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Förord 
Detta är rapporten för mitt examensarbete hos USNR i Söderhamn. Arbetet har varat i tio veckor 

under vårterminen 2018. Examensarbetet motsvarar de sista 15hp som ingår i programmet 

Högskoleingenjör Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag vill tacka alla på USNR för min tid där och det intressanta projektet jag fått arbeta med. Speciellt 

tack till min handledare på USNR, Jonas Ljung och alla på teknikavdelningen som har hjälpt mig med 

både synpunkter och vägledning. Jag vill även tacka min handledare på LTU, Mats Ekevad som ställt 

upp när det behövts. 
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Sammanfattning 
Detta Examensarbete är gjort på uppdrag av USNR AB i Söderhamn. USNR är ett företag specialiserat 

inom sågverksindustrin för vilken de producerar alla väsentliga produkter som behövs för att bygga 

och driva ett sågverk. En av produkterna de tillhandahåller är inmataren till barkmaskinen Cambio® 

800 som centrerar stockarna för att möjliggöra högre hastigheter och minska slitage på 

barkmaskinen. Inmataren skulle förbättras med automatisk förpositionering, som skulle minska 

slitaget på inmataren och öka hastigheterna ytterligare. 

Projektet har gått ut på att få fram ett nytt koncept för förpositionering utifrån den nuvarande 

designen. Det nya konceptet ska vara driftsäkert och bör drivas med el utöver andra krav. Resultatet 

är en direktdriven lösning som beräknas tillåta högre hastigheter och antas ha mindre förluster än 

konventionella lösningar. 

Abstract 
This bachelor thesis is made on behalf of USNR AB in Söderhamn. USNR is a company specialized in 

the sawmill industry to which they produce all necessary products needed to build and maintain a 

sawmill. One of the products they provide is the feeding unit for the debarker Cambio® 800 that 

centers the logs to allow higher velocities and lessen wear on the debarker. The feeding unit can be 

improved by adding the ability to automatically preposition itself, as it will lessen wear and allow 

even higher speeds. 

The project has revolved around creating a new way to preposition the feeding unit based on the 

current design. The concept must be reliable and should be powered with electricity besides other 

demands. The result is a directly powered solution that should allow higher speeds and will likely be 

more efficient than conventional solutions.  
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Beteckningar 
 

𝜃 Vinkel (rad) 

�̇� Vinkelhastighet (rad/s) 

�̈� Vinkelacceleration (rad/s2) 

𝐽 Masströghetsmoment (kg∙m2) 

𝑣 Hastighet (m/s) 

𝑎 Acceleration (m/s2) 

𝑔 Gravitation (9,82 m/s2) 

𝐹 Kraft (N) 

𝑀 Moment (Nm) 

𝐸 Energi (J) 

𝐴 Area (m2) 

𝑃 Tryck (Pa) 

𝑑 Diameter (m) 

𝑚 massa (kg) 

𝑡 Tid (s)
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1. Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
USNR, Tidigare Söderhamn Eriksson, tillverkar sågverksutrustning såsom bandsågar och 

avbarkningsmaskiner. USNR har kontor och tillverkning över hela världen och anläggningen i 

Söderhamn har funnits i över 150 år. 

1.2 Bakgrund 

CIM 800 är en modell av inmatare som tillhör produktserien Cambio®. Syftet med denna är att 

centrera och transportera in stockar in i en avbarkningsmaskin. Det är väldigt viktigt att stocken är 

centrerad när den förs in för att möjliggöra högre hastigheter och eftersom det uppkommer höga 

krafter som kan skada barkmaskinen om stocken kommer snett. 

Stockarna förs framåt med en medbringarkedja placerad i en ränna. Ovanför rännan finns ett hjul 

vars uppgift är att trycka fast stocken mot rännan för att förhindra rörelse. Hjulet är kopplat med 

rännan via två stag och kan på så vis höjas och sänkas beroende på rännans läge. Detta är 

nyckelfunktionen för att stockarna ska hålla samma centrumlinje oavsett diameter. 

Tillhållningskraften kommer ifrån två luftbälgar som trycker rännan uppåt. 

I nuläget måste stockarna pressa upp avståndet mellan hjulet och rännan vilket orsakar slitage på 

komponenter och begränsar hastigheten. När stockarna passerat kan rotlyror ge ett kast som leder 

till att hjulet smäller i bottenläget vid retur. 

1.3 Syfte 
Möjliggöra högre hastigheter vid inmataren samt förbättra dess livslängd genom att tilläga en 

förpositioneringsfunktion som kan ändra avståndet mellan stock och ränna samt dämpa vid återgång. 

1.4 Mål 

1.4.1 Delmål 1 
Inmataren ska kunna föröppnas så att stockarna kan passera snabbare och med minskat slitage. 

1.4.2 Delmål 2 
Inmataren ska dämpas vid återgång. 

1.5 Avgränsningar 
Tiden till arbetet är begränsad till tio veckor och arbetets omfattning kan därmed behöva justeras. 

Finns tid tillgänglig kommer FEM-beräkningar och en analys av hur konceptet förbättrar livslängd, 

service och tillgänglighet utföras. 

Konceptet kommer troligen behöva ett styrsystem för att kunna uppfylla målet, detta ingår inte i 

arbetet. 

Ingen prototyp kommer att tas fram. 

Arbetet kommer att hantera sekretessbelagd information såsom ritningar, dessa kommer inte 

presenteras i rapporten. Förenklade figurer kommer att presenteras istället. 
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1.6 Metod 
Arbetet utförs på plats hos USNR i Söderhamn. Inledande analyseras den befintliga designen för att 

skapa en bild av problemet och de krav som kommer att ställas på konceptet. Konkurrenters 

lösningar analyseras för att se om de använder något applicerbart. Ett besök hos en kund kommer att 

göras för att se utrustningen i bruk och mäta krafter. En kravspecifikation kommer tas fram, där olika 

aspekter prioriteras. Ett antal koncept kommer skapas och utvärderas med hjälp av kostnadsanalys 

och grundläggande beräkningar, varpå det mest rimliga konceptet kommer att väljas ut för vidare 

analys och dimensionering. 
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2. Teori 

2.1 Inmatarens principer 

 

Figur 1: Sidvy av inmatare. Staget förflyttar hjulet omvänt mot rännans förflyttning. De orangea stagen representerar 
bälgarmarna och de gråa figurerna under är luftbälgarna. Stocken rör sig i Z-led. 

