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Sammanfattning  

Rapporten behandlar framtagandet och nyutvecklingen av ett rörligt målspel 
avsedd för polisens och militärens ”strid i bebyggelse” övningar (i 
fortsättningen förkortat SIB). Slutmålet är att återskapa en mer realistisk 
stridsituation för soldater och polis med fiendemål som rör sig från en plats 
till en annan. 
 
Den största vikten har lagts på att få fram en mekanisk virtuell prototyp i 
CAD-miljö. Prototypens elektronik utvecklas av annan person och ingår inte i 
detta arbete. Projektet har utförts på Institutionen för Maskinteknik, Blekinge 
Tekniska Högskola Karlskrona på utbildningen Civilingenjör inom 
maskinteknik på uppdrag av SALVATOR AB, Årjäng. 
 
Ett rörligt målspel är en måltavla som oftast förflyttas framåt på en räls. I 
dagsläget finns denna rälsburna modell främst för skjutövningar åt större 
fordon som stridsvagn och stridsfordon. Dessa måltavlor är stora, tunga och 
lämpar sig inte för att simulera fiendesoldater i en SIB-övning. 
 
I principkonstruktionen delades projektet upp i 2 delprojekt. Ett antal 
konceptförslag för rälsens konstruktion samt vagnens drivning togs fram. 
Efter kontroll av kriterieuppfyllelsen, egna funderingar och diskussion med 
SALVAOTOR valdes ett lämpligt rälsfäste och drivningskoncept C för 
vidareutveckling i primärkonstruktionen.  
 
Koncept C består av en steglös elektrisk motor med tillhörande 
hålsnäckväxel1. Tillsammans med ett kuggremshjul drivs fram- och bakaxel 
via en kugghjulsrem. Måltavlan vrids ett kvarts varv vid träff av kula via en 
kullagrad axel direkt anknuten till en separat mindre elektrisk motor. 
Fördelarna med konceptet är beprövad teknologi, enkel konstruktion och 
relativt billig att framställa. 
 
I stadiet för primärkonstruktion vidareutvecklades vagnens utförande mer 
detaljerat i CAD-miljö. Resultatet blev en mekanisk komplett prototyp av 
rörligt målspel avsedd att monteras ihop inför skjutövningen och sedan 
demonteras efter övningens slut. 
                                                 
1 En typ av växel där den utgående axeln är 90° mot den ingående axeln. Exempelvis om 
ingående axel (oftast motoraxeln) har 3000 rpm och hålsnäckväxeln har 1:5 konfiguration får 
växelns utgående axel 600rpm.  
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Abstract 

This report covers the development of a moving target system for when police 
and military practice close quarter combat in urban environments. The 
ultimate goal is to simulate a realistic combat situation with moving enemy 
targets. 
 
The main emphasis has been placed on obtaining a mechanical functional 
virtual prototype in a CAD environment. Prototype electronics will be 
constructed by another party and is not included in this report. The project has 
been performed at the Department of Mechanical Engineering. Blekinge 
Institute of Technology in Karlskrona Sweden, in collaboration with 
SALVATOR AB in Årjäng Sweden. 
 
The common moving target system used in the military today, are targets that 
travel on a designated path, often a steel rail. Today these targets are mostly 
aimed for target practice for larger vehicles such as  armed combat vehicles 
and tanks and are very large, heavy and not suitable for urban combat 
purposes. 
 
In the principle design stage, the project was divided into two sub projects. A 
number of ideas for the wagons drive system and the rail construction were 
drawn. After a discussion with SALVATOR AB the most appropriate idea for 
each were chosen for primary design development. 
 
Concept C was chosen in the primary design stage and consists of an electric 
motor with corresponding gear and belt pulley. With synchronous belt and 
pulleys on the front and rear axle equal amounts of torque are applied at the 
wheels. The construction is simple, proven technology and fairly inexpensive 
to produce. 
 
In the primary design stage further development of the system was done by 
building around the belt drive system chosen in the principal stage. THe end 
result was a complete virtual mechanical prototype of a moving target system 
designed to be easily assembled before target practice and easily dismantled 
after target practice. 
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Notationer  

Mb Böjande moment  

Mv Vridande moment 

F  Kraft 

L Längd 

Rx Reaktionskraft 

E Elasticitetsmodul 

I Tyngdpunkts-
tröghetsmoment 

Iv Vridtröghetsmotstånd 

Wv Vridmotstånd 

W Böjmotstånd 

P Effekt 

 
 
Indexeringar 

x Längdkoordinat 

y Längdkoordinat 

z Höjdkoordinat 

v Hastighet 

f Nedböjning 

b Bredd 

h Höjd 

s Sträcka 

t  Tid 

a Acceleration 

m Massa 

r Radie 

d Diameter 

n Varvtal 

σ Spänning 

 
 
Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 
SIB Strid i bebyggelse  
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Principkonstruktion 
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Inledning  

Principkonstruktionen innefattar det inledande konstruktionsarbetet där man 
utgår från ett behov och genom brainstorming, diskussioner och idéer söker 
sig fram till ett lämpligt lösningskoncept. 
 
