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Sammanfattning
Shell Eco Marathon är en tävling där fordon ska vara så energieffektiva som möjligt. Ett lag som är med i tävlingen är HiGtech och har
ett rörchassi i stål till sitt fordon. På grund utav det väger fordonet
mer än de flesta konkurrenterna, vilka har en självbärande kaross i
kolfiber. Därav behöver även Higtech en självbärande kaross i kolfiber för att kunna konkurrera med de bästa teamen. Syftet med arbetet är att reducera vikten på HiGtech:s fordon. Målet är att ta fram en
färdig modell på det integrerade chassit till karossen, produktutveckla styrning och motorfäste samt ta fram lösningar för hjulupphängning och bromsinfästning.
Efter en litteraturstudie bestämdes det att de bärande detaljerna ska
byggas enligt en sandwichkonstruktion för att hålla ner vikten och
olika faktorer som påverkar styrkan togs fram.
Under brainstorming kunde tre koncept utvecklas, vilka sedan utvärderades med hjälp av Finita Element Analyser där koncepten utvärderades relativt mot varandra. När ett vinnande koncept utsetts
vidareutvecklades den, där den dimensionerades med hjälp av Ansys
ACP-modul där en säkerhet mot kollaps för konstruktionen kunde
tas fram.
Efter att det integrerade chassit var framtaget och dimensionerat
togs koncept för styrning och motorfäste fram. De utvärderades efter
att de modellerats och ett vinnande koncept valdes för att bearbetas
vidare på och dimensioneras. Lösning för hjulinfästning och bromsinfästning togs fram och dimensionerades.
Det krävs en honeycomb-kärna på 25 mm och ett lager på vardera
sida på den runtgående ramen. På bottenplattan behövs det två lager
på vardera sida. Detta gav en säkerhet på ungefär 2,5 mot kollaps
och en vikt på fordonet som är 8,7 kg. Motorfästet kommer ha en säkerhet mot flytning på 12 och momentstaget en säkerhet på 5. För
hjulinfästningen fram kommer säkerheten vara 4 och för den bakre
hjulupphängningen kommer säkerheten vara 2.
På grund utav att modellen av nuvarande kaross inte var kompatibelt
med Inventor kunde inte karossens styrka tas med i beräkningarna.
Bottenplattan skulle kunna optimeras mer, vilket skulle sänka vikten
ytterligare.
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Abstract
Shell Eco Marathon is a competition where the goal is to make a vehicle as energy efficient as possible. One team that compete in the
competition is HiGtech, whose vehicle is using a frame of steel pipes.
Because of that, their vehicle weight more than most of the competitors who uses carbon fiber monocoques. Therefore, in order to be
able to compete with the best teams, a carbon fiber monocoque is required. The purpose with the thesis is to reduce the weight of HiGtech:s car and the goal is to develop a finished model for a monocoque. Included in the goal is also to develop a new steering function
and engine bracket and new solutions for the wheels and brakes attachment to the vehicle.
After a literature study, it was decided that the carrying details of the
monocoque should be built by using a Sandwich construction to reduce the weight and factors that affects the strength was looked in to.
Three concepts for the monocoque was developed using brainstorming, which was evaluated with results from Finite Element Analyses
when the concepts was evaluated relative each other. After a winning
concept was determined, it was further developed and dimensions
and strength for the carrying details was set using Ansys ACP module
where a safety against collapse could be determined.
After the monocoque was developed, concepts for steering and engine bracket could be developed. The concepts was evaluated and a
winning concept was chosen to be further developed and dimensioned. Solutions for the wheels and brakes attachment to the vehicle
was made and dimensioned.
A honeycomb-core with a thickness of 25 mm is needed. Two layers
of carbon fiber is needed on the frame around the geometry is needed, one layer on each side. On the bottom plate it is needed two layers on each side. This will give a safety on 2,5 against structural collapse and a mass on 8,7 kg. The engine mount will have a safety clearance of 12. The torque rod will have a saftey on 5. For the front wheelbarrowing the safety will be 4 and for the rear suspension the safety
will be 2.
Since the modell for the body is not compatible whit Inventor could
the strenght of the body not be calculated with. The bottomplate
could be optimized further, which should decrease the weight furhter.
v
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1 Introduktion
Shell Eco Marathon är en tävling där fordon ska vara så energieffektiva som möjligt. HiGtech, vilket är en grupp studenter som utför
projekt vid sidan av skolan, tävlar i prototypklassen och använder
bensin som drivmedel. För att få ett så bra resultat som möjligt behöver vikten hållas nere så mycket som möjligt, samtidigt som fordonet ska vara så aerodynamiskt som möjligt. Ett sätt att få ned vikten är att bygga en monocoque i kolfiber. En monocoque är en självbärande kaross med chassit integrerat i karossen.
Konceptet monocoque har funnits länge och används främst inom
flygindustrin och motorsport där låg vikt och hög hållfasthet är
önskvärt. Karossens integrerade chassi behöver ta upp och fördela
vridmoment och böjningar som uppkommer från vridmoment från
motorn, accelerationskrafter och egenvikt [1].
Det integrerade chassit kan konstrueras på flera olika sätt, beroende
på hur det är uppbyggt kan vridstyvheten, böjmotståndet och vikten
variera. Därav behöver det utredas vilken utformning på chassit som
är optimalt. Materialet som chassit kommer tillverkas i är kolfiber.
Nuvarande lösningar för styrning, hjulupphängning och motorfäste
kommer inte vara applicerbara på ett nytt chassi då de är utformade
för det chassi som används i nuläget. Därav kommer nya lösningar
behöva tas fram.
1.1

Syfte, mål och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att reducera vikten på HiGtech:s fordon.
Målet med examensarbetet är att ta fram en färdig modell på ett
chassi till karossen, produktutveckla styrning och motorfäste samt ta
fram lösningar för hjulupphängning och bromsinfästning.
För att tydliggöra syfte och mål bröts de ned i följande frågeställningar:
 Vilka krafter och påfrestningar uppstår under tävling?
 Vilken utformning på chassit är optimalt med avseende på
vikt, vridstyvhet och böjmotstånd?
 Hur kan styrning och motorfäste optimeras?
 Hur kan hjulupphängning och bromsinfästning se ut?
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1.2

Avgränsningar

Nuvarande ytterform kommer användas, därav kommer aerodynamiken för fordonet inte behandlas. Lösning för hjulupphängning och
bromsinfästning kommer inte att optimeras.
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2 Sandwich-konstruktion i kolfiber
På grund av kolfibrets anisotropiska egenskaper, det vill säga att kolfiber har olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar, är det viktigt
att tänka på fibrernas riktning när detaljerna ska tillverkas. Det finns
två huvudgrupper kolfiber, High Strength (HS) vilket är starkare
men också sprödare och High Modulus (HM) vilket har högre Emodul och tål därmed mer böjmoment eftersom det inte är lika
sprött [2].
E-modulen varierar kraftigt beroende på riktning. Därav brukar det
oftast finnas minst fyra lager kolfiber i en kolfibermatta, som vävs
ihop. Dessa har då lagts upp så riktningen hos två lager går åt ett håll
och de två andra i en annan riktning, till exempel vinkelrätt [2].
Ett vanligt sätt att förstärka kolfiberkonstruktioner är att konstruera
balkar med kärna, kallat sandwich-balkar. Balken består av två
tunna och styva skal, som sammanfogas med en tjock och lätt kärna
[3]. Skalen tar upp större delen av tryck- och dragspänningarna och
tar även upp skjuvspänningar som uppkommer när högt lokalt tryck
uppkommer [4]. En stor fördel med att använda den typen av konstruktion är att balken blir mycket starkare om kärnan görs större,
men vikten ökar marginellt. Om kärnan görs tre gånger högre kommer styvheten bli 37 gånger större och böjhållfastheten bli 9,2 gånger
större, men vikten endast 1,06 gånger större [1]. Ett problem med
konstruktionen är att det kan vara svårt att beräkna hållfastheten eftersom konstruktionen är inhomogen och att kolfiber är anisotropiskt [5].
Manalo et al. [6] undersökte från vilket håll balken tål störst påfrestning, om kraften kommer på ovansidan av balken eller från sidan. De
kom fram till att om kraften kommer på ovansidan kommer kollapsen mer abrupt och balken uppträdde mer sprött. När kraften kom
från sidan klarade balken en mycket högre kraft. Detta beror på att
när kraften kommer på kanten av skalen kan skalen förhindra
sprickor i kärnan från att utvidgas. Detta är något som styrks av ett
nyare experiment utav Ferdous et al. [7]. De tillägger även att det är
bättre att konstruera så att balken är liggandes vid böjkrafter och
ståendes om balken ska utsättas för skjuvkrafter.
Balken kan ha flera olika kärnor, till exempel med pyramidformade
strukturer eller en struktur liknande den i en äggförpackning. Xiong
et al. [8] jämförde de två strukturerna och fick fram att den pyramid-
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formade strukturen klarade en högre belastning innan strukturen
kollapsar. I ett test med två olika kärnor med liknande mått klarade
kärnan med pyramidformad kärna en kraft 150 procent högre än den
med äggförpackningsformad struktur.
Mellan kärnan och skalen finns ett bindningsmedel bestående av en
epoxibaserad polymer bestående av harts och filler. Många gånger är
det bindningen mellan kärnan och skalen som kollapsen börjar vid,
därför är det önskvärt att bindningen är så stark som möjligt. Prolongo et al. [9] undersökte vilket harts som är starkast och har längst
livslängd. Harts med en aromatisk amin hade väldigt starka adhesiva
egenskaper, men sög åt sig vatten mer vilket sänker livslängden. Ett
annat harts, där härdaren bestod av polyaminosiloxane, hade ett relativt höga adhesiva egenskaper och sög inte åt sig vatten i samma
utsträckning. Eftersom aromatiska aminer dessutom är väldigt giftiga är de inte lämpliga att använda, eftersom det skulle påverka omgivningen mycket om hartsen skulle komma ut i miljön.
Ferdous et al. [10] undersökte vilka parametrar som påverkar bindningen mest. De kom fram till att bindningsmedlet bör bestå av 40
procent filler och 60 procent harts. De upptäckte den parameter som
påverkar styrkan mest hos bindningen är hur tjockt lagret av bindningsmedel är. Enligt Savage [11] bör bindningsmedlet ha en tjocklek
på 0,1 till 0,3 mm.
Bindningsmedlet har även en stor betydelse när olika detaljer ska
sammanfogas. Utöver bindningsmedlet beror styrkan hos sammanfogningen även på hur sammanfogningen är konstruerad. Sammanfogningens bindning kommer ha hög motståndskraft mot tryck- och
dragspänningar samt skjuvspänningar men ha låg motståndskraft
mot klyvande och ryckande krafter [11]. Hur dessa krafter verkar på
bindningen visas i figur 1.