Centreringen av stockarna sker genom att hjulet och medbringarkedjans hakar har en konisk 

inskärning som centrerar i x-led, samtidigt som rännan och hjulet kan förflyttas från varandra för att 

centrera i y-led. För att hålla samma centrumlinje oavsett stockdimension så förflyttas hjulet lika 

långt uppåt som rännan flyttas nedåt, radien från centrumlinjen blir därmed lika stor nertill som 

upptill.  

För att få en tillhållningskraft mellan hjulet och rännan så pressas rännan uppåt av två luftbälgar som 

hela tiden är trycksatt. När en stock passerar så pressas bälgarna ihop av de resulterande krafterna. 

Den luft som pressats ut ur bälgen ersätts och bälgarna pressar upp rännan igen. I den nuvarande 

lösningen motverkas därmed bälgarnas tillhållningskraft av stockens massa samt att den tvingar upp 

öppningen i y-led. 

Det sitter en vinklad plåt framför hjulet som låter stocken trycka upp öppningen innan den når hjulet. 

Detta minskar slitaget eftersom det skapar en bättre anfallsvinkel. 

2.2 Konkurrenternas lösningar 
USNR har huvudsakligen två konkurrenter som tillverkar inmatare, således har även de samma 

problem. Till skillnad från de inmatare som USNR erbjuder så brukar båda konkurrenterna hydraulik 

för att tillföra tillhållningskraft. Lösningen för centrering i y-led är nära besläktad till den hos USNR, 

där båda använder sig av en ränna och ett hjul som kan förflyttas från varandra. I båda fallen finns 

hydraulcylindrar, dessa justerar i höjdled med hjälp av mätdata som tas i början av inmataren. 

2.3 Tidigare lösningar 
2001 tillverkades en modell som erbjöd förpositionering. Där nyttjas hydraulcylindrar placerade 

horisontellt i inmatarens underdel. Dessa förpositionerar inmataren genom att trycka mot ett stag 

som roterar runt en punkt under rännan. Armen förbinds med rännan och hydraulcylindrarna. 
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2.4 Miljöns påverkan 
Omgivningen runt inmataren är smutsig, det uppstår mycket flis och bark runt maskinerna och 

vintertid bildas ofta is runt underdelen. Dammet samlas i högar som måste avlägsnas, varvid skador 

på utrustning som hamnat under allt damm kan uppstå. 

2.5 Krafter 
För att förpositionera öppningen till stocken måste den lösning som skapas orka motverka den 

tillhållningskraft som sker mellan rännan och hjulet. Den kraft som lösningen kan tillföra bör vara 

större än tillhållningskraften för att kunna ge en god acceleration vid förpositionering. Vid 

tillbakagång skall förpositioneringssystemet tillföra en tröghet för att förhindra att hjulet accelererar 

för snabbt nedåt. 
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2.5.1 Friläggning av systemet 
För att kunna utföra kraftberäkningar friläggs systemet som en helhet där de interna och externa 

krafterna ritas ut. 

 

Figur 2: Friläggning av systemet. De krafter och vinklar som har betydelse för tillhållningskraften är utritad. 

FH är den kraft som verkar mot stocken (tillhållningskraften). 

Med en tydlig bild av vilka krafter som verkar kan separata friläggningar och beräkningar utföras. 

 

2.5.2 Kraften från luftbälgarna 
De två luftbälgarna som håller upp systemet är identiska, därmed behöver inte separata ekvationer 

skapas.  

Trycket är känt, därmed kan FB beräknas med: 

𝐹𝐵 = 𝑃 ∙ 𝐴 [1] 

Luftbälgarna verkar med en cirkulär yta, således beräknas den verkande arean med: 

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
 [2] 

Ekvationerna (1) och (2) ger tillsammans: 

𝐹𝐵 = 𝑃 ∙
𝜋 ∙ 𝑑2

4
 [3] 
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2.5.3 Bälgarmarna 
Även bälgarmarna är identiska och därmed gäller samma friläggning och ekvation för båda. 

 

Figur 3: Friläggning av en bälgarm. B1 och B2 är avstånden från ändarna till luftbälgens verkande punkt. Friläggningen är 
identisk för bälgarm 1 och 2. 

Här är kraften från luftbälgarna FB, avstånden på bälgarmen (B1 och B2) samt massan mB känd.  

Vinkeln θB varierar beroende på hur pass stor öppningsradien är, på grund av systemets uppbyggnad 

är denna vinkel identisk för båda armarna.  

FM är den resulterande kraften på marken, denna är inte intressant. 

En kraftjämnvikt ställs upp: 

↑: 𝐹𝑀 + 𝐹𝐵 ∙ cos(𝜃𝐵) − 𝐹𝑅 − 𝑚𝐵𝑔 = 0 [4] 

Eftersom FM och FR är okända behövs ytterligare en ekvation. Därför ställs momentjämnvikt runt 

punkten där FB och mBg upp. 

↷: 𝐹𝑀 ∙ 𝐵1 ∙ cos(𝜃𝐵) + 𝐹𝑅 ∙ 𝐵2 ∙ cos(𝜃𝐵) = 0 [5] 

Ekvation (5) skrivs om till: 

𝐹𝑀 = −
𝐹𝑅 ∙ 𝐵2

𝐵1
 [6] 

Ekvation (4) och (6) läggs ihop för att skapa ett utryck för FR: 

𝐹𝑅 =
𝐹𝐵 ∙ cos(𝜃𝐵) − 𝑚𝐵𝑔

1 +
𝐵2

𝐵1

 [7] 
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2.5.4 Vinkeln θB beroende av öppningsdiameter 
Vinkeln på bälgarmarna har en stor påverkan på hur hög tillhållningskraften är. Därmed växer kraften 

som behövs för att öppna ju större öppningen är. 

Därför är det praktisk att skapa en funktion för vinkeln beroende på den öppningsdiameter som 

önskas. 