I de fall då redan befintliga lösningar på ett problem finns på marknaden, tex. 
standardiserade fästelement mm., kommer dessa väljas i första hand. Om 
redan befintliga lösningar inte kan finnas måste dessa tillverkas. 
 
Målet med principkonstruktionen är att genom olika lösningsförlag komma ett 
konkurrenskraftigt, användarvänligt produktkoncept som vidareutvecklas 
under primärkonstruktionsetappen. 
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1 Uppdragsbeskrivning  

 
1.1  Nuvarande konstruktion 

I det militära är dagens konstruktioner för rörliga målspel stora och 
extremt tunga och främst riktade åt övningsskjutning för stridsvagn och 
stridsfordon. Dessa rörliga mål förflyttar sig oftast på en lång rak räls 
med hjälp av en elektrisk motor. 
 
Vid övningsskjutning för soldater finns endast fallmål eller SAAB-mål. 
Dessa reser sig upp från marken med hjälp av tryckluft och sedan faller 
tillbaka mot marken vid träff av kula. En sensor känner av stöten som 
uppstår då kulan penetrerar måltavlan. 
 
I dagsläget finns inga system för att simulera rörande fiendesoldater 
under skjutövningar med skarp ammunition. 

 

1.2 Uppdrag 

Uppdraget är att utveckla ett komplett mekanisk virtuellt prototypunderlag 
av mobilt rörligt målspel, för stridsskjutningar på skjutbana med skarp 
ammunition, för militär och polis. ”Mobilt” är i den bemärkelsen att 
målspelet kan monteras ihop relativt fort inför skjutövningen och 
demoteras efter övningens slut. 
  
Det rörliga målspelet ska färdas fram och tillbaka på ett rakt spår med en 
jämn hastighet. Måltavlan vrids med en motor när sensorer känner av en 
träff. Den mindre nödvändiga elektroniken, t.ex. sensorer, givare mm 
kommer inte ingå i detta arbete.  
 
Då konstruktionen ska vara mobil måste vikten på konstruktionen beaktas 
samt användarvänligheten vid montering och demontering.  
Uppdraget består av två mindre projekt. En ”räls” med ett ”rälsfäste” samt 
en ”vagn” som alla har krav och önskemål. 
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2 Kriterieuppställning  

2.1 Krav 

”Räls” 
• SALVATORs befintliga 2100mm långa stege i aluminium ska 

användas som räls. 
 
”Rälsfäste” 

• Ska kunna förbinda flera rälsar i följd. 
• Materialet ska vara aluminium. 
• Ska innefatta höjdjustering och en fot 
• Rälsen ska kunna justeras minst 150mm i höjdled. 
• Foten ska ha hål för fäste i marken med tältpinne för att motverka 

oönskad förflyttning. 
 
”Vagn” 

• Det huvudsakliga materialvalet på detaljer som egentillverkas ska vara 
aluminium, såvida inget annat material är nödvändigt för att uppnå 
önskat resultat. 

• Vagnens totala vikt får inte överstiga 30 kg. 
• Måltavlan/figuren ska vridas i vertikalt läge, inte fällas i 

horisontalläge. 
• För drivning ska batteri om 12Volt användas. 
• Vagnen ska ha en IP-54 klassning vilket motsvarar ”Dammskyddad 

och Striltät”2 
• Vagnen ska fungera inom temperaturramen -20/+60 grader Celsius. 
• Vagnen får ha en topp hastighet av maximalt 4m/s. 

 
 

2.2 Önskemål 

• Vagnen passar i ”NANUK 945”-väska med innermått (BxDxH) 
558,8x431,8x208 mm. 

                                                 
2IP standard är en standard över olika krav som produkter måste uppfylla för att få en specifik 
IP klassning. I detta fall krävs ett praktiskt test av den färdiga konstruktionen för att 
undersöka om den klarar kraven för IP54-klassning.  
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3 Primära produktförslag  

Processen har delats upp i två delprojekt, rälsmontering samt vagndrivning.  
Rälsfästet ska sammankoppla ett flertal rälsar på ett relativt enkelt sätt.  
Vagnens drivsystem är kärnan i arbetet och resterande arbete på vagnen 
kommer utvecklas runt drivningen. 
 

Rälsfäste 

• Koncept A: Fäste med höjdjustering 

Valdes enbart pga. den stadiga och enkla konstruktionen. 
 