Figur 1. Till vänster visas en klyvande kraft, en kraft som verkar precis
vid bindningen. Till höger visar en ryckande kraft, en detalj rycks bort
som när ett plåster dras bort.
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Därav bör sammanfogningen konstrueras så att det inte uppkommer
sådana krafter vid bindningen. Den bästa sammanfogningen enligt
Savage [11] ser ut enligt figur 2.

Figur 2. Två detaljer som sammanfogats med den enligt Gary Savage
[11] optimala geometrin för att undvika klyvande och ryckande krafter.

Heimbs och Pein [12] undersökte hur hörn bör konstrueras. De kom
fram till att sammanfogningar av olika slag kommer hålla sämre än
om hörnet utformas genom att “vika” ihop kärnan vid hörnet och på
det sättet få en kärna som är sammanhängande genom hela konstruktionen. De undersökte även hur inlägg, till exempel skruvinfästningar i metall som gjuts in i kolfiberkonstruktionen, uppför sig
vid belastningar. De kom fram till att vid belastningar där insättningen tenderar att dras ut från dess position kommer kärnan kollapsa först. Det som påverkar hur stor påfrestning insättningen kan
ta beror främst på diametern på insättningen, större diameter ger att
insättningen kan ta upp större påfrestning.
Vid dimensionering av konstruktioner i kolfiber är det viktigt att ha i
åtanke att kolfiber är anisotropiskt. En annan parameter som påverkar dimensioneringen är att antalet lager kolfiber påverkar styrkan,
varav det är svårt att bestämma en sträckgräns. Ansys är ett finita
element-analysprogram som används för att simulera krafter och påfrestningar på detaljer. I Ansys finns en modul där det är möjligt att
bygga upp detaljer med olika lager kolfiber och även sandwichkonstruktioner. Denna modul heter Ansys Composite PrepPost (ACP)
och används ofta vid dimensionering av kolfiberkonstruktioner. Ett
exempel på det är Sanchez-Caballero et al.:s arbete där de konstruerade en motorcykelram i kolfiber [13]. De kunde där få fram vilken
säkerhetsfaktor mot kollaps av kolfibret som konstruktionen hade.
Vid en säkerhetsfaktor över ett klarar konstruktionen av belastningen.
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3 Metod och genomförande
Eftersom detta arbete är begränsat av tävlingsregler, en färdig kaross
modell och har ett specifikt syfte utöver det akademiska behövde metoden läggas upp på ett sätt som gjorde att maximalt med tid kunde
utnyttjas till optimala lösningar och beräkningar. Flödet som har används under arbetet visas i figur 3. Arbetet startade med en nulägesanalys, därefter togs en kravspecifikation utifrån tävlingsreglerna.
Konceptframtagningen gjordes med hjälp marknadsundersökning
och brainstorming. När koncepten var framtagna behövdes krafter
som påverkar koncepten definieras och därefter analyseras. Därefter
kunde koncepten utvärderas i förhållande till vilket resultat analysen
gav. När ett koncept vunnit utvärderingen kunde den vidareutvecklas.

Figur 3. Ett blockschema för hur arbetet är upplagt. Raden till vänster
beskriver de steg som behöver uppfyllas innan arbetet kan fortsätta,
medan den högra raden beskriver indata som behövs för att utföra
steget.

Samma flöde användes till samtliga detaljer, bortsett från att kravspecifikationen endast behövdes till det integrerade chassit och att
verkande krafter inte behövde bestämmas till styrningen.
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3.1

Utveckling av chassi

Nedan redovisas framtagningen av chassit, enligt flödet i figur 3.
3.1.1 Nulägesanalys
I nuläget används ett rörchassi i stål, vilket ger en relativt hög vikt
jämfört med konkurrenter. Det nuvarande chassit väger cirka 10 kg
och ytterskalet väger 6,5 kg. Detta ger en total vikt på chassi och ytterskal på 16,5 kg. Konkurrenternas ytterskal och chassi har en vikt
på mellan 8 till 10 kg, vilket är den vikt som önskas nå med den nya
konstruktionen. En lägre vikt på fordonet bör resultera i att mindre
bränsle går åt, då det kommer krävas mindre energi för att få fordonet i rörelse.
Ytterskalet tillverkades på högskolan av medlemmar i HiGtech men
under gjutningsprocessen användes mer epoxi än nödvändigt vilket
gav karossen den höga massan. Ett sätt att motverka för mycket
epoxi är att använda prepregkolfiber där kolfiberväven levereras med
optimal mängd epoxi impregnerat.
Dagens rörramschassi är byggt för att vara så vridstyvt som möjligt
vilket resulterat i att raka rör har används i så stor utsträckning som
möjligt. Eftersom karossen har få raka konturer finns mycket utrymme i fordonet som inte används.
Ett problem med nuvarande fordon är att lyftzonerna är lokaliserade
innanför karossen på chassit. När utomstående ska lyfta bilen, till exempel vid inspektion, finns det risk att de lyfter i ytterskalet istället
för chassit vilket leder till att ytterskalets kolfiber kan skadas.
För att det ska gå att köra fordonet är det viktigt att kunna se ut, i
nuläget är sikten begränsad på grund av rörchassits konstruktion.
Om det kommer in vätska i form av regnvatten börjar rutan imma
igen, därav bör hjulhusen vara inneslutna. Det kan även bli för varmt
inne i fordonet, vilket resulterar i kondens på rutan när föraren börjar svettas. Därför kan ventilationshål behövas.
3.1.2 Kravspecifikation
För att fordonet ska klara av inspektionen vid tävling togs en kravspecifikation fram, där krav för ett godkänt fordon redovisas. Kraven
hämtades från Shell Eco Marathons officiella regler [14]. Kravspecifikationen redovisas i tabell 1.
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Tabell 1. Kravspecifikation för den nya karossen. Enligt reglerna behöver
yttergeometrin vara inom vissa mått.
Område

Funktion

Storhet

Enhet

100

mm

>50

mm

50

mm

Kaross höjd

<1000

mm

Kaross Bredd

<1300

mm

Kaross längd

<3500

mm

Totalvikt

<140

kg

Spårvidd hjul

>500

mm

Höjd/bredd

>1,25

Hjulbas

>1000

Geometri Deformationszon
Yttre geometri radier
Rullbåge höjd över förare
Rullbåge bredare än förare

mm

Fordonet ska ha en brandvägg mellan motorutrymmet och förarcoupén, brandväggen ska vara heltäckande utan hål och ska klara av att
skydda föraren från öppna lågor. Fordonets insida får inte ha några
lösa delar eller vassa kanter som föraren kan skada sig på. Den ska
även vara utrustad med en brandsläckare som ska vara lättåtkomlig
för föraren när denne är utanför fordonet.
Fordonet behöver ha en störtbåge för att skydda föraren utifall fordonet skulle volta. Störtbågen behöver sluta minst 50 mm över förarens huvud. Fordonet behöver dessutom ha en deformationszon
fram utifall en frontalkollision skulle uppstå. Denna behöver vara på
minst 100 mm, det vill säga ett utrymme på minst 100 mm behöver
finnas mellan förarens fötter och fordonets främre ände.
3.1.3 Konceptframtagning av chassi
Inför konceptframtagningen jämfördes till en början fordon från
andra lag, för att se hur de hade löst problem. Detta gjordes genom
diverse böcker och artiklar [15-17]. Efter det samlades tre medlemmar från HiGtech ihop. De har varit med och tävlat förut och hade
därmed en del tidigare erfarenhet och kunskap.
Gruppen samlades runt det befintliga fordonet, där de fick komma
på förslag på hur det integrerade chassit till karossen kunde byggas
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upp. Förslagen baserades dels på deras tidigare erfarenheter dels på
studien som utförts inför mötet. Tre olika koncept togs fram, som
sedan modellerades i Autodesk Inventor. Till en början behövdes
olika utformningar på hur sittplatsen kunde se ut. Med sittplatsen
som grund att utgå från började koncepten byggas ut mot hjul och
till slut mot lyftzonerna längst fram och bak. Olika utformningar där
hjulen kan monteras togs fram och infördes i koncepten. De bärande
delarna som modellerades hade samma dimensioner för alla koncept, med en tjocklek på 15 mm vilket valdes godtyckligt för att ha ett
mått att utgå ifrån.
Efter brainstorming med HiGtech togs följande tre koncept fram.
Koncept 1
Det första konceptet, figur 4, är baserat på att använda så mycket
som möjligt av karossens styrka. Den är uppbyggd runt förstärkningsbalkar som är sammanfogade med karossen och en bottenplatta där föraren sitter. Detta koncept är likt andra lags fordon. Det
som är speciellt för detta koncept är att den har bärande hjulhus och
balkar som följer karossens konturer. Detta koncept frigör mest utrymme för föraren.