 

Figur 4: Förhållandet mellan vinkel och sträckor för bälgarm 

Som tidigare nämnts så håller stocken en centrerad linje genom att hjulet och rännan flyttas med 

samma radie. I Figur 4 är denna radie utmärkt som r. US är den sträcka som bälgarmen har i y-led när 

öppningen är i sitt minsta läge 

Trigonometriska regler ger uttrycket: 

(𝐵1 + 𝐵2) ∙ sin(𝜃𝐵) = 𝑈𝑆 − 𝑟 [8] 

Eftersom uttrycket ska vara för stockens diameter skrivs r om till: 

𝑟 =
𝑑

2
 [9] 

Ekvation (8) och (9) skrivs om till ett utryck för ϴB beroende av d: 

𝜃𝐵 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑈𝑆 −

𝑑
2

𝐵1 + 𝐵2
)  [10] 
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2.5.5 Stockens varierande last 
Eftersom positioneringen ska ske samtidigt som stocken rör sig framåt kommer denna bidra med en 

varierande last. Detta beror på att stocken i en stor del av transporten fördelar kraften med en ände 

på rännan och den andra på det företrädande transportbandet. 

 

Figur 5: Friläggning av stockens kraftpåverkan. I steg 1 och 3 är de motverkande krafterna ej utritade, eftersom de 
motsvarar mg 

Friläggningen visar hur kraften ändras beroende på det avstånd stocken har tagit sig längs rännan, 

Denna sträcka benämns x. För att få ut ett förhållande mellan F1 och F2 så ställs kraftjämnvikt upp: 

↑ : 𝐹1 + 𝐹2 − 𝑚𝑔 = 0 [11] 

Eftersom både F1 och F2 är okänd så behövs även momentjämnvikt, denna ställs upp runt mg. 

↷: 𝐹1 ∙ cos(𝜃) ∙ 𝑥1 − 𝐹2 ∙ cos(𝜃) ∙ 𝑥2 = 0 [12] 

Eftersom vinkeln är densamma för bägge krafterna är denna oviktig, då den tar ut sig själv när 

ekvationen skrivs om. 

Ekvation (11) och (12) kan nu sättas ihop till: 

𝐹2 =
𝑚𝑔

1+
𝑥2
𝑥1

  Där  {
𝑥1 =  𝑥 −

𝐿

2

𝑥2 =
𝐿

2

   [13] 

Detta gäller för förhållandet:  

𝐿

2
< 𝑥 ≤ 𝐿 

Utanför detta gäller: 

𝑥 <
𝐿

2
→ 𝐹2 = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑥 > 𝐿 → 𝐹2 = 𝑚𝑔 

Eftersom stocken endera ligger helt på transportbandet eller helt på rännan i dessa fall.  

𝑥 <
𝐿

2
 

𝐿

2
< 𝑥 ≤ 𝐿 

 

𝑥 > 𝐿 



9 
 

 

2.5.6 Rännan 
Rännan är alltid parallell med z-axeln och friläggs på följande vis: 

 

Figur 6: Friläggning av ränna. R1 är ett överflödigt mått. Anledningen till att Tpz är mätt från FR1 är på grund av enkelhet vid 
mätning ur SolidWorks. 

Tillhållningskraften fås ur beräkning av rännans krafter. Eftersom FS1 är direkt kopplad till FH via 

tipparmen (se Figur 7) så kommer dessa att hamna i balans. Det går därmed att förenkla denna 

friläggning (Figur 8) och anta att den resterande kraften R, efter att rännans kraft mRg och stockens 

kraft F2 summerats bort från den tillförda kraften FR, motsvarar tillhållningskraften FH samt de 

kraftförluster som sker i tipparmen. 

 

Figur 7: Fs1 och FH förbinds med varandra genom tipparmen och staget 

 

Figur 8: Förenklad friläggning. Avstånd är ej utritad eftersom dessa inte behövs. R är den resulterande kraften. 

  



10 
 

För att få ut R behövs därmed en uppställning av krafterna i y-led: 

↑ : 2 ∙ 𝐹𝑅 − 𝑅 − 𝑚𝑅𝑔 − 𝐹2 = 0 [14] 

Där sambandet för FH är: 

𝐹𝐻 = 𝑅 − 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑓ö𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [15] 

De kraftförluster som förekommer är de två stagens och hjulets massa. Hjulets massa drar rännan 

uppåt genom tipparmen och således friläggs denna som positiv. (Se figur 1 för friläggning av 

kraftförluster). 

Därmed blir ekvationen för FH: 

𝐹𝐻 = 2 ∙ 𝐹𝑅 − 𝑚𝑅𝑔 − 𝐹2 − 2 ∙ 𝑚𝑆𝑔 +
𝑚𝐻𝑔 ∙ 𝑇3

𝑇2
 [16] 
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2.5.7 Sammanställning 
Med ekvationer för alla krafter uppställda så går FH att beräkna. För att undvika röriga ekvationer 

beräknas dessa var för sig. 

Resultatet ur ekvation (3) och (10) sätts in i ekvation (7) för att få ut FR. Värdet på FR ur ekvation (7) 

samt F2 ur ekvation (13) sätts sedan in i ekvation (16) där tillhållningskraften fås ut. 

Eftersom kraftbehovet ändras gradvis efter öppningsdiameter och sträckan stocken tagit sig plottas 

kraftbehovet beroende av sträckan upp i en graf. Öppningen antas öka konstant under stockens 

framfart. 

 

Figur 9: Kraftbehovet beroende av sträckan. Formen på grafen varierar något beroende på de ingående parametrarna. 

Här syns det hur kraftbehovet ökar med öppningsdiametern. Efter ett tag tippar stockens främre 

ände ner mot rännan och hjälper till att avlasta kraftbehovet, där kraften som stocken tillför 

motverkar det ökande kraftbehovet. Slutligen trillar stocken helt ner på rännan och en stor 

minskning i kraftbehov sker. 
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3. Metod 
För att ha en god kommunikation med teknikavdelningen hos USNR utförs arbetet på plats hos 

företaget. Där finns kontorsplats med dator och tillgång till CAD-program inklusive ritningsunderlag, 

tillgång till verkstad för att se produkten i verkligheten och möjlighet att kommunicera med extern 

handledare. 

3.1 Projektplan 
För att strukturera upp arbetet planeras de olika momenten och tidsåtgång upp innan projektet 

startar. Vad som ska ingå i momenten förtydligas så att det går att avgöra om tiden läggs på rätt sak. 

3.2 Analys av system 
För att förstå hur inmataren verkligen fungerar analyseras ritningarna grundligt. Ett platsbesök hos 

en kund till USNR ger insikt i hur den rör sig under arbete och hur stora krafterna är. 

3.3 Kravspecifikation 
När all nödvändig data är insamlad skapas en kravspecifikation tillsammans med extern handledare. 

Denna hjälper i konceptframtagningen eftersom den skapar tydlighet i vad konceptet ska uppnå. 