 

Vagndrivning 

• Drivningskoncept A: Förflyttning efter vajer/kuggrem 

Valdes pga. att det är en modern tillämpning inom foto & filmindustrin vid 
förflyttning av kamerautrustning på räls. Enkel konstruktion och möjlighet till 
en jämn och noggrann rörelse. 
 

• Drivningskoncept B: Elektrisk fyrhjulsdrift 

Valdes i samband under diskussion med tänkt prototypkonstruktör Hans 
Erkenfjord. Elektriska motorer har mycket hög verkningsgrad och kan 
leverera en något mer avancerad form av fyrhjulsdrift.  
 

• Drivningskoncept C: Intern kuggremsdrivning 

Valdes som hybridkoncept mellan Koncept A och Koncept B. Ett billigare 
och enklare alternativ till Koncept B. Endast en drivande motor vilket medför 
färre antal delar. 
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3.1 Rälsfäste Koncept A 

 
Funktionsbeskrivning 
 
Rälsfästet (1) består av ett solid aluminiumblock med ett gängat M16 hål samt 
fyra 9mm hål. De fyra mindre hålen sammanfogar rälsar (4) med 2x2 M8 
skruv och mutter (3). M16 gängan medför att rälsen kan höjas eller sänkas när 
maskinfoten (2) roteras. Justeringen av rälsen är viktig för att få en rak och 
jämn bana för vagnens förflyttning.   
 
Fördelar 
Stadig och enkel konstruktion. 
Den gängade maskinfoten ger en steglös justering. 
Relativt låg bearbetningstid och bearbetningskostnad. 
 
Nackdelar 
Mycket material. 
Gängor i aluminium nöts fortare än andra material. 

 
Figur: 3-1Koncepidé för rälsfäste med höjdjusterbar fot. 
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3.2 Drivningskoncept A 

 
Funktionsbeskrivning 
 
Koncept A finns i två varianter. Båda koncepten består av en steglös elektrisk 
motor(1), hålsnäckväxel(5), spännhjul(6) och klämmor(4). De två varianterna 
använder olika framdrivning. Första varianten (figur 3-2-1) använder 
kugghjulsrem(3) tillsammans med kuggremshjul(2) medans andra varianten 
(figur 3-2-2) använder vajer(3) och V-pully(2) för att driva vagnen framåt. 
  
Kugghjulsrem eller vajer spänns upp längs rälsens fulla längd med en klämma 
i rälsens start och slut. När kuggremshjulet/v-pullyn roterar griper hjulets 
kuggar i remmens kuggar och vagnens drivs framåt. V-pullyn har dock inga 
kuggar utan arbetar genom friktion mellan hjulet och vajern. Spännhjulen 
bidrar till en tillräcklig anläggningsyta mellan kugghjulsremmen/vajern och 
kuggremshjulet så att vagnen förflyttas framåt längs kugghjulsremmen/vajern. 
 
Fördelar 
 
Enkel teknik. 
Enkel konstruktion. 
Beprövad metod som bland annat används i foto- och filmindustrin. 
 
Nackdelar 
 
Kuggremmen kan kugga ur om remmen inte är i linje med rälsen. 
Kan vara svårt att få remmen/vajern tillräckligt spänd vid längre längder. 
Rälslängden är begränsad efter rem- eller vajerlängd. 
Om drivningen byggs inuti vagnen kan vagnen inte bli IP54-klassade då 
remmen/vajern måste gå igenom vagnen. 
Om drivningen byggs på utsidan av vagnen finns risk att kuggremmen/vajern 
kuggar pga. skräp på remmen/vajern. 
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(Över) Figur: 3-2-1 Drivning längs med dragen rem. 
 
(Under) Figur: 3-2-2 Drivning längs med dragen vajer. 
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3.3 Drivningskoncept B 

Funktionsbeskrivning 
 
Konceptet består av fyra steglösa elektriska motorer(1). På varje motor 
monteras ett hjul.  
Motorns momentöverföring sker via kilspår i motorns axel som överför 
momentet till hjulen. Till skillnad mot föregående koncept är det friktion 
mellan hjul och räls som driver vagnen framåt. 
 
Fördelar 
 
Tillsammans med avancerad motorstyrning kan man få avancerad typ av 
fyrhjulsdrift. 
Rälslängden är inte begränsad av rem- eller vajerlängd. 
Få delar som kan fallera. 
Elmotorer har hög verkningsgrad. 
Möjlighet att individuellt reglera motorerna för bästa resultat. 
 