Figur 4. Koncept 1 med bärande hjulhus och förstärkningsbalkar
runt karossens kant.
Koncept 2
Det andra konceptet, figur 5, är baserat på det nuvarande chassit
men i kolfiber istället för i stål. Detta chassi koncept frigör inte mer
utrymme för föraren eller drivlinan.
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Figur 5. Koncept 2 är en kolfiberram konstruerad som nuvarande
rörchassi.
Koncept 3
Det tredje konceptet, figur 6, är en hybrid av koncept ett och två.
Detta koncept skapar lite mer utrymme för föraren men inte för drivlinan.

Figur 6. Koncept 3, en blandning av koncept 1 och 2.
Koncepten kommer sedan utvärderas med hjälp av beräkningar som
bygger på olika lastfall. Dessa lastfall beskrivs i nästa avsnitt.
3.1.4 Lastfall för konceptutvärdering
De krafter och påfrestningar som påverkar under körning behövde
bestämmas för att kunna utvärdera koncepten och till slut dimensionera chassit. Krafterna ställdes upp i fyra olika lastfall som chassit
behöver dimensioneras mot, vilka sedan användes i finita elementanalyser (FE-analyser). Genom att mäta upp viktiga mått och väga
fordonet kunde böjmoment räknas ut. Eftersom den nya karossen
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inte kommer ha samma massa var mätningarna ungefär och utfördes
med linjal, detta för att få ett ungefärligt värde att förhålla sig emot.
Eftersom dimensioneringen görs med en viss säkerhet har felmarginalen som uppstår mindre betydelse. Felmarginalen uppskattas inte
vara större än fem mm och beror dels på linjalens upplösning, dels
på avläsningsfel.
Analyserna gjordes för att få en relativ jämförelse mellan koncepten,
därav var analyserna något förenklade och för att förenkla utvärderingen användes standardmaterialet i Ansys. Detta eftersom de relativa värdena för konstruktionerna gentemot varandra var av intresse.
Randvillkoren var samma på alla koncept.
Lastfall 1, statisk last
Föraren kommer sitta ungefär mitt mellan framhjulen och bakhjulet,
vilket leder till att ett böjmoment uppstår. Utöver förarens vikt påverkar även fordonets egenvikt hur stort böjmomentet blir. En tidigare förare har haft en massa på 70 kg, utrustning inkluderad.
Många konkurrenter har en massa på runt 30 kg på fordonet och eftersom fordonet ska kunna konkurrera med de andra teamen antas
det vara den massa fordonet kommer ha. Därav blir den totala massan som verkar cirka 100 kg, vilket blir den massa som chassit kommer dimensioneras mot. Kraften som verkar blir cirka 1000 N. Enligt
tidigare arbete [18] är masscentrum 855 mm från bakhjulet och
hjulbasen är 1410 mm. Tryckande kraften på bakhjulet är cirka 390
N och cirka 300 N på vardera framhjul. Maximalt moment uppstår
855 mm framför bakhjulet, med kraften 1000 N. Detta ger ett maximalt moment på 855 Nm.
Till lastfall 1 applicerades kraften på en yta där masscentrum verkar,
855 mm framför bakhjulet. För att simulera hjulens infästning användes Remote Displacement, där bakhjulet kunde röra sig längsmed fordonet men var låst i alla andra riktningar och framhjulen var
låsta i alla riktningar. Detta gjorde vid där hjulen är tänkt att sitta,
vilket gav en fästpunkt centrerad vid infästningen. De simulerade
framhjulen sattes 30 mm ut från infästningen, detta eftersom hjulen
sitter lite utanför chassit. Randvillkoren visas i figur 7.
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Figur 7. Randvillkoren för lastfall 1. A är låsningen vid bakhjulet, B och C
är låsningen vid framhjulen vid framhjulen och D är kraften på 1000 N
som verkar vid masscentrum.

Lastfall 2, lyft av fordon
För att kunna lyfta fordonet behöver det finnas lyftzoner som ska
klara en kraft motsvarande fordonets egenvikt för att karossen inte
ska deformeras. För att underlätta förflyttning av fordonet är det bra
om lyftzonerna är längst fram och bak på fordonet. Eftersom fordonet aldrig lyfts med föraren i behöver lyftzonerna endast klara fordonets egenvikt. Dagens fordon väger 37 kg och viktfördelningen är 15
kg på bakhjulet och 22 kg fördelat på framhjulen. För att beräkna
masscentrum används formeln
rg 

m1  r1  m2  r2
m1  m2

(1)

där avstånden r mäts från fordonets bakersta punkt. m1 och m2 är
massan vid fram respektive bakhjul, r1 och r2 är avståndet från bakre
punkten till fram respektive hjul. Avståndet från fordonets bakersta
punkt och bakhjulet är 600 mm och 2010 mm till framhjulen. Fordonets masscentrum d2 kan enligt formel (1) beräknas till 1438 mm
från fordonets bakersta punkt, det vill säga 838 mm framför bakhjulet.
Avståndet från fordonets bakre punkt till fordonets främre punkt d1
är 2810 mm. För att beräkna hur stor kraft som kommer påverka
fordonet kan jämviktsekvationen
F1  d1  m  g  d 2  0 N
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(2)

ställas upp, vilket ger en kraft F1 vid främre lyftzonen på 186 N. För
att nå jämvikt ska kraften vid lyftzonerna motsvara karossens egenvikt, kraften vid bakre lyftzonen kan därmed räknas ut till 177 N.
Randvillkoren till lastfall 2 visas i figur 8. Kraften applicerades vid
masscentrum för koncepten, vilket togs fram i Inventor. Främre lyftzonen låstes med Fixed Support medan bakre lyftzonen låstes med
Displacement som var fri längsmed chassit för att tillåta chassit att
röra sig.

Figur 8. Randvillkoren för lastfall 2. B och C är låsningen vid lyftzonerna
och A är kraften på 363 N som verkar vid masscentrum.

Lastfall 3, förarens inträde
Eftersom fordonet har ett bakhjul och två framhjul kommer fordonet
vilja vicka och fordonet vridas när den verkande kraften hamnar utanför jämviktslinjen som går mellan bak- och framhjul. Exempel på
när det sker är när föraren ska sätta sig i fordonet, eller om föraren
lutar sig i sittande position. När föraren sätter sig ned förväntas hen
sätta ned foten som mest 100 mm från jämviktslinjen och bredden
mellan framhjulen är 510 mm. Föraren antas ha massan 70 kg, men
eftersom det är en dynamisk kraft när föraren kliver in kommer kraften bli större än vid statisk belastning. En dynamisk faktor på 1,5 antas överensstämma med den dynamiska kraften, vilket ger 1030 N.
Till lastfall 3 applicerades kraften 100 mm från symmetrilinjen i mitten. För att simulera hjulens infästning användes Remote Displacement, där bakhjulet kunde röra sig längsmed fordonet men var låst i
alla andra riktningar. Framhjulen var låsta i alla riktningar. De simulerade framhjulen sattes 30 mm ut från infästningen, enligt samma
anledning som för lastfall 1. Randvillkoren visas i figur 9.
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Figur 9. Randvillkoren för lastfall 3. A är låsningen vid bakhjulet, B och C
är låsningen vid framhjulen och D är kraften på 1030 N applicerad där
föraren är tänkt att sätta ned sin fot vid instigning i fordonet.

Lastfall 4, centrifugalkraft i kurvor
Vid kurvor kommer centrifugalkraften som verkar vid masscentrum
tvinga hjulinfästningen att ta upp den belastningen. Detta kommer
leda till att fordonet tenderar att vridas. Fordonet förväntas klara en
kurva med radien 12 m och fordonets topphastighet är 40 km/h, vilket motsvarar cirka 11 m/s. Centrifugalkraften beräknas med formeln
Fc 

mv 2
R

(3)

där Fc är centrifugalkraften i Newton, m är massan i kilogram, v är
farten i m/s och R är radien på kurvan i meter. Centrifugalkraften
blir cirka 1010 N.
Vid lastfall 4 låstes fordonet vid framhjulens tänkta infästning och en
kraft applicerades vid fordonets masscentrum. Randvillkoren visas i
figur 10.
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Figur 10. Randvillkoren för lastfall 4. A och B är låsningen av framhjulen
och C är kraften på 1010 N applicerad vid konceptets masscentrum.