 

Figur 10: Kravspecifikation. Tecken inom parenteser syftar till att prioriteringen angränsar ett annat värde 

3.4 Konceptframtagande 
Med kunskap om systemet och lösningens krav definierad påbörjas konceptframtagning. Ett flertal 

koncept som kan lösa problemet tas fram. Dessa skissas upp först på papper och sedan i CAD-

program på en sammanställningsritning av den befintliga inmataren. 
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3.5 Beräkningar 
För att förenkla beräkningsarbetet skrivs samtliga ekvationer ner i ett Excel-ark där de varierande 

parametrarna enkelt kan justeras. I Excel-arket skapas även hjälpmedel, såsom beräkning av det 

naturliga avståndet för hjulet och rännan beroende av bälgarnas tryck och stockens massa. Som går 

att använda för att se hur bra beräkningarna stämmer överens med verkligheten. 

3.6 Val av koncept 
Med hjälp av mått från ritningarna och det beräkningsunderlag som tagits fram kan koncepten 

utvärderas och dimensioneras. Inledande väljs det mest tilltalande konceptet för analys där mer 

beräkningsunderlag tas fram för att avgöra rimlighet och dimensionera. Visar sig detta koncept 

opraktiskt avbryts analysen och ett annat koncept utvärderas istället. 

3.6.1 Utveckling av koncept 
Samtidigt som processen att välja koncept pågår så utvecklas det koncept som analyseras. Detta 

utförs samtidigt eftersom dimensioner och kostnader är viktig för utvärderingen, är ett koncept 

rimligt men väldigt dyrt upptäcks inte detta förrän i utvecklingsstadiet. Genom att strukturera 

arbetet på detta vis hålls dörren öppen för att ändra konceptet eller helt byta koncept och ändå hålla 

tidsplanen. 

3.6.2 Beräkningar 
De beräkningar som utförs behandlar kraftbehov som lösningen ska kunna tillföra, dimensioner för 

att det ska passa samt inledande hållfasthetsberäkningar. 

3.6.3 Kostnadsanalys 
Kostnaderna analyseras under utvecklingssteget. Detta eftersom utvecklingen tar hänsyn till 

leverantörers sortiment och deras priser, när allt nytt material är utvalt utförs grundligare analys av 

tillverkningskostnad. 

3.7 FEM Analys 
Konceptet dimensioneras och ritas upp så att en FEM-analys kan utföras, för att skapa en tydligare 

bild av de spänningar som uppstår och ge insikt om brister i ritningarna. 

3.8 Analys av hur konceptet kan förbättra tillgänglighet och livslängd 
Konceptets påverkan på hur snabbt utrustningen kan arbeta och hur livslängden på utrustningen 

kommer påverkas analyseras   
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4.Resultat 

4.1 Koncept 
Konceptframtagningen resulterade i fem olika koncept, dessa analyserades till olika grader beroende 

på hur bra konceptet visade sig uppfylla kravspecifikationen. 

4.1.1 Koncept 1 – Länkmekanism med centrerad motor 

 

Figur 11: De stora kugghjulen sitter fast på de övre balkarna medan det lilla sitter på en axel monterad i de lägre balkarna. 

Konceptet bygger på att vrida isär en sax-liknande länkmekanism. De fria ändarna fästes mot rännan 

respektive tornet på inmataren. Det lilla kugghjulet klättrar på det stora, vilket leder till att saxen 

öppnas och stängs. En motor driver de mindre kugghjulen via en axel. 

De långa armarna kommer skapa höga momentbehov och de rörliga delarna riskerar att komma i 

vägen. Utöver detta uppstår höga belastningar på komponenterna och vitala delar är exponerade. 

Denna lösning anses vara högst olämplig. Skulle konceptet tillämpas kan det uppfylla projektets 

första delmål. För att uppfylla det andra delmålet måste någon form av bromsanordning tillföras. 

Detta koncept kan ha problem att uppfylla kravet för stockdimensioner i kravspecifikationen. 
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4.1.2 Koncept 2 – Motor och axel vid tipparmens rotationsaxel 

 

Figur 12: Växelmotorn monteras på sidan av tornet 

Detta koncept bygger på att byta ut den nuvarande monteringen av tipparmen mot en axel. Denna 

axel drivs sedan av växelmotor. När motorn vrider axeln kommer rännan och hjulet att ändra 

position med hjälp av den befintliga mekanismen. Kraven på befintliga delar ändras marginellt, där 

den största skillnaden är de skjuvspänningar som kommer uppstå samt den extra massan som 

växelmotorerna kommer lägga på sina monteringspunkter. Utöver detta kommer stagen belastas 

mer eftersom tillhållningskraftens karaktäristik är något annorlunda när rännan är olastad. 

Höga krav ställs på växelmotor och axel. Växelmotorn kommer vara klumpig och svårmonterad. 

Konceptet uppfyller det första delmålet, men kräver någon form av bromsanordning för att kunna 

uppfylla det andra delmålet. 

4.1.3 Koncept 3 – Motor med länkmekanism 

 

Figur 13: Motorn monteras parallellt med tipparmens rotationsaxel 

Här är tanken att en motor ska vrida en länkmekanism fäst i samma punkt som stagen. När motorn 

vrids moturs trycks staget nedåt och avståndet mellan hjulet och rännan växer. Detta ställer lägre 

krav på motorn än koncept 2 eftersom hävarmen blir kortare. Kraven på lager blir höga eftersom 

föröppningskraften kommer verka direkt mot rotationsaxlarna. Detta koncept kan ha problem att 
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uppfylla kravet ”Driftsäkerhet”, som är satt till Skall. Vidare utveckling krävs för att verifiera om de 

övriga kraven går att uppfylla. 

4.1.4 Koncept 4 – Hydraulik 

 

Figur 14:Hydraulcylindrarna monteras på varsin sida om rännan 

Det är möjligt att tillämpa hydraulik för att lösa problemet. Utöver den lösning som tidigare testats så 

är det möjligt att placera hydraulcylindrar mellan rännan och tornet. Detta skulle vara en fördel 

eftersom denna placering är mer skyddad. Hydraulcylindrar har en stor kraftpotential och därmed 

skulle det vara möjligt att ta bort luftbälgarna med denna lösning, detta skulle givetvis kräva 

omkonstruktion av ramen. 

En hydraulisk lösning ej önskvärt eftersom hydraulik medför högre kostnader och miljöpåverkan. 