Nackdelar 
 
Motorstyrningsenheter kan behövas för att styra respektive motor. 
Kan bli dyrt med fyra motorer och fyra styrenheter. 
All elektronik kan bli utrymmeskrävande. 
Kan bli svårare att felsöka. 
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Figur: 3-3 Drivningskoncept B med direkt elektrisk rivning via motorer till 
respektive hjul. 
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3.4 Drivningskoncept C 

Funktionsbeskrivning 
 
Konceptet innefattar, likt de två varianterna av Koncept A, en steglös 
elektronisk motor(1), hålsnäckväxel(2) och spännhjul(6).  
 
Kraften överförs från hålsnäckväxeln via en kugghjulsrem(3) till de främre 
och bakre axlarnas(5) kuggremshjul(3). Momentet i axlarna överför via 
kilspår till hjulen som driver vagnen framåt på rälsen. 
 
Fördelar 
 
Enkel och beprövad konstruktion. 
Billiga komponenter. 
Enkel att reparera. 
Rälslängden är inte begränsad av rem- eller vajerlängd. 
 
Nackdelar 
 
Något utrymmeskrävande 
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Figur: 3-4 Drivningskoncept C med axeldrivning via kuggremshjul på 
axlarna. 
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4 Valt förslag 

 
Förslagen som väljs är koncept A för rälsfästet samt koncept C för vagnens 
drivning. 
 
Huvudargumentet för just det valda drivningskonceptet är att det är en 
beprövad metod och enkel konstruktion. Den enkla konstruktionen tillåter 
även reparationer i fält. 
 
Användandet av standardiserade och redan befintliga komponenter från 
marknaden minskar behovet att egentillverka detaljer, sparar 
maskinbearbetning och pengar. 
 
Konceptets enkla och beprövade konstruktion anses kunna vara 
konkurrenskraftigt och uppfyller krav och önskemål 
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Primärkonstruktion 
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Inledning 
 
Primärkonstruktionsetappen innefattar vidareutveckling av de valda 
konceptförslagen i CAD miljö, tillsammans med de krav och önskemål som 
fastställts under principkonstruktionen, för att åstadkomma en preliminärt 
användarriktig och mekaniskt fungerande virtuell prototyp. 
  
Ingående komponenter avser befintliga standardiserade färdigkonstruerade 
detaljer/enheter, som finns på marknaden och löser specifika problem på 
önskat sätt, som ingår in konstruktionen.  
 
Produktsammanställning innefattar den slutliga sammanställningen av den 
virtuella produkten tillsammans med en kontroll av de krav och kriterier som 
arbetades fram under principkonstruktionen. 
 
Utvecklingsmöjligheter avser vilka utvecklingsmöjligheter och förbättringar 
som kan göras på produkten. 
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5 Produktkonstruktion 

5.1 Rälsen 

Som räls används en standardiserad stege som SALVATOR AB har i deras 
befintliga produktutbud. Stegen är tillverkad i aluminium och finns i olika 
längder för olika situationer. I detta arbete ska stegen, 2100mm lång, figurera 
som räls. 
  
Stegen, hädanefter känd som ”rälsen”, är symetrisk och har fyra 9mm hål i 
vardera ända. 
 

 
Figur: 5-1 Rälsen 
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5.2 Rälsfäste 

Rälsfästet(2), som utarbetades i principkonstruktionen, fästes tillsammans 
med rälsen(1) med två M8 skruv och mutter(5). De gängade 
maskinfötterna(3) justeras i höjdled i ett hål med M16 gänga. Denna justering 
är nödvändig för att få hela jämn vågrät bana för vagnen att färdas på. En 
mutter(4) finns för att motverkar eventuell oönskad justeringsändring pga. 
dynamiska krafter som kan uppkomma under vagnens operation. 
 
Ett hål kan borras i maskinfoten och hindra oönskad sidoförflyttning genom 
att fästa en stav i marken. 
 

 
Figur: 5-2 Montering av rälsfäste och fötter. 
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5.2.1 Ingående komponenter: Rälsfäste 

• Maskinfot(3): M16 gänga. Totallängd 250mm. 
• Skruv och mutter(5): M8 (med fast bricka) 

 
 
5.2.2 Bilagor  

5.2.2.1 Ritningar  

• Rälsfäste(2), se bilaga 2.2.1 
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Chassi 

Konstruktionen består av tre egentillverkade detaljer. Bottenplatta (1), 
växellådsblock (2) samt spännhjulsfäste (3). 
Växellådsblocket finns där för att montera hålsnäckväxeln och 
spännhjulsfästet är en fästyta för kuggremmens två spännhjul varav det ena är 
justerbar för just remspänning. 
Dessa tre detaljer är tillverkade ur aluminium och svetsas fast i bottenplattan. 
 