3.1.5 Utvärdering av koncept
Konceptens massa togs fram med hjälp av Inventor. När koncepten
skulle utvärderas adderades de högsta värdena för effektivspänning
och deformationen från FE-analyserna och multiplicerades med
massan för konceptet enligt formeln
m  ( LF  LF )  S

(4)

där m är koncepts massa i kg, LFσ den högsta effektivspänningen enligt Von Mises för de olika lastfallen, LFδ är den högsta största deformationen i mm för de olika lastfallen och S är meritvärdet för
konceptet. Det koncept med lägst meritvärde blev det vinnande konceptet. På det sättet kunde ett värde på vilket koncept som är mest
hållfast med avseende på massan.
Fe-analysernas resultat visar i tabell 2. Figurer från analyserna visas
i bilaga A och B.
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Tabell 2. Högsta effektivspänningen enligt Von Mises i MPa och största
deformationen i mm från FE-analyserna, samt konceptens massa i kg.
Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Massa
[kg]

29

6

10

Lastfall 1
[MPa]

6

24

25

Lastfall 1
[mm]

0,2

0,8

0,8

Lastfall 2
[MPa]

4

21

27

Lastfall 2
[mm]

0,2

0,3

0,8

Lastfall 3
[MPa]

7

23

29

Lastfall 3
[mm]

0,2

0,9

1,0

Lastfall 4
[MPa]

0,7

24

21

Lastfall 4
[mm]

0,01

0,4

0,2

Meritvärde

531

566

1048

Koncept 1 fick lägst meritvärde och blev därav det vinnande konceptet.
3.1.6 Vidareutveckling av vinnande koncept
När ett vinnande koncept bestämts kunde konceptet vidareutvecklas,
där fokus låg på att frigöra utrymme i coupén och placera motorn
och hjulupphängning. För att det vinnande konceptet ska vara relevant för HiGtech behöver det passa i den tomma karossen. Eftersom
karossmodellen är gjord i ett annat program än Autodesk Inventor
och har få raka delar kunde inte chassit fästas direkt i karossen. En
solid platta fick placeras i modellen mellan hjulhusen fram som
chassit kunde fästas mot. Eftersom karossen är framtagen för aerodynamik har den många runda former som är svåra att följa. Därför
fick stora delar av chassit konstrueras med en trappstegsteknik för
att på bästa sätt följa karossens former.
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Efter att modellen vidareutvecklats kunde mer noggranna FEanalyser utföras för att dimensionera konstruktionen så att den klarar av påfrestningarna som bestämdes i nulägesanalysen. Enligt litteraturstudien är en sandwichkonstruktion att föredra när låg vikt
och hög hållfasthet är önskvärt och marknadsundersökningen visade
att de flesta konkurrenterna använder en kärna i materialet Nomex
honeycomb. Detta blev det material som valdes till kärnan. För att
dimensionera de bärande detaljerna användes Ansys ACP-modul.
Modulen kräver att geometrin består av ytor och inte en solid. Därav
behövde solidmodellen formateras om till en skalmodell. Efter det
kunde material väljas.
Enligt litteraturstudien finns det två typer, ett starkare och ett mer
flexibelt. Kolfibret med en E-modul på 380 GPa för att konstruktionen ska tåla större deformation innan konstruktionen kollapsar. Kolfibret kunde även väljas med olika förbehandlingar. Det som valdes
var Prepreg, det vill säga att kolfibret levereras behandlat med optimerad mängd epoxi per area impregnerat i fibrerna. Tjockleken på
kolfibret var möjligt att ändra och efter att olika kolfiber hade kollats
upp hos olika återförsäljare valdes en tjocklek på 0,3 mm. I programmet fanns även honeycomb-kärna, som det var möjligt att välja
tjocklek och olika tjocklekar testades. Densiteten på materialet är 48
kg/m3.
I programmet byggs lager för lager av kompositmaterial upp på de
detaljer som är önskvärda upp. Olika sektioner för hjulhus, ryggstöd,
botten och den överliggande balken mellan hjulhusen valdes, så att
de kunde byggas upp oberoende av varandra då de inte är riktade åt
samma håll.
Eftersom kolfibret har olika egenskaper beroende på riktning gjordes
en kolfibermatta bestående av fem lager kolfiber, tre lager riktade åt
ett håll grader och två lager riktade 45 grader. Eftersom kolfiber har
en mycket högre densitet än honeycomb-kärnan var det önskvärt att
använda så lite kolfiber som möjligt, därav testades ett lager kolfibermatta runt hela konstruktionen först. Efter det simulerades konstruktionen i Ansys beräkningsmodul Static Structural och randvillkoren för de olika lastfallen applicerades.
Som lösning kunde en säkerhetsfaktor mot kollaps väljas, där säkerheten mot olika kriterier kunde väljas. De kriterier som valdes var för
kolfiberlagrerna: maximal spänning, maximal deformation, om lag-
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ren kolfiber separerar (Tsai-Hill) och om kolfibret kollapsar (Puck).
För kärnan valdes: mot att kärnan börjar skrynkla och mot att kärnan kollapsar. I resultatet kunde sedan säkerheten mot kollaps med
avseende för dessa kriterier tas fram. Om säkerheten var under ett
skulle konstruktionen kollapsa, i så fall behövdes antingen kärnan
göras tjockare eller så behövdes fler lager kolfiber. Med en för hög
säkerhet blir konstruktionen onödigt tung, då behövdes kärnan göras
mindre eller så behövdes färre kolfiberlager.
När chassit var dimensionerat kunde övriga detaljer börja tas fram.
3.2

Motorfäste

Nedan redovisas framtagningen av motorfästet, enligt flödet i figur 3.
3.2.1 Nulägesanalys
Nuvarande motorfästet, se figur 11, består av aluminiumplåtar som
sammanfogats med nitning. Efter endast två tävlingar har nitarna
börjat släppa och ett nytt fäste behöver därför konstrueras. Dagens
motorfäste har åtta skruvinfästningar mot chassit och har inställningsmöjligheter för en förflyttning av motorn på 20 mm i sidled och
15 mm i längsled för att linjera drevet och kedjehjulet. Motorfästet
har fyra skruvförband mot motorn och två till startmotorn.

Figur 11. Nuvarande motorfäste, vilket behöver uppdateras eftersom det
inte håller för de krafter den utsätts för.

Motorn är monterad i motorfästet med fyra skruvinfästningar, två av
skruvinfästningarna håller även startmotorn på plats. Enligt figur 11
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är motorfästet asymmetriskt då ena sidan enbart har tre fästpunkter
mellan motorn och motorfästet.
3.2.2 Konceptframtagning motorfäste
Motorn kommer behöva monteras i en annan vinkel än innan på
grund utav att brandväggen/ryggstöd kommer hamna närmre motorn. Genom att placera motorn med motorfästet i chassimodellen
och mäta avståndet mellan motor och ryggstöd kunde en snedställning på tio grader mer än nuvarande fäste bestämmas. Motorn får en
bättre vinkel och följer ryggstödets form på ett bättre sätt. Två konceptförslag togs fram, se figur 12.

Figur 12. Till vänster är koncept 1 för motorfästet. Till höger är koncept
två, fästet har precis som koncept 1 bara två fästpunkter.

Eftersom fästena på koncept 1 är likadana på båda sidor förväntas
krafterna bli lika stora på båda sidor vilket resulterar i att rullcentrum kommer vara över vevaxeln.
Motorfäste koncept 1
Koncept 1 är framtaget för att frigöra utrymme runt motorn. Konceptet har fyra fristående ben vilket bör frigöra mycket utrymme runt
fästet men kan resultera i en instabil konstruktion. Enligt figur 13 får
inte startmotorn plats på sin nuvarande position och behöver flyttas
ned till en lägre position. Fästets främre ben flyttas därför upp till en
högre position för att frigöra utrymme.
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Figur 13. Till vänster, startmotorn tar i ryggstödet när motorfästet
(blått) är placerat till en position längre bak än tidigare. Till höger är
motorfästets främre ben uppflyttat och startmotorn nedflyttad till en
lägre position.

Motorfäste koncept 2
Koncept 2 är framtagen för att vara kompakt och stabilt. Konceptet
lämnar mycket utrymme mot ryggstödet vilket ska underlätta vid arbeten på motorn. Enligt figur 14 kan inte startmotorn vara placerad
på samma ställe som tidigare då motorn flyttats bak och vinklats för
att få plats bakom ryggstödet. Startmotorn får dock plats om den
flyttas ned och integreras i motorfästet.

Figur 14. Till vänster med startmotorn placerad på den plats den har i
dagsläget. Till höger med startmotorn nedflyttad och frilagd för bättre
bild.

3.2.3 Krafter vid motorfästet
Det värsta scenariot för motorfästet är om kedjan låser sig vid maximalt vridmoment och därför behövdes den kraften bestämmas. För
att beräkna kraften antogs att vridmomentet enbart tas upp av tre
skruvinfästningar och att kraften är jämnt fördelat mellan skruvinfästningarna. Avståndet mellan vevaxeln och fästpunkterna är 53,1
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mm och motorns vridmoment är 2,8 Nm kan kraften som påverkar
motorfästet beräknas till 53 N. Kraften i varje skruvförband blir cirka
18 N och eftersom motorfästet har två sidor blir kraften per fästpunkt Fm, 9 N. Krafterna visas i figur 15.