Därför ses detta koncept som en nödlösning om de andra koncepten ej klarar av att uppfylla målen. 

4.1.5 Koncept 5 – Dubbla motorer vid tipparmens rotationsaxel 
Detta koncept är nästan identiskt med koncept 2. Skillnaden är att axeln delas på två och en 

växelmotor monteras på vardera sida om tornet. Detta koncept är det som valts att fokusera på 

eftersom det är relativt enkelt jämfört med de andra koncepten, samtidigt som det ställer lägre krav 

på enskilda komponenter jämfört med koncept 2. Fördelarna är att momentbehovet blir hälften så 

stort, maskinens tyngdpunkt inte blir förskjuten och spänningarna blir betydligt mycket lägre. 

Nackdelarna mot koncept 2 är högre energiförluster i växlarna samt högre tillverkningskostnad. 

För att uppfylla det första delmålet krävs som i de tidigare koncepten kraftiga växelmotorer. 

Eftersom denna lösning tillämpar två stycken blir delmålet lättare att uppnå. För att garantera att det 

andra delmålet uppfylls rekommenderas någon form av bromsmekanism till lösningen. Där den mest 

praktiska formen är regenerativ inbromsning, där motorerna körs som generatorer. Detta skulle ge 

ett lägre slitage jämfört med mekaniska bromsar och minska den totala energikonsumtionen något. 
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4.2 Analys av koncept 
Det koncept som valts måste rimlighetsbedömmas, detta görs med vidare kraftberäkningar med 

hjälp av den data som tagits fram samt hållfasthetsberäkningar. Utöver detta måste kostnaden för 

konceptet undersökas. 

4.2.1 Momentbehov 
Det moment som motorn ska klara av måste räknas fram. Detta moment består till stor del av 

tillhållningskraftens påverkan, men även den vinkelacceleration som krävs kommer att påverka. 

4.2.1.1 Kraftkonvertering 

Den tillhållningskraft som räknats fram konverteras till moment vid växelmotorns axel. 

𝑀𝑇𝐻 = 𝐹𝐻 ∙ 𝑇3   [17] 

4.2.1.2 Tröghet och acceleration 

Enligt Newtons första lag har alla objekt en tröghet, för att accelerera ett objekt krävs en extern 

kraft. När det gäller acceleration vid förpositioneringen så inverkar samtliga rörliga komponenter. 

Därmed måste dessa trögheter beräknas vid motorns axel. 

4.2.1.2.1 Masströghetsmoment 

Masströghetsmomentet för olika delar går att beräkna med hjälp av förenklade figurer. Dessa figurer 

är dock inte realistiska och marginalen för fel kan bli markant. Med rätt angivna data kan CAD-

programmet SolidWorks beräkna masströghetsmomentet mer noggrant än de förenklade modeller 

som skapas för hand. 

Med datorstöd fås därmed masströghetsmomentet för tipparmen JT, hjulet JH och bälgarmarna JB ut. 

SolidWorks beräknar dock dessa tröghetsmoment runt detaljernas masscentrum. Denna punkt måste 

förflyttas med hjälp av Steiners sats: 

𝐽𝜂 = 𝐽 + 𝑠2 ∙ 𝑚 [18] 

Där J är detaljens tröghetsmoment, s är sträckan som tyngdpunkten ska förflyttas och m är detaljens 

massa1. 

Rännan och stagen har ingen ändring i vinkel och därför har de inget verkande masströghetsmoment 

runt någon axel. Dock så har de fortfarande en linjär tröghet på grund av massan. 

De masströghetsmoment som behöver iakttas är därmed: 

• Tipparmen: 𝐽𝑇 + 𝑠𝑇
2 ∙ 𝑚𝑇  

• Hjulet: 𝐽𝐻 + 𝑠𝐻
2 ∙ 𝑚𝐻  

• Bälgarmarna: 𝐽𝐵 + 𝑠𝐵
2 ∙ 𝑚𝐵 

Momentpåverkan från masströghetsmomentet beräknas med 

𝑀 = 𝐽 ∙ �̈�  [19] 

  

                                                           
1 Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära, KTH, s.338 
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För att förenkla beräkningen av bälgarmarnas påverkan så nyttjas vinkelaccelerationen vid deras 

infästning i stommen istället för vinkelaccelerationen vid motorn. Detta fungerar eftersom dessa 

vinklar har en proportionell koppling till varandra: 

𝐽𝐵 + 𝑠𝐵
2 ∙ 𝑚𝐵

�̈�𝑇

∙ �̈�𝐵 [20] 

 

4.2.1.2.2 Linjära trögheter 

Som tidigare nämnt tillkommer trögheter från rännan och staget, som rör sig i en riktning istället för 

runt en axel. För linjär tröghet gäller Newtons andra lag: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎  [21] 

Momentpåverkan beräknas med: 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑆  [22] 

Där S är längden på hävarmen från motorns axel. 

4.2.1.2.3 Acceleration 

Den acceleration som behövs beror på vilken sluthastighet som behövs samt tidsintervallet som 

denna hastighet ska uppnås inom. 

För att få ut en genomsnittlig vinkelacceleration används formeln: 

𝜃 =
�̈� ∙ 𝑡2

2
  [23] 

Där θ är vinkelns ändring, t är tidsintervallet och �̈� är vinkelaccelerationen. 

Tipparmens vinkeländring (vinkeln på motorns axel) beroende av avståndet mellan hjulet och rännan 

fås av: 

𝜃𝑇 = arcsin (
𝑑

2 ∙ 𝑇3
) [24] 

Medans bälgarmarnas vinkel fås av: 

𝜃𝐵 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑈𝑆 −

𝑑
2

𝐵1 + 𝐵2
) [25] 

Uttrycken för vinkelacceleration vid de två axlarna blir därmed: 

�̈�𝑇 =
2 ∙ arcsin (

𝑑
2 ∙ 𝑇3

)

𝑡2
       [26] 

Respektive: 

�̈�𝐵 =

2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑈𝑆 −

𝑑
2

𝐵1 + 𝐵2
)

𝑡2
  [27] 
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Sambandet mellan den linjära accelerationen och vinkelaccelerationen vid motorn fås av: 

𝑎 = 𝑇2 ∙ sin(�̈�𝑇)  [28] 

4.2.1.2.4 Sammanställning 

�̈�𝑇 och �̈�𝐵 beräknas separat för att städa upp ekvationerna. 