 
Figur: 5-3 Chassi bestående av bottenplatta, block samt spännhjulsfäste. 
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5.2.3 Bilagor  

5.2.3.1 Ritningar  

• Bottenplatta(1), se bilaga 2.3.1 
• Växellådsblock(2), se bilaga 2.3.2 
• Spännhjulsfäste(3), se bilaga 2.3.3 
• Delsammansättning, se bilaga 2.3.4 

 
 

5.2.3.2 Beräkningar  

• Bottenplatta, se Bilaga 1 sid. 53-54 
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5.3 Drivaxel 

Axelsystemet består av axel(1) ur rostfritt stål, kilar (4), (5), lagerhus (2) samt 
kuggremshjul (3) med tillhörande stoppskruv. Axeln tillverkas i rostfritt stål 
eftersom axeln är den detalj som har tillsammans med hjulen, störst kontakt 
med naturens element. 
Systemet är fäst med skruv, mutter och bricka (6) till bottenplattan.  
 
Momentet från hålsnäckväxeln överförs genom axeln till kilarna ytterst på 
axlarna och ger rotation åt hjulen för att driva vagnen framåt över rälsen.  
 

 
Figur: 5-4 Drivaxlar, kuggremshjul och fästelement. 
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5.3.1 Ingående komponenter 

• Kuggremshjul(3): AT5 profil, 36 kuggar för 20mm axelhålsdiameter 
• Lagerhus(2): Lagerhus för 20mm axeldiameter 
• Kil(4): 6x6x30 mm 
• Kil(5): 5x5x25 mm 
• Skruv, Mutter och Bricka(6): M8 

 

5.3.2 Bilagor  

5.3.2.1 Ritningar  

• Axel(1), se bilaga 2.4.1 
• Delsammansättning, se bilaga 2.4.2 
• Sprängskiss, se bilaga 2.4.3 

 
 

5.3.2.2 Beräkningar  

• Axel, se Bilaga 1, sid 58-59.  
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5.4 Vagndrivning 

Systemet för drivningen består av steglös elektronisk likströmsmotor(1), 
hålsnäckväxel(3), spännhjul(6), spännhjulsaxel(7), kugghjulsrem(10), 
växelaxel(11), kugghjulsrem(14) samt diverse fästelement och kullager(8). 
 
De två resterande kuggremshjulen är monterade på drivaxlarna, se 5.4. Ett av 
de två kullagrade spännhjulen är justerbar i höjdled och agerar remspännare. 
Kugghjulsremlängden har beräknats fram med hjälp av producentens, Aratron 
ABs, egna programvara vid namn REMbrandt v4.3.3(Se bilaga 2.10 för 
representation av REMbrandtberäkning). 
 
Hålsnäckväxeln har konfiguration 1:5 vilket ger en minskning av varvtalet på 
den utgående axeln med en faktor av 5.  

 
Figur: 5-5 Vagndrivningens montering med fästelement, rem samt 
remspännare. 
                                                 
3 REMbrandt v4.3 är en programvara som. beräknar längder på remmar, avstånd mellan axlar, 
minimala omslutningsvinken av kuggremshjul mm. för att få bästa möjliga funktion. 
Spännhjulens position i x- och y led har också beräknas med i REMbrandt v4.3 
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5.4.1 Ingående komponenter 

• Steglös motor(1): 250W, 3000rpm, likström 
• Hålsnäckväxel(3): 1:5 konfiguration 
• Skruv och Bricka(2),(4),(5),(9): M5 
• Kil(12): 5x5x25 mm 
• Kil(13): 4x4x20 mm 
• Spårkullager(8): Serie 60 för 10mm axel. Tätad modell (-2RS) 
• Kugghjulsrem(14): AT5 profil, 990mm lång, 16mm bred, Polyuretan 
• Kuggremshjul(10): AT5 profil för 16mm axel, 36 kuggar 

 
 
5.4.2 Bilagor  

5.4.2.1 Ritningar 

• Spännhjulsaxel(7), se bilaga 2.5.1 
• Spännhjul(6), se bilaga 2.5.2 
• Växelaxel(11), se bilaga 2.5.3 
• Sprängskiss, se bilaga 2.5.4 

 
 

5.4.2.2 Beräkningar  

• Motor, se Bilaga 1, sid. 56-57  
 
En diskussion har förts mellan OEM (motortillverkaren) och mig om 
lämpliga motorer och OEM ansåg att mitt motorval var ett lämpligt val. 
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5.5 Motorstyrning (Vagnmotor & Målmotor) 

Två motorstyrningsenheter(1)+(2) ska styra motorn för vagndrivning samt 
motorn för målvridning. Enheten som styr målvridning kommer konstrueras 
av annan part och ingår inte i detta arbete. Dock har yta avsatts åt enheten. 
 