Figur 15. Vridmomentets påverkan på motorfästet. Mv är motorns
vridmoment och Fm är kraften som påverkar skruvarna.

Kraften i de yttre fästena är vinklade tio grader från vertikalplanet i
motsatt riktning. Kraften som påverkar fästet i mitten har en vinkel
på 20 grader från horisontalplanet. Detta resulterar i en lyftande
kraft på 3 N på motorfästet och en skjuvande kraft på 8 N som påverkar skruvförbandet mot chassit. Eftersom kraften är så pass liten
på varje skruvförband kan det antas att den enbart kommer tas upp
av friktionen mellan motorfästet och motorn samt mellan motorfästet och chassit.
För att beräkna infästningen mellan motorfästet och infästningen i
chassit antas vara lika stor del av vridmomentet upptas av alla skruvförband. Antagandet gjordes då krafterna är relativt små och eventuellt fel kan försummas vid dimensionering. Krafternas lokalisering
visas i figur 16.

Figur 16. Hur motorns vridmoment påverkar chassiinfästningen för motorn. Den blå axeln härleder riktningen för de krafter som uppstår i
skruvarna. Den gröna axeln härleder riktningen för de resulterande sidokrafterna som friktionen mellan skruvförbandet och motorn måste
klara.
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Motorns vridmoment kommer upptas av fyra skruvinfästningar per
sida av motorfästet samt friktionen mellan motorfästet och chassit.
Eftersom de motverkande krafterna är vinkelräta mot vevaxeln får de
två inre skruvförbanden en vinkel från vertikalplanet på 70 grader
och de två yttre är vinklade 40 grader från vertikalplanet. Avståndet
mellan vevaxelns centrum och fästpunkterna är 67 mm för F4 och F5
samt 80 mm för F3 och F6. Detta ger en kraft på 5 N för F4 och F5
samt 4 N för F3 och F6. De resulterande krafterna för N4 och N5 blir
cirka 2 N och för N3 och N6 blir 3 N. Den totala sidokraften som uppstår, figur 18, blir cirka 16 N eller 4 N per förband.
Motorn hålls även fast av två momentstag. Dessa är placerade 190
mm ovanför motorfästet för att minska vridmomentet som påverkar
motorfästet från motorns eget vridmoment samt från den dragande
kraften från kedjan. Krafterna som påverkar momentstaget visas i figur 17.

Figur 17. Till vänster visas placeringen för momentstaget som motverkar
motorns vridmoment, Ff1 är kraften från vridmomentet Mv. Till höger
visas momentstaget som motverkar momentet som uppstår från
dragkraften i kedjan, Ff2 är den resulterande kraften från kedjan Fk. Den
gröna linjen är kedjans position, den röda är ramlagrets position och den
blåa är momentstagets infästning.

Vridmomentet Mvm är som störst 2,8 Nm och avståndet r från fästpunkten för det första momentstaget till vevaxelns centrum är 120
mm. Kraften Ff1 vid momentstaget räknades ut med formeln
Ff 1 

M vm
r
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(5)

och blir 23 N.
Den dragande kraften som uppstår i kedjan benämns som Fk och
motverkas av det andra momentstaget Ff2. Fk beräknas genom en
momentekvation med motorns vridmoment på 2,8 Nm och drevets
radie på 18,5 mm till 151 N. Eftersom motorn endast har ett ramlager, röd markering, som vevaxeln vilar i så uppstår ett moment i motorfästet av F2, grön markering, som är 45 mm från ramlagret rk och
motverkas av momentstaget Ff2, blå markering, som är 42 mm från
ramlagret rf2 vilket ger jämviktsekvationen
Fk  rk  F f 2  rf 2  0

(6)

där Ff2 kan räknas ut till 162 N, vilken verkar i momentstaget som
motverkar vridningen av motorn runt vevaxelns radiella axel.
3.2.4 Utvärdering koncept motorfäste
Koncepten vidareutvecklades under arbetets gång för att skapa en
rättvis utvärdering. Koncept 1 fick en inställningsmöjlighet på 9 mm
för sidledsförflyttning och 20 mm för längdledsförflyttning. Konceptets främre fäste är inte kompatibelt för att ha en inbyggd förflyttning utan distansplattor behöver tillverkas efter att motorns position
är uppmätt i förhållande till chassi och bakhjul.
Koncept 2 vidareutvecklades genom att startmotorfästet integrerades
med motorfästet på motorns högra sida. Figur 20 visar resultatet.
Motorfästet fick även inställningsmöjligheter på 9 mm i sidled samt
29 mm i längdled om två skruvar per sida används istället för fyra.
Inställningsmöjligheterna uppnåddes genom ta fram en glidklack
med ett ovalt hål för att möjliggöra förflyttning längs två axlar.
Koncepten utvärderades mot varandra med hjälp av tre olika kriterier, vikt, inställingsarea och huruvida konceptet behöver eftermodifieras. Vikt syftar på vilken massa konceptet har, inställningsarean
syftar på hur stor area som motorn kan röra sig när positionen ska
ställas in. Eftermodifiering syftar på om konceptet behöver modifieras av till exempel distansbrickor för att få önskad inställning. Detta
är inte önskvärt eftersom inställning av motorn skulle bli mer komplicerad och ta mer tid. Därav betyder ett ja att konceptet förlorar det
delmomentet. Motorfästenas vikt inhämtades från Autodesk Inventor och alla fästen är framtagna i samma material, aluminium. Varje
delvinst ger tre poäng, delad första plats ger två poäng och en sistaplats ger en poäng. Utvärderingen visas i tabell 3.
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Tabell 3. Utvärdering av motorfäste med hjälp avseende på vikt,
inställningsarea och huruvida konceptet behöver eftermodifieras.
Koncept

Koncept 1

Koncept 2

Värde

Poäng

Värde

Poäng

Vikt

207 g

1

206 g

3

Inställningsarea

180 mm2

1

260 mm2

3

Eftermodifiering

ja

1

nej

3

Meritvärde

3

9

Koncept 2 vann utvärderingen och vidareutvecklades därav och en
modell av det färdiga fästet gjordes.
För att kontrollera att motorfästet klarade av krafterna som bestämdes i kapitel 3.2.3 utfördes FE-analyser, vilket redovisas i bilaga C.
3.2.5 Momentstag
Momentstagets utformning begränsades till ett fäste som ska klara
de krafter som tidigare tagits upp av två momentstag. En modell
gjordes och provmonterades i en hopmontering i Inventor, för att
sedan analyseras. Konceptet visas i figur 18.

Figur 18. Modell för momentstagskonceptet.

För att kontrollera att momentstaget klarade av krafterna som bestämdes i kapitel 3.2.3 utfördes FE-analyser, vilket redovisas i bilaga
C.
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3.3

Framtagning av hjul- och bromsinfästning

Nedan redovisas utvecklingen av hjul- och bromsinfästning, enligt
flödet i figur 3.
3.3.1 Nulägesanalys
Hjulupphängning för de främre spindlarna har i dagens fordon
muttrar insvetsade i chassit. Kullederna till spindlarna sitter inskruvade i dessa muttrar. Spindlarnas vinkel kan ställas in genom att
skruva ut kullederna.
Hjulupphängningen för bakhjulet är av samma konstruktion som på
en BMX-cykel där hjulet har en inställningsmöjlighet på 40 mm för
att spänna kedjan. Konstruktionen kräver att karossen och chassit
separeras för att demontera bakhjulet.
Bakbromsens infästning är fastsvetsat i chassit och bromsoket kan
flyttas i sidled för att centrera bromsen över bromsskivan. Eftersom
bromsoket inte kan flyttas framåt eller bakåt tillsammans med hjulet
kan bromsverkan påverkas av hur hjulet monteras.
Infästningarna för frambromsarna är monterade på spindlarna och
behöver vara det för att följa med bromsskivan när hjulet svänger.
3.3.2 Koncept för hjul- och bromsinfästning
Befintliga spindlar kommer användas, men infästningen behöver se
annorlunda ut. För att på enklast sätt montera spindlarna kommer
gängade rör användas. Monteringen kommer att ske genom att borra
ett genomgående hål där infästningen ska placeras. Röret förs sedan
in genom kolfibret som sedan låses med en mutter på vardera sida.
Vid behov kan röret och muttrarna även limmas fast. Konceptet visas
i figur 19.

Figur 19. Till vänster visas det gängade röret som ska föras in i ett
genomgående hål på chassits bärande hjulhus. Till höger visas muttern
som ska låsa röret.

Eftersom frambromsarna är monterade på de befintliga spindlarna
som kommer användas behöver inget sådant fäste monteras på chassit.
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För hjulupphängningen och bromsen till bakhjulet behöver även
bromsinfästningen behandlas. I dagsläget är bromsoket fixerat i
chassit med ett skruvförband medan bakhjulet kan flyttas i längdled
för att spänna kedjan. Detta kan påverka bromsens funktion eftersom anläggningsytan mellan skivan och bromsklossarna kan ändras. För att lösa detta problem monteras hjulets axel i ett fäste tillsammans med bromsoket och inställningen för hjulets position görs i
fästet. Bakhjulet har en inställningsmöjlighet på 30 mm med det nya
fästet. Konceptet för lösningen till bakhjul och broms visas i figur 20.