Påverkan på moment från de linjära rörelserna fås ut med [20], [21] och [27]. Där hävarmen ”S” är 

lika med T2 för båda delarna. 

𝑀 = 𝑇2 ∙ 𝑇2 ∙ sin(�̈�𝑇) ∙ (2𝑚𝑠 + 𝑚𝑅)  [29] 

Eftersom tröghetsmomentet är intressant så används [19] för att skriva om [29]: 

𝐽 =
𝑇2

2 ∙ sin (�̈�𝑇) ∙ (2𝑚𝑠 + 𝑚𝑅)

�̈�𝑇

 [30] 

Varav det totala tröghetsmomentet blir: 

𝐽𝑡𝑜𝑡 = 𝐽𝐻 + 𝑠𝐻
2 ∙ 𝑚𝐻 + 𝐽𝑇 + 𝑠𝑇

2 ∙ 𝑚𝑇 +
𝑇2

2 ∙ sin(�̈�𝑇) ∙ (2𝑚𝑠 + 𝑚𝑅) + (𝐽𝐵 + 𝑠𝐵
2 ∙ 𝑚𝐵) ∙ �̈�𝐵

�̈�𝑇

  [31] 

Momentbehovet för att uppnå den önskade accelerationen blir: 

𝑀𝑎𝑐𝑐 = 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∙ �̈�𝑇  [32] 

4.2.1.3 Påverkan på Koncept 5 

Eftersom det valda konceptet behandlar två separata motorer så blir momentbehovet från ekvation 

[17] respektive [32] fördelat jämnt mellan dessa två. De motorer som plockas ut måste därmed klara 

av hälften av det totala momentbehovet: 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑇𝐻 + 𝑀𝑎𝑐𝑐

2
 [33] 

4.2.2 Inbromsning 

4.2.2.1 Slutet av förpositioneringen 

När hjulet och rännan nått sin önskade position så måste förpositioneringen stanna. Därför är det 

viktigt att beräkna den kinetiska energi som rörelsen kommer att ha vid inbromsningstillfället: 

Kinetisk energi för rotation: 

𝐸𝑟𝑜𝑡 =
𝐽 ∙ �̇�2

2
 [34] 

Hur tröghetsmomentet ändras genom växeln beräknas med hjälp av: 

𝐽𝑥 = 𝐽 ∙ (
𝑛

𝑛𝑚
)

2

 [35]2 

För att konvertera motorns tröghetsmoment till axeln kan ekvation [35] skrivas som: 

𝐽𝑥 = 𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ (
𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑛
)

2

 [36] 

                                                           
2 SEW – Technical Documentation for Gear Units, s.48 
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Där Jx är det tröghetsmoment som verkar efter växeln, Jmotor är motorns tröghetsmoment, nmotor är 

det varvtal som motorn har och n är varvtalet efter växeln. 

Det totala tröghetsmomentet som måste motverkas blir därmed: 

𝐽𝑖𝑛𝑏𝑟 = 2 ∙ 𝐽𝑥 + 𝐽𝑡𝑜𝑡 [37] 

Och den kinetiska energin som måste avlägsnas vid inbromsning blir: 

𝐸𝐼𝑛𝑏𝑟 =
𝐽𝐼𝑛𝑏𝑟 ∙ �̇�𝑇

2

2
 [38] 

En ekvation för tidpunkten när motorn måste stängas av går nu att skapa: 

𝐸𝐼𝑛𝑏𝑟 = 𝐹𝐻(𝑡1, 𝑡2) ∙ 𝑥(𝑡1, 𝑡2) [39] 

Där tidpunkten för stopp (t1) måste bestämmas så att den energi som krävs för att öppna sista biten 

(Genomsnittet av FH under tidsintervallet t1, t2 gånger den kvarvarande förflyttningen x mellan t1,t2) 

motsvarar den kinetiska energin i systemet. 

På grund av variationer i last, bälgtryck, stocklängd och stockdiameter (Parametrar som påverkar 

kraftdiagrammet för FH) så måste denna tidpunkt justeras beroende på det specifika fallet. 

4.2.2.2 Dämpning 

För att minska slitage ska förpositioneringssystemet dämpa återgången när hjulet och rännan börjar 

återgå till sitt ursprungsläge. Eftersom det finns en tröghet i motorerna och växlarna så kommer 

dessa att begränsa accelerationen. Dock kommer rörelsen innehålla samma mängd kinetisk energi, 

bortsett från de förluster som växlarna medbringar. 

Denna tröghet kan även ställa till med problem vid hastiga variationer på stockens diameter 

(exempelvis vid rotlyror). Är det tillagda tröghetsmomentet för stort finns risken att hjulet inte kan 

flyttas undan utan hjälp från motor. 

Med hjälp av ekvation [35] och data given från tillverkare går det att beräkna det tillförda 

tröghetsmomentet. Där resultatet multipliceras med 2, eftersom lösningen innefattar två stycken 

motorer. Det nya tröghetsmomentet för rörelsen kommer bli ungefär dubbelt så stort enligt 

beräkningarna. 

Den lägesenergi som finns i systemet vid återgång beräknas med: 

𝐸å𝑡𝑒𝑟 =
(𝐹𝐻(0) + 𝐹𝐻(𝑑)) ∙ 𝑑

4
 [40] 

Där d representerar öppningen mellan ränna och hjul. 

De energiförluster som sker i växlarna skapar en extra tröghet, denna pålagda tröghet är ren förlust 

och kommer innebära en lägre sluthastighet. Eftersom denna förlust endast gäller för den energi som 

lagras i växelmotorerna så skrivs ekvation [36] och [37] om till:  

𝐸å𝑡𝑒𝑟 =
𝐽𝑋 ∙ �̇�𝑇

2

𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙
+

𝐽𝑡𝑜𝑡 ∙ �̇�𝑇
2

2
  [41] 

När det handlar om verkningsgrader blir ekvationerna väldigt kontextuella eftersom verkningsgraden 

påverkar olika beroende på situationen. I detta fall så lägger förlusterna i växeln till en extra tröghet, 

därmed delas uttrycket för växelns kinetiska energi med verkningsgraden för växeln. 
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För att få fram den slutgiltiga vinkelhastigheten så byggs ekvation [39] och [40] ihop till: 

�̇�𝑇 = √
(𝐹𝐻(0) + 𝐹𝐻(𝑑)) ∙ 𝑑

4 ∙ (
𝐽𝑋

𝜂𝑣ä𝑥𝑒𝑙
+

𝐽𝑡𝑜𝑡
2

)
 [42] 

Vid de värsta förhållandena (Olastad ränna, högt bälgtryck och maximal öppningsdiameter) beräknas 

vinkelhastigheten bli ungefär dubbelt så hög som motorernas maxfart. Den relativa hastigheten som 

rännan och hjulet färdas mot varandra blir: 

𝑉𝑟𝑒𝑙 = 2 ∙ 𝑇3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(�̇�𝑇) [43] 

Detta visar att växelns förluster ej är tillräckligt för att kunna dämpa återgången, därmed måste 

lösningen ha möjlighet att lägga på ytterligare bromskraft. Detta kommer även möjliggöra kortare 

stoppsträckor när förpositioneringen deaccelererar. 