Enheten för vagndrivning kan bl.a. styra motorns acceleration, inbromsning 
och accelerationssträcka mm.  
 
Enheterna är monterade på varsin platta med distanser och fästelement(3). 
Plattorna är skruvade till bottenplattan med M5 skruv(5). 
 
 

 
Figur: 5-6 Montering av vagnstyrning, målstyrning samt fästelement. 
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5.5.1 Ingående komponenter 

• Motorstyrning(1): DC-motorregleringsenhet 
• Motorstyrning(2): Egentillverkad motorregleringsenhet 
• Distans(3): M3x8 
• Skruv och mutter(3): M3 
• Skruv(5): M5 

 
 
5.5.2 Bilagor  

5.5.2.1 Ritningar 

• Styrningsplatta 1(4), se bilaga 2.6.1 
• Styrningsplatta 2(4), se bilaga 2.6.2 
• Sprängskiss, se bilaga 2.6.3 
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5.6 Måldrivning och batterifack 

Måldrivningen och batterifacket är en sammansvetsad konstruktion bestående 
av batterifack(2), övre motorfäste(4) och nedre motorfäste(6), vinkeljärn(5) 
för ytterligare förstärkning. Batteriet(1) är ett ventilerat cykliskt batteri och 
tillåts positioneras på flera olika sätt. 
 
Måltavlan roteras med hjälp av en elektrisk steglös likströmsmotor(2) som 
vrider innerröret(7). Axeltappen(14) och innerröret är sammansvetsat och för 
att motverka sidoförflyttning av motorns position fästs en sprint(9) genom 
axeltappen på undersidan av motorn. Detta görs eftersom motorns 
konstruktion endast tillåter en fästpunkt med fästelement(15).  
Ytterröret är kullagrat(10)+(11) och låses med låsringar(12)+(13).  
 
Alltsammans är fäst i bottenplattan med skruv(16) 

 
Figur: 5-7 Fackkonstruktion till batteri, målmotorplacering samt fästelement. 
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5.6.1 Ingående komponenter 

• Batteri(1): 33Ah, 12V 
• Motor(2): 8W, 12V 
• Kullager(10): för 12mm axel, 2 tätningsbrickor (-2RS) 
• Kullager(11): för 35mm axel, 2 tätningsbrickor (-2RS) 
• Låsring(12): 28mm 
• Låsring(13): 35mm 
• Skruv, bricka, mutter(15): M5 sexkantskruv 
• Skruv(16): M5 Sexkantskruv, fast bricka 
• Låssprint(9): Cirkulär låssprint 

 
 
5.6.2 Bilagor  

5.6.2.1 Ritningar  

• Batterifack(3), se bilaga 2.7.1 
• Övre motorfäste(4), se bilaga 2.7.2 
• Nedre motorfäste(6), se bilaga 2.7.3 
• Innerrör(7), se bilaga 2.7.4 
• Ytterrör(8), se bilaga 2.7.5 
• Axeltapp(14), se bilaga 2.7.6 
• Vinkeljärn(5), se bilaga 2.7.7 
• Sprängskiss, se bilaga 2.7.8 

 
 

Motorn har valts efter de krav och önskemål som beslutades i 
principkonstruktionen samt efter önskat varvtal.  
 
Vid träff vrids målet ett kvarts varv under loppet av 1 sekund. Detta ger ett 
varvtal av 15rpm. Kravet är också att systemet ska vara ett 12 Volt. Dessa 
kriterier tillsammans med utrymmet som finns till godo tillåt en 
motormodell ur OEM motors [5] sortiment. 12V, 8W med ett startmoment 
av 23Nm. 
 
Vid detta startmomentet får innerröret en maximal skjuvspänning av 36,2 
MPa. Axeltappen får närmare 511,9 MPa som maximal skjuvspänning.  
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5.7 Hjul 

Hjulkonstruktionen består av tre sammansvetsade aluminium detaljer. Hjul(1), 
nav(2) samt en bricka(3). Vingmutter(4) säkerställer att hjulen är fast 
monterade på drivaxeltapparna.  
 
Inspiration till hjulens utformning har tagits från tågtransporten. Flänsarna på 
hjulens innersida agerar som styrning mot rälsens insida och motverkar 
vagnens förflyttning i sidled, mycket likt hjul på ett tåg. 
 

 
Figur: 5-8 Hjul med vred. 
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5.7.1 Ingående komponenter 

• Vingmutter(4): M6x20 
 
 
5.7.2 Bilagor  

5.7.2.1 Ritningar 

• Hjul, se bilaga 2.8.1 
• Nav, se bilaga 2.8.2 
• Bricka, se bilaga 2.8.3 
• Delsammansättning, se bilaga 2.8.4 

  
 
5.7.2.2 Beräkningar  

• Rotation och storlek, se bilaga 1, sid. 55  
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5.8 Lock 

Konstruktionen är uppdelad i 4 större huvuddetaljer. Vänstra locket(2), högra 
locket(1), tätningsdetalj för målaxel(6) samt luckan(3). I båda lockhalvorna 
finns tätningsdetaljer(11) för drivaxlarna och fästelement för dessa (10). 
 