Figur 20. Till vänster är det vänstra fästet med integrerat fäste till de
bakre bromsoket och till höger är det högra fästet till
bakhjulsupphängningen.

3.3.3 Krafter vid bromsning
Bromsarna ska klara av att hålla fordonet stilla i en backe med 20
procents lutning, vilket motsvarar 11,3 graders lutning. Enligt Shell
Eco Marathons regler [14] ska både fram och bakbroms individuellt
klara av att hålla fordonet stillastående. Därför kommer den största
kraften FBroms hamna på bakbromsen. För att beräkna kraften som
kommer påverka bakbromsens infästning används formeln





FBroms  m  g  sin 11,30  r

(7)

där massan m som används är 100 kg, radien r mellan underlaget
och hjulets nav som är 0,23 m och tyngdaccelerationen g är 9,81
m/s2. Detta ger en bromsande kraft på 44 N på fälgen. Kraften som
verkar på bromsinfästningen beräknades genom jämviktsekvationen
F1  R  F2  R2  0

(8)

vilket ger
F2 

F1  R1
R2

(9)

där F1 är den bromsande kraften, R1 är avståndet mellan underlaget
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och hjulnavet, R2 är avståndet till bromsokets infästning 0,1 m och
kraften på bromsinfästningen F2 blir cirka 100 N.
Eftersom fordonet har två frambromsar kan resultatet från formel
(9) divideras med 2. Momentet som uppstår vid bromsning räknades
ut med formeln
M Broms 

FBroms
 R1
2

(10)

viket blir 5 Nm.
Eftersom bromsarna kommer att användas under färd är det viktig
att dimensionera infästningarna så de klarar en panikinbromsning
under färd. Enligt Pau G. [18], som gjort ett arbete mot kolfiberfälgar
till HiGtech har det ingen betydelse för bromsarnas maximala kraft
vilken hastighet fordonet har eller hur lång sträcka fordonet bromsas. Den avgörande faktorn är friktionen mellan däck och asfalt, vilket har ett friktionstal µ på cirka 0,7. För att beräkna friktionskraften
FFriktion    N B

(11)

användes friktionstalet och normalkraften NB som verkar på bakdäcket vilket ger en friktionskraft FFriktion på 274 N. För att beräkna
den kraft som påverkar bromsinfästningen till bakhjulet användes
jämviktsekvationen från ekvation (5) vilket gav att F2 är 631 N.
Utifrån resultatet kan slutsatsen antas att det kritiska läget för
bromsinfästningen sker under panikbromsning eftersom kraften är
14 gånger större än bromstestet. För att beräkna bromsmomentet
som påverkar spindlarna kan formel (10) användas igen vilket ger en
friktionskraft på 206 N.
För att beräkna bromsmomentet
M Broms 2  FFriktion  r1

(12)

på spindeln multipliceras kraften med radien vilket ger ett vridmoment på 48 Nm.
3.3.4 Kraft för hjulinfästning
Eftersom hjulspindlarna inte behandlas i detta arbete behöver vridmomentet som påverkar spindeln räknas om till den kraft som påverkar hjulinfästningen för framhjulen. Bromsmomentet som påverkar hjulspindel är på 48 Nm och hjulspindelns infästning röver är pla-
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cerad 52 mm över hjulaxelns centrum samt runder som är placerad 38
mm under hjulaxelns centrum.
För att underlätta beräkningen antogs att båda fästena utsattes för
lika stort vridmoment. Vridmomentet Mb kunde därmed delas mellan fästena och därefter kunde bromskraften
Fb 

Mb
r

(13)

beräknas till 630 N respektive 460 N för det undre och övre fästet.
För att kontrollera att hjul- och bromsinfästningarna klarade av krafterna som bestämdes i kapitel 3.3.2 och 3.3.3 utfördes FE-analyser,
vilket redovisas i bilaga C.
3.4

Styrning

Nedan redovisas framtagningen av styrningen, enligt flödet i figur 3.
3.4.1 Nulägesanalys
Eftersom dagens styrning inte kommer passa det nya chassit behövdes en ny lösning tas fram. Styrningen ska vara logisk för föraren att
förstå och den ska inte begränsa sikten.
Dagens fordon styrs av ett cykelstyre som sitter på en axel. Axeln styr
via en ledad stång ett styrstag som sitter fastskruvad på en kulled till
vardera hjulspindel. Hjulspindeln är monterad vertikalt på chassit
och har en ackermannvinkel på styrarmen, som sitter på hjulspindeln, för att framhjulen ska få två olika svängradier för det inre och
yttre hjulen vid kurvtagning. Det positiva med detta koncept är att
det är lätt för en oerfaren förare att köra bilen. Det negativa är att
styrutslaget kan begränsas av förarens lår som kan ta i styret. Konstruktionen är också större och tyngre än konkurrerande lags lösningar. Flera lag har använt sig av vajerlösningar för att synkronisera
hjulens styrning med resultatet av att ha en mer svårkörd bil.
Dagens styre har ett styrutslag på 54 grader och styret har en radie
på 170 mm från styrkronan till handtagets yttersta punkt. Detta ger
en båglängd på 160 mm på vardera sida av styret som inte får begränsas av förarens kropp och som eventuellt begränsar sikten vid
kurvtagning.
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3.4.2 Konceptframtagning
Tre koncept togs fram, genom att jämföra olika lösningar som andra
team har och kontrollera om det skulle vara applicerbart på HiGtechs fordon.
Styrningskoncept 1
Ett tryckande handtag, figur 21. Del 1 är handtaget och är placerat
inne i coupén, handtaget har en axel som går in i hjulhuset via en
kulled, del 2. Del 3 är styraxeln som har två ledade ändar, dragande
och tryckande krafter överförs från handtaget till spindeln via axeln.
Del 4 är hjulspindeln och när handtaget trycks framåt skapas en dragande kraft i axeln och hjulspindeln vinklar hjulet åt vänster. För att
svänga åt höger trycks handtaget bakåt.

Figur 21. Ett tryckande handtag. Del 1 är handtaget, 2 är en kulled, 3 är
styraxeln och 4 är hjulspindeln.

Styrningskoncept 2
Ett vickande handtag, figur 22. Handtaget fungerar på samma sätt
som styret och är placerad på en styrstång, del 1. Styrstången styr
ena spindeln med hjälp av ett styrstag och synkroniseringen mellan
hjulen kan ske både med vajer och ett stag. Detta system är logiskt
att förstå för föraren men är svårare än ett styre eller ratt eftersom
föraren får styra med ena handen.
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Figur 22. Ett vickande handtag. Del 1 är styrstången, 2 är infästningen
till hjulen, 3 är en distans mellan styrstång och handtag och 4 är
handtaget.

Styrningskoncept 3
En knutkorskonstruktion, figur 23. Denna konstruktion är lik den
som fanns i HiGtechs första bil Stella med en styrstång som går upp
från golvet mellan benen på föraren, del 3. Istället för ett nav som
stången är fixerad i används ett knutkors, del 2, vilket gör att styret
kan flyttas i en sfärisk bana runt knutkorset. Från knutkorset går sedan ett styrstag till vardera spindel, del 1. Detta system är lika logiskt
som styret som används idag och föraren får använda båda händerna
för att styra. Det är dock en svårare konstruktion att montera elektronik och bromshandtag på. Dessutom kan föraren behöva släppa
styret för att bromsa.

Figur 23. En knutkorsstyrning. Del 1 är styrarmen som är kopplad till
hjulspindlarna, 2 är knutkorset, 3 är styrets axel och 4 är styret.
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3.4.3 Utvärdering för styrningskoncept
För att utvärdera koncepten ställdes en tabell upp. Tabellens olika
delar är säkerhet, manövrering och utrymme. Säkerhet syftar till hur
logiskt styrningen är att förstå för en ny förare som inte har stor insikt i fordon och mekanik. Detta anses vara relevant eftersom en
styrning som är lätt att förstå är viktigt när föraren känner sig stressad. Vid tidigare tävlingar har förare för andra team fått panik och
nästan voltat och kört av vägen eftersom hen inte har förstått eller
glömt hur styrningen funkar. Manövrering gäller kringutrustningen
föraren behöver använda sina händer för att styra. Utrymme är hur
stor plats konstruktionen tar upp i coupén och hur mycket av sikten
som tas upp. För varje kriterie får det vinnande konceptet fem poäng, delad förstaplats och andraplats ger tre poäng och en sistaplats
ger en poäng.
Koncept 3 vann kriteriet säkerhet eftersom det funkar som ett vanligt
cykelstyre, vilket de flesta känner sig bekväma med. Koncept 1 kom
sist eftersom föraren behöver komma ihåg vilket håll hen ska föra
handtaget åt vid kurvor. Detta kan vara svårt om föraren är stressad
och vid tidigare tävlingar har sådana lösningar resulterat i att fordonet har hamnat i diket och inte kunnat slutföra tävlingen.
Koncept 2 vann kriteriet manövrering eftersom handtaget enbart kan
rotera runt en axel, övriga koncept är ledade och kan därför rotera
runt fler axlar. Detta medför att om föraren behöver släppa handtaget för att utföra en funktion kommer handtaget vara kvar i sin position mer än för de andra konceptet och risken att ett styrutslag sker
när handtaget greppas igen är mindre. Övrig kringutrustning kommer vara liknande för koncept 1 och 2, men för koncept 3 kommer
föraren ha svårare att utförare flera operationer samtidigt.
Vid kriteriet utrymme kommer koncept 1 och 2 ta upp likvärdigt med
plats vid benen, men eftersom det tryckande handtaget inte kommer
vara i vägen för sikten vinner det konceptet. Koncept 2 kommer
skymma mer sikt eftersom handtaget ska vickas framför föraren.
Koncept 3 tar upp utrymme vid benen och skymmer sikten och
kommer därav sist.
Utvärderingen redovisas i tabell 4.
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Tabell 4. Utvärdering av koncepten för styrning med hjälp av kriterierna
säkerhet, manövrering och utrymme.
Koncept