4.2.3 Kostnadsanalys 
Alla komponenter som behövs listas nedan, tillsammans med dess kvantiteter. Priser för inköpta 

komponenter fås av leverantörer. 

 

Figur 15: Tabell för beräkning av konceptets uppskattade kostnad. 

Reglersystemet kommer att tillföra fler kostnader och komponenter. 

4.2.4 FEM-Analys 
De spänningar som uppstår i komponenterna kartläggs med hjälp av en FEM-analys. Detta är 

praktiskt för att se om något måste dimensioneras om eller helt ändras. Det är dock viktigt att notera 

osäkerheter med metoden, eftersom faktorer och värden kan skilja sig från verkligheten. 

4.2.4.1 Analys av axel. 

Det första monteringsförlaget av axel är att tillämpa Torq-LOC förband på motorsidan och splines vid 

infästningen till tipparmen. Analysen omfattar det högsta beräknade momentet. Momentet från 

motorn specificeras vid den yta av axeln som denna är i kontakt med och den del som är infäst vid 

tipparmen fixeras. 

4.2.4.1.1 Torq-LOC och splines 

Vid denna simulering ges randvillkoret att den verkande ytan för varje spline är fixerat. 
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Figur 16: Von Mises-spänning över axeln. brottgräns vid spänningar över 2,2 GPa. 

Resultatet för denna simulering ser problematiskt ut. Vid foten till varje spline uppstår spänningar 

nära eller över brottgränsen för materialet. Om maxspänningarna beror på singulariteter undersöks 

inte, eftersom en annan lösning är att föredra på grund av tillverkningskostnaden och 

monteringssammanhang. 

 

Figur 17: Närbild vid splines. De röda punkternas ojämnhet tyder på singulariteter på grund av meshens form. 
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4.2.4.1.2 Torq-LOC och axelnavförband 

Eftersom FEM-analysen av axeln med splines gav något höga värden, som antyder en risk för 

sprickbildning, testas axelnavförband istället för splines. Dessa fördelar spänningen jämnt över hela 

axelns yta och därmed skapas inga svaga punkter. 

Vid denna analys gäller samma förutsättning vid motoränden, men vid infästningen fixeras istället 

hela ytan där tipparmen ska monteras. 

 

Figur 18:Von Mises -spänningar för axel utan splines. Notera att skalan går lägre än i Figur 17. 

Resultatet av denna analys är betydligt bättre. Spänningarna vid infästningen är betydligt lägre och 

hållfastheten bör vara bättre. 

4.2.4.2 Tipparm 

Tipparmen kommer att få momentpåfrestningar vid sin infästning och även andra delar av denna kan 

få högre påfrestningar än tidigare. Analysen sker med randvillkoret att den kan rotera runt 

axelinfästningen och att fästena för stagen är fast inspänd. Detta efterliknar situationen att motorn 

tillför kraft men inmataren motarbetas. Det maximalt beräknade momentet anges vid rotationsaxeln 

och den kraft som hjulets massa tillför läggs till vid hjulets infästning. 
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Figur 19: Von Mises -spänningar i tipparmen. 

De högsta spänningarna ligger långt under brottgränsen. Spänningarna är högst vid infästningarna för 

stagen. 

 

Figur 20: Högsta konsentrationen av Von Mises -spänningar 

Det deformerade resultatet ser ut som förväntat, även skjuvspänningarna är inom ett säkert område. 
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Figur 21: Skjuvspänningar i tipparmen. Deformerat resultat. 

4.2.4.2 Analys av ram 

En analys av inmatarens ram behövs för att avgöra om den extra lasten är hanterbar. 

Eftersom ramen bär i princip hela utrustningen så skulle detta bli en väldigt invecklad analys. Därför 

exkluderas en stor del komponenter. Den del som är av intresse är ”tornet” som motorerna ska 

fästas i, eftersom konceptet inte kommer påverka de övriga områdena i ramen nämnvärt. 

Randvillkoren för denna analys är att ramens fötter är fast inspänd, gravitation på 9,82 m/s2, 

motorernas last ligger pålagd där de ska stå och tipparmens massa verkar mot lagerinfästningarna.  

 

Figur 22: Von Mises -spänningar i ramen. svaga färgskiftningar går att se vid motorinfästningen. 
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Allt tycks vara rimligt dimensionerat, inga högre spänningar uppstår i själva ramen. Däremot visar sig 

spänningar vid lagerinfästningarna vara höga. 

 

Figur 23: Spänningar vid lagerinfästning. 

Dessa spänningar är de högsta som påträffas i ramen. Anledningen till att spänningarna är så pass 

höga kan vara för att skruvarnas åtdragningsmoment är satt till 150 Nm, vilket kan vara onödigt högt. 

Det kan dock vara en god idé att dimensionera om dessa komponenter något för att förbättra 

hållfastheten. 
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5. Diskussion 

5.1 Beräkningarnas tillförlitlighet 
Det gick tyvärr inte att få fram mätdata som kunde nyttjas för att bekräfta beräkningarnas 

trovärdighet. Därför måste de värden som beräknats användas med försiktighet. Det gick, trots brist 

på riktiga kraftmätningar, att utvärdera beräkningarna efter de rekommendationer som används vid 

kalibrering av utrustningen.  

I detta fall tar hjulet och rännan i varandra utan att utöva någon tillhållningskraft. Under dessa 

förhållanden sammanfaller det rekommenderade bälgtrycket och det tryck som beräkningsmodellen 

gav, inom en mån av ungefär 0,05 bar. Därmed tycks modellen stämma ganska bra med verkligheten, 

eftersom det rekommenderade trycket kan skilja sig ungefär lika mycket mellan levererade inmatare. 