Tätningen mellan lockhalvorna och chassit består av en 2x8mm kronlist(5). 
För att täta mellan hjulhaven och locken samt mellan inneröret och locket 
används simmerringar4(12)+(7). Detaljerna(6)+(11) är egentillverkade i 
aluminium och håller simmerringarna på plats med fästelement(10)+(8) 
 
För att förenkla batteribyte finns en lucka(3) på sidan som kan skjutas upp 
eller ner i luckspåren(4). En kronlist tätar mellan lucka och luckspår samt 
lucka och lockhalva.  
 
Högra luckhalvan har monterade blindnitmuttrar(9)5 i skarven medans vänstra 
lockhalvan har en kronlist i skarven. De två lockhalvorna skruvas samman 
med maskinskruv i bottenplattan samt i blindnitmuttrarna. 

                                                 
4 Simmerringar är stålringar täckta av gummimaterial. Stålringarna är en bas medans den 
taperade  gummiprofilen tillåts flexa något för att skapa en tätning runt hjulnavet även när 
hjulnavet roterar. 
5 Blindnitmutter är en modell av nit med invändig gänga. När skruven spänns deformeras 
nitens krympzon och klämmer fast niten. Skruven kan skruvas ut utan att niten lossnar. 
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Figur: 5-9 Monterade lock samt fästelement. 
 

 
Figur: 5-10 Höger lockhalva med drivaxeltätning. 
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5.8.1 Ingående komponenter 

• Blindnitmutter: M4x15 
• Maskinskruv: M4x12 
• Skruv: Sexkantskruv M5x10 
• Kronlist: 2x8mm 
•  

 
 
5.8.2 Bilagor  

5.8.2.1 Ritningar  

• Lock vänster, se bilaga 2.9.1 
• Lock höger, se bilaga 2.9.2 
• Tätningsring drivaxel, se bilaga 2.9.3 
• Tätningsring målaxel, se bilaga 2.9.4 
• Lucka, se bilaga 2.9.5 
• Luckspår, se bilaga 2.9.6 
• Svetsning vänster, se bilaga 2.9.7 
• Delmontering höger, se bilaga 2.9.8 
• Komplett sprängskiss, se bilaga 2.9.9 
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6 Produktsammanställning 

6.1 Återkoppling Kriterier 

Krav 

”Räls” 
• SALVATORs befintliga 2100mm långa stege i aluminium ska 

användas som rälsen. 
 
”Rälsfäste” 

• Ska kunna förbinda flera rälsar i följd. 
• Materialet ska vara aluminium. 
• Ska innefatta höjdjustering och en fot 
• Rälsen ska kunna justeras minst 150mm i höjdled. 
• Foten ska ha hål för fäste i marken med tältpinne för att motverka 

oönskad förflyttning. 
 
”Vagn” 

• Det huvudsakliga materialvalet på detaljer som egentillverkas ska vara 
aluminium, såvida inget annat material är nödvändigt för att uppnå 
önskat resultat. 

• Vagnens totala vikt får inte överstiga 30 kg. 
• Måltavlan/figuren ska vridas i vertikalt läge, inte fällas i 

horisontalläge. 
• För drivning ska batteri om 12Volt användas. 
• Vagnen ska ha en IP-54 klassning vilket motsvarar ”Dammskyddad 

och Striltät” 
• Vagnen ska fungera inom temperaturramen -20/+60 grader Celsius. 
• Vagnen får ha en topp hastighet av maximalt 4m/s. 

 
 

Önskemål 

Vagnen passar i ”NANUK 945”-väska med innermått (BxDxH) 
558,8x431,8x208 mm. 
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Den virtuella mekaniska prototypen klarar krav och önskemålen dock bör 
följande krav genomgå praktiska test innan vidare produktion. 

 
• IP-54 klassning 

För att fastställa klassningen måste konstruktionen genomgå ett 
verkligt test, vilket inte kan simuleras i datormiljö. 
 

• Funktion inom temperaturramen -20/+60 
Ett krav som endast kan fastställas genom en praktisk undersökning av 
den färdiga konstruktionen. Batteri kan bli påverkade av miljön de 
opererar i. Kall miljö bidrar ofta till minskad operationstid. 
 