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Säkerhet

1

3

5

Manövrering

3

5

1

Utrymme

5

3

1

Resultat

9

11

7

Eftersom koncept 2 vann togs en modell fram. Handtaget är gjord
med en fasningsvinkel på 26 grader för att möjliggöra placering för
motorns nödstopp. Styrstagets arm är direkt kopierat från dagens bil
för att behålla så mycket som möjligt av dagens geometri.
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4 Resultat
Nedan redovisas resultaten för de olika detaljerna. Ritningar för motorfäste, momentstag, hjul- och bromsinfästing och styrning redovisas i bilaga D.
4.1

Chassi

Med hjälp av modulen ACP bestämdes honeycomb-kärnan till 25
mm och en epoxibehandlad kolfibermatta (så kallad Prepreg) är att
föredra. På bottenplattan kommer fyra lager kolfiber behövas, två på
varje sida av kärnan. På resten av chassit behövs två lager kolfiber,
ett på varje sida av kärnan. Resultaten från simuleringarna med den
tjockleken på honeycomb-kärnan och antal kolfiberlager visas i figur
24 och 25. Figurernas färgskala är enhetslös och visar säkerheten
mot kollaps för valda kriterier. Den varierar från rött till blått, där
rött visar en kollaps och blått en säkerhet på över 10.

Figur 24. Skalan visar säkerhet mot kollaps enligt valda kriterier. Till
vänster visas resultatet för lastfall 1, säkerheten beräknades till 3. Till
höger visas resultatet för säkerheten mot kollaps för lastfall 2, vilket
beräknades till 4.

Figur 25. Skalan visar säkerhet mot kollaps enligt valda kriterier. Till
höger visas säkerheten mot kollaps för lastfall 3, där säkerheten mot
kollaps beräknades till 2,5. Till vänster visas säkerheten mot kollaps för
lastfall 4, vilket beräknades till 5.
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Säkerheten mot kollaps för konstruktionen beräknades till 2,5.
Den nya karossen kommer ha samma geometrier som den gamla,
därav används samma gjutform. Honeycomb-kärnan kommer skäras
ut efter karossens form eftersom den består av komplicerad geometri, därav kan ingen ritning göras. Gjutformen består av två delar, en
övre och en undre del.
Nedre delen: Först appliceras ett lager kolfibermatta längs hela formen och ytterligare ett där bottenplattan ska vara. Efter att epoxin
har härdats i vakuum appliceras honeycomb-kärnan för bottenplattan och den runtgående ramen. Sedan appliceras ett lager kolfibermatta över bottenplattan och ytterligare ett över honeycomb-kärnan.
Flödet för den undre delen visas i figur 26.

Figur 26. Beredning av nedre delen till fordonet. 1 är kolfibermattan som
ska appliceras i hela formen, 2 och 4 är kolfibermattan där bottenplattan
ska vara, 3 är honeycomb-kärnan för nedre delen av fordonet och 5 är
kolfibermattan som täcker hela honeycomb-kärnan.

Övre delen görs på samma sätt, men honeycomb-kärnan appliceras
för den övergående ramen mellan hjulhusen. Utöver lagret kolfiber
som täcker hela formen appliceras ett över kärnan.
Hjulhusen och ryggstödet görs separat i egna formar. När de är tillverkade limmas de ihop med över- och underdelen samtidigt som
över- och underdelen limmas ihop med varandra. För att sammanfogningen ska vara så stark som möjligt görs sammanfogningen enligt figur 2. Efter det skärs hål för rutorna ut, som sedan limmas dit.
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Eftersom plastrutor redan finns behövs de inte tillverkas. Luckor vid
hjulen och vid motorn samt en taklucka skärs ut.
Den slutgiltiga formen visas i figur 27.

Figur 27. Det färdiga chassit integrerat i karossen med tillhörande
motorfäste, hjulupphängning, bromsinfästning och styrning.

För att ta redan på hur mycket konceptet kommer väga togs arean
fram med hjälp av Inventor och mättes till 1,8 m2. Honeycombkärnans tjocklek på 25 mm ger en volym på 0,0345 m3. En densitet
på 48 kg/m3 ger en massa på 1,7 kg.
Det kommer krävas ett lager på 1,8 m2 och tre lager med bottenplattans area på 0,33 m2. Det blir totalt 2,8 m2 och med en tjocklek på
varje lager som är en mm blir volymen 0,0028 m3. Med en densitet
på 1300 kg/m3 på kolfibret [19] blir vikten 3,6 kg för kolfibret. Med
honeycomb-kärnan inräknat blir vikten 5,3 kg.
Ytterskalet har en area på 4,4 m2 och kolfibret som ska användas har
en tjocklek på 0,3 mm. Två lager kommer användas, vilket ger en volym på 0,00264 m3. Vikten blir då 3,5 kg. Den totala vikten blir 8,7
kg. Detta ger en viktminskning på 7 kg i förhållande till dagens kaross och chassi vilket bör ge fordonet en totalvikt på 30 kg.
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4.2

Motorfäste

Motorfästets infästning gör att inställningsmöjligheter om 29 mm i
längsled och nio mm i sidled. Motorfästet visas i figur 28

Figur 28. Motorfästet komplett med båda sidor samt fyra glidklackar för
inställning av motorns position.

Kedjekraften kommer tas upp av ett momentstag, figur 29.

Figur 29. Momentstaget som ska ta upp kedjekraften. Den är monterad
på ett fäste vid motorns övre kant och är infäst i ryggstödet på chassit.

Enligt FE-analyserna kommer säkerheten mot flytning för motorfästet vara cirka 12. För momentstaget kommer säkerheten mot flytning
vara cirka 5. Deformationen som uppstår är kommer inte påverka
motorn utan är försumbar.
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4.3

Hjul- och bromsinfästning

Hjulinfästningen fram, figur 30, har tagits fram för att vara simpla
och lätt använda. Med få delar som inte behöver gjutas in chassit underlättas produktionen av chassit samt monteringen i fordonet.

Figur 30. En sammanställning av främre hjulinfästningen.

Hjul och bromsinfästningen bak, figur 31, möjliggör att bromsen följer med bakhjulet när hjulets läge ställs in när kedjan mellan motor
och bakhjul spänns.

Figur 31. En sammanställning av bakhjulsupphängningen med
integrerat bromsfäste samt nav och skivbroms.

Hjulinfästningarna behöver klarar de krafter som bestämdes. Säkerheten mot flytning för främre hjulinfästningen beräknades till 4. Säkerheten mot flytning för infästningen till bakhjul och broms beräknades till 2. Deformationen som uppstår är för liten för att påverka
konstruktionen.
4.4