Det är osäkert hur bra beräkningsmodellen stämmer i andra situationer. 

5.2 Val av koncept 
Konceptvalet gjordes efter känsla, eftersom de övriga koncepten bedömdes ha problem att följa 

kravspecifikationen. Under bearbetningen av konceptet så konstaterades att två växelmotorer 

lämpar sig bättre. Detta på grund av storlek och skjuvspänningar. I fallet att en ensam motor 

dimensioneras för att göra jobbet kan denna knappast monteras in i inmatarens ram, eftersom den 

skulle ha en tjänstevikt på upp mot 700 kg. Detta skulle leda till att motorn kräver en egen ställning, 

vilket leder till ett svårare arbete vid skapande av layout (ritning för ett helt sågverk). Utöver detta så 

skulle högre skjuvspänningar uppstå i tipparmen. 

Från början valdes koncept 2 för utveckling. När val av motor skulle ske så blev det tydligt att en 

fördelning på två motorer skulle bli lämpligare eftersom växelmotorerna blev väldigt stora. Fler 

fördelar, såsom minskade skjuvspänningar insågs när koncepten jämfördes. 

5.3 Rekommendationer för konceptet 
Vid dämpningsfallet måste motorn vara utrustad med någon form av broms. Detta eftersom de 

hastigheter som kan uppnås motsvarar mer än dubbla maxhastigheten på växelmotorerna. Värt att 

notera är dock att detta fall kräver inställningar som USNR ej rekommenderar. Utöver detta så 

kommer energin vid smällen vara näst intill likvärdig, trots att hastigheten är lägre, eftersom växlarna 

lagrar energi. Om motorerna kan bromsa tillkommer även möjligheten att utföra positioneringen 

ännu snabbare och mer precist.  

När det kommer till inbromsning är det regenerativ inbromsning som lämpar sig bäst. De många 

start-stoppcyklerna kombinerat med krafterna skulle nöta ut mekaniska bromsar väldigt snabbt. 

Energivinsten med regenerativ inbromsning är dock väldigt liten. 

I princip allt beräkningsunderlag fungerar för både en eller två motorer. Problemet med en motor är 

momentet som krävs av denna, vilket leder till en större växelmotor som ska rymmas. Dessutom 

kommer skjuvningar uppstå i hela tipparmen, vilket ökar risken för utmattningsbrott. Därmed 

bedöms två motorer vara lämpligare. 

5.4 Vidare arbete 
De flesta detaljer har beräknats och analyserats. Däremot har inte saker som lagerkrafter och 

åtdragningsmoment för skruvar beräknats. Bedömningen är att kraven på lagringen bör vara 

oförändrad, något högre lagerkrafter kan antas förekomma men samtidigt nyttjar konceptet fler 

lager. Utöver detta så ska tillverkningsritningar tas fram, givare positioneras och reglersystem skapas. 
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Kostnadsanalysen blev inte helt komplett utan visar ett uppskattat kostnadsområde. Vissa 

komponenter kan komma att bytas ut och priser kan ändras. Utöver dessa möjliga variationer så är 

de beräknade arbetstimmarna helt uppskattad, dessa kan skilja markant från verkligheten. 

Reglersystemet kommer tillföra ytterligare kostnader som inte tagits i hänsyn, eftersom projektet var 

avgränsat från detta system. 

Någon mer ingående studie kring hur konceptet förbättrar service, tillgänglighet och livslängd har 

inte gjorts. Då tiden blev något begränsad på slutet. 

5.5 Metod 
Metoden för utvärdering byggde på att ett favoriserat koncept valdes ut, varpå det utformades och 

rimlighetsbedömdes. Om detta gav ett sämre resultat än vad en mer formell utredning mellan 

koncepten hade gett är svårt att säga. Mest troligt hade samma koncept blivit valt även i det 

sammanhanget eftersom de övriga koncepten hade problem med punkter i kravspecifikationen. 

5.6 Slutsats 
Konceptet är fullt rimligt att tillverka och kommer enligt beräkningarna kunna hantera uppgiften väl 

och tillåta högre hastigheter. Med lite justering av vissa komponenter kommer hållfastheten vara 

god, där den okända faktorn är livslängden på växelmotorerna. Att tillföra en bromsmekanism på 

motorerna kommer eventuellt leda till en längre livslängd på alla komponenter, eftersom 

riktningsändringar kan göras mjukare och krafter kan dämpas. 

Den lösning som valts bör vara mer precis eftersom utväxlingen är hög och motorerna kan utrustas 

med pulsgivare. Underhållskostnaderna för denna lösning är, om allt håller som det ska, mycket lägre 

än för en hydraulisk lösning. Dessutom bör lösningen vara miljövänligare, eftersom det inte behövs 

några miljövådliga hydraulvätskor. 

5.7 Reflektioner 
Arbetet har till större del gått bra. Mot slutet lades möjligtvis onödigt stort fokus ned på detaljer 

såsom infästningar av axlar, montering och extra komponenter. Detta skedde eftersom 

avgränsningarna inte var tydliga nog. Den tid som lagts ned på detta är givetvis inte bortkastad, 

eftersom hänsyn till dessa detaljer krävs inför tillverkning. 

Den största delen av arbetet har jag lagt på att ta fram beräkningsmodeller och dimensionera 

motorerna, där mycket tanke har lagts ner. Jag upplever att det var rätt område att fokusera på 

eftersom krafterna som motorerna måste tillföra och hur dessa varierar är det som huvudsakligen 

avgör om konceptet är rimligt eller ej.  

Jag har fått lösa problemet självständigt, där hjälp har funnits till hands om det behövdes. 

huvudsakligen har diskussionen mellan mig och handledare handlat om kravspecifikation och 

önskemål. 

Den information som använts under projektets gång har till stor del varit från sekretessbelagda 

uppgifter. De antaganden som gjorts och beräkningar som har utförts baseras huvudsakligen på 

förkunskaper som jag fått under min utbildning. Denna rapport behandlar inte mycket information 

från tidigare publikationer. 

Jag är till stor del nöjd med resultatet. De mål som sattes upp kan ses som nådda eftersom lösningen 

både tillåter förpositionering samt inbromsning. Det är svårt att säga om detta koncept faktiskt 

kommer ge en fördel jämfört med USNR:s konkurrenter utan att testköra en prototyp.  
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