• Maximala tillåtna vikt 
I brist på information om diverse komponenters massa eller kan endast 
ett estimat av den totala vikten av en virtuell prototyp fastställas. Detta 
estimat är beräknat till 25kg, exklusive den nödvändiga elektronik som 
tillverkas av annan part. 
 

• NANUK 945-väska 
Vagnen, exklusive hjul får plats i väskan. Hjul och rälsfäste får 
därmed placeras i en andra väska. 

 
Figur: 6-1 Komplett sammansättning av virtuell prototyp. 
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7 Utvecklingsmöjligheter 

Under projektets gång har ett flertal idéer och tankar hamnat på papper men 
inte sett dagens ljus av diverse anledningar. Den huvudaskliga utvecklingen 
kan ske på chassi- samt lockkonstruktionen.  
 
Chassi som just nu konstrueras ur en solid skiva aluminium kan konstrueras 
med rörprofiler för att minska vikt samt öka vagnens böjstyvhet. Att förstärka 
befintliga konstruktioner med rörprofil är en väl beprövad metod i bl.a. 
racingindustrin. Där tillverkas så kallad rörbur i bilar för att öka säkerheten 
vid olyckor samt att rörburen ökar vridstyvheten i bilens konstruktion.  
 
Att bygga vagnen på en rörbur eller rörplattform kan minska den totala vikten 
som den elektriska motorn måste förflytta och kan resultera i en mindre och 
billigare elektrisk motor.  
 

Locket som för nuvarande består av 4 detaljer kan utvecklas vidare och bestå 
av endast 3 detaljer. Istället för att lockets delning sker i vagnens längsgående 
riktning med en lucka kan det bli bättre med 2 fastmonterade, hela sidor och 
ett avtagbart lock ovanpå. Detaljerna för tätning mot drivaxlar och målaxel 
finns kvar.  
 
Ett odelat lock och saknaden av en lucka motverkar att vatten kan tränga 
igenom skarvar och lister. Vid batteribyte lyfts batteriet ur ovanifrån mot att 
skjuta batteriet in från sidan.  
 
Olika material kan användas. Kolfiberväv är starkt för sin vikt och kan formas 
enkelt för att åstadkomma avancerade former och ytor.  
Formgjuten plast är ett annat materialalternativ som har relativt låg 
tillverkningskostnad, slagtålig och låg vikt. 
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Bilaga 1 Beräkningar 
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Bottenplatta 
 
Reaktionskrafter och jämviktsberäkning. 
 
Given data: 
F=300N 
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Reaktionskrafterna R1 och R2 är i sin tur uppdelade på 2 hjul vilket ger en 
reaktionskraft av 75N vid varje hjul 
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Nedböjning av bottenplattan. 
Karl Björk Elementarfall (5) [3] 
 
Given data: 
Aluminium, E=70 GPa 
F=300N 
L=0,5m 
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Böjspänning i bottenplattan vid nedböjning enligt ovan. 
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Hjulstorlek 
 
Beräkning av hjulstorleken med avseende på drivningsmotor och 
hålsnäckväxel. 
 
Given data: 
Rpm motor, nm=3000 
Hålsnäckväxelkonfiguration, k=5 
Hastighet, v=4 
Hjuldiameter, d är eftersökt 
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Motor, Vagndrivning 
 
Beräkning av nödvändig effekt för att driva vagnen. 
 
Given data: 
Massa, m=30,6kg 
Hjuldiameter, d=128mm 
Hastighet (max), v=4m/s 
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t=2 används som ett testvärde för att beräkna accelerationen a samt den 
krävda effekten på motorn. t för vagnens acceleration samt inbromsning är 
variabler och kan styras av vagnens motorregleringsenhet 
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Hjulens rotation beräknas 

rpm
d
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Den nödvändiga motor effekten. 
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Drivaxel 
 
Reaktionskrafter och jämviktberäkning. 
 
Reaktionskrafterna från jämviktsberäkningen för bottenplattan, 150N används 
för att beräkna reaktionskrafterna för drivaxlarna vid respektive lagerhus. 
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Drivaxlarnas nedböjning beräknas med Karl Björks Elementarfall (9) [3]. 
 
Given data: 
Rostfritt stål, E=205GPa 
Axeldiameter, d=20mm 
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Drivaxlarnas maximala tangentialspänning kan beräknas. 
 
Given data: 
Motormoment, Mv=2,4Nm vid 600rpm6 
Axeldiameter, d=20mm 
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6 Motorn tillsammans med hålsnäckväxel och dess konfiguration av 5:1 ger ett moment av 
2,4Nm vi 600rpm. 
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Bilaga 2 Ritningar 
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Ritningen visar sprängskiss av högra lockhalvan. Motsvarande gäller även 
för vänstra lockhalvan (dock utan blindnitmuttrar (6)) 
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