Styrning

Styrningen har optimerats för att skapa mer utrymme i cupén, figur
32. Styrstaget är i kolfiber och styrarmen och handtaget är konstruerat i aluminium. Styrningens utslag bestämdes till 54 grader som nuvarande styre, handtagets längd är 100 mm vilket ger en båglängd på
94 mm.
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Figur 32. Styrningen sammansatt med hjulspindeln, nav och skivbroms
samt främre hjulupphängningen.
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5 Diskussion
På grund utav den komplicerade geometrin hos karossen kommer
Honeycomb-kärnan behöva skäras till och finjusteras vid montering.
På grund utav det kommer inte ritningar kunna tas fram utan endast
riktlinjer på hur bred bitarna bör vara. Det samma gäller för hjulhusen och ryggstödet, som ska tillverkas separat. På grund utav att det
finns en befintlig kaross kommer mallar för detaljerna kunna göras
efter den och på det sättet få detaljerna att följa karossens geometri.
Enligt överslagsräkning kommer den nya karossen väga ungefär 8,7
kg, möjligtvis lite mer på grund utav epoxin. Optimering av chassit
har inte hunnits med, därav bör massan kunna reduceras ytterligare.
Det är främst bottenplattan som borde kunna göras mindre och hela
bottenplattan behöver inte ha fyra lager kolfiber. Detta eftersom
materialet som drar upp massan är kolfibret. Därför bör arean hållas
så liten som möjligt och endast använda fler lager där det är kritiskt.
Det mest kritiska är där föraren kommer sätta ned sin fot samt där
masscentrum kommer vara när föraren sitter ned, därav kommer det
krävas mer kolfiber där. I övrigt har konstruktionen en hög säkerhet
och kommer tåla belastningen, därav räcker det med totalt två lager
kolfiber på övriga geometrier. För att undvika spänningskoncentrationen behövs alla kanter hållas så runda som möjligt.
En av felkällorna till arbetet är att den 3D modell av karossen som
använts i detta arbete inte är kompatibel med Inventor utan ligger
som en bild runt chassit. Detta gör att karossens egen styrka inte tagits med vid simuleringen av chassit. Det har även medfört extra arbete eftersom karossformerna inte kunnat följas vid framtagningen
av balkarna.
Hjulupphängningen och motorfästet har inte viktoptimerat och innan tillverkning bör detta behandlas. Friktionstalet hos lagren till
bakhjulsupphängningen har inte heller kontrollerats därför kan den
bakre hjulupphängningen behöva modifieras. Detta då infästningar
är framtagna för att passa de delar som finns på fordonet idag.
Främre hjulupphängningens infästning i chassit möjliggör att ändra
lite på hjulvinklarna för framvagnsgeometrin eftersom de borras rakt
igenom kolfibret och därefter skruvas fast med muttrar som är 40
mm i diameter. Hålen kan modifieras om framvagnsgeometrin ska
ändras.
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Eftersom styrningen är beroende av hjulspindlarnas utseende begränsades arbetet till dessa, för att frigöra mer utrymme i coupén och
viktoptimera styrningen krävs ytterligare arbete på spindlarna.
En del antaganden och förenklingar har gjorts vid beräkningarna för
hjul- och bromsinfästning, men på grund utav att krafterna har varit
små och deformationen försumbar kan det eventuella felet försummas.
De beräknade spänningarna och deformationerna för motorfäste,
momentstag, hjul- och bromsinfästning blev låga och försumbara.
Eftersom vissa antaganden och förenklingar har gjorts kan deformationen bli något större. Eftersom krafterna som verkar är relativt låga
uppskattas det eventuella felet inte vara mer än 20 % vilket fortfarande ger låga deformationer och detaljerna skulle klara av belastningen ändå.
Eftersom att en ny kaross kommer tillverkas kommer det ha en viss
påverkan av miljön, men eftersom det är ett arbete som går ut på att
sänka bränsleförbrukningen så får den påverkan ses som liten. Fordonet som arbetet handlar om är i dagsläget Sveriges mest bränsleeffektiva bil, som förhoppningsvis kommer bli ännu mer bränsleeffektiv. Detta kommer förhoppningsvis inspirera andra att bygga lättare
och därmed mer bränsleeffektiva fordon.
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6 Slutsatser
Nedan följer svaren på de inledande frågeställningarna.
Vilka krafter och påfrestningar uppstår under körning tävling?
Under tävling uppstår ett antal krafter och påfrestningar. Det som
påverkar fordonet är förarens insteg, den statiska böjningen från
egenvikten från fordonet och föraren, när fordonet lyfts samt centrifugalkraften vid kurvtagning.
Utöver det ska bromsinfästningen ta upp det moment som uppstår
när fordonet bromsar, där panikbromsning påverkar mest. Motorfästet behöver ta upp motorns moment och egenvikten från motorn.
Bromsinfästningen behöver ta upp det moment som uppstår där panikbromsning påverkar mest.
Vilken utformning på det integrerade chassit är mest optimal med
avseende på vikt, vridstyvhet och böjmotstånd?
En konstruktion med en runtgående ram med en bottenplatta visade
sig vara vridstyv, vilket är viktigt för att fordonet inte ska vridas sönder. Krafterna fördelades på de olika bärande delarna vilket gjorde
att deformationen blev relativt liten. Genom att använda sig av
sandwich-konstruktion kan vikten hållas nere och samtidigt ha goda
hållfasthetsegenskaper. Den nya utformningen kommer vara 7 kg
lättare, med utrymme för ytterligare viktoptimering.
Hur kan styrning och motorfäste optimeras?
Styrning med ett handtag som var placerad på ena hjulhuset frigjorde utrymme för förarens ben samt påverkade inte synfältet på
samma sätt som det nuvarande styret gör. Eftersom nuvarande styre
har ett handtag på vardera sida kunde även styrnings båglängd
minskas med 226 mm genom ett kortare handtag.
Motorfästet optimerades genom den inbyggda inställningen i fästet
samt nedflyttning av startmotorn som frigör utrymme i motorrummet. Genom den nya konstruktionen får motorfästet önskvärda hållfasthetsegenskaper.
Hur kan hjulupphängning och bromsinfästning se ut?
Den främre hjulupphängning togs fram med en gängad stång och två
muttrar som klämmer kolfiberchassit för att hållas på plats. Den
bakre hjulupphängningen integrerades med lagerhållare för bakhju-
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let samt infästning för bakbromsen så bromsverkan inte påverkas av
bakhjulets position.
6.1

Fortsatt arbete

Den kaross som tagits fram kommer behöva ytterligare optimering
där bottenplattan behöver göras mindre och vidare undersökning på
vart det behövs mer lager kolfiber behövs göras för att få ned massan.
Motorfästet, momentstaget, hjul- och bromsinfästning har inte viktoptimerats och enligt beräkningarna har de mycket höga säkerhetsfaktorer. Detta kan optimeras bättre för att sänka vikten på fordonet.
Spindlarna behöver göras om för att på bästa sätt utnyttja det nya
chassit, ett förslag är att använda vajer mellan spindlarna istället för
att ha ett solitt stag. Detta för att sänka vikten samt spara utrymme.
Dagens spindlar har dessutom en onödigt hög vikt och mycket onödigt material.
Övrig kringutrustning behöver integreras i fordonet innan tillverkning kan göras. Elsystemet passage genom brandväggen behöver
analyseras för att inte utsätta föraren för fara vid brand. Även nödstoppen som ska vara åtkomlig från utsidan behöver också planeras
för att påverka aerodynamiken så lite som möjligt. Även bältesinfästningen behöver analyseras för att klara de krafter som uppstår
vid en kollision.
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Bilaga A. Resultat för Von Mises-spänning från FEanalyserna till utvärdering av chassikoncept
Resultaten från FE-analyserna visas i figur 1-12, i form av Von Misesspänning. Skalan är logaritmisk för att illustrera värdena tydligare,
då högsta värdena skilde sig mycket för de olika lastfallen.
Lastfall 1

Figur 1. Högsta spänningen för koncept 1 beräknades till 6 MPa och
lokaliserades på bottenplattan där kraften applicerades.

Figur 2. Högsta spänningen för koncept 2 beräknades till 24 MPa och
lokaliserades på det bärande korset där föraren ska sitta, där kraften
applicerades.

A1

Figur 3. Högsta spänningen för koncept 3 beräknades till 25 MPa och
lokaliserades det bärande krysset och balken runt karossens kontur möts.

Lastfall 2

Figur 4. Högsta spänningen för koncept 1 beräknades till 4 MPa och
lokaliserades längst fram, där den tänkta lyftzonen går ihop med balken
runt karossens yttergeometri.

A2

Figur 5. Högsta spänningen för koncept 2 beräknades till 21 MPa och
lokaliserades längst fram på konstruktionen.

Figur 6. Högsta spänningen för koncept 3 beräknades till 27 MPa och
lokaliserades längst fram vid den tänkta lyftzonen.

A3

Lastfall 3

Figur 7. Högsta spänningen för koncept 1 beräknades till 7 MPa och
lokaliserades på bottenplattan, där föraren är tänkt att placera foten.

Figur 8. Högsta spänningen för koncept 2 beräknades till 23 MPa och
lokaliserades på där föraren är tänkt att placera foten.

A4

Figur 9. Högsta spänningen för koncept 3 beräknades till 29 MPa och
lokaliserades på där föraren är tänkt att placera foten.

Lastfall 4

Figur 10. Högsta spänningen för koncept 1 beräknades till 0,7 MPa och
lokaliserades vid fordonets masscentrum.

A5

Figur 11. Högsta spänningen för koncept 2 beräknades till 24 MPa och
lokaliserades vid framhjulets tänkta infästning.

Figur 12. Högsta spänningen för koncept 3 beräknades till 21 MPa och
lokaliserades vid framhjulens tänkta infästning.

A6

Bilaga B. Resultat för deformationen från FEanalyserna till utvärdering av chassikoncept
Resultaten från FE-analyserna i form av största deformationen visas
i figur 1-12. Skalan är logaritmisk för att illustrera värdena tydligare,
då högsta värdena skilde sig mycket för de olika lastfallen.
Lastfall 1

Figur 1. Största deformationen för koncept 1 beräknades till 0,2 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.

Figur 2. Största deformationen för koncept 2 beräknades till 0,8 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.

B1

Figur 3. Största deformationen för koncept 3 beräknades till 0,8 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.
Lastfall 2

Figur 4. Största deformationen för koncept 1 beräknades till 0,2 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.

B2

Figur 5. Största deformationen för koncept 2 beräknades till 0,3 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.

Figur 6. Största deformationen för koncept 3 beräknades till 0,8 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen.

B3

Lastfall 3

Figur 7. Största deformationen för koncept 1 beräknades till 0,2 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen längst ut på högra kanten.

Figur 8. Största deformationen för koncept 2 beräknades till 0,9 mm och
lokaliserades längs den högra sidan av konstruktionen.

B4

Figur 9. Största deformationen för koncept 3 beräknades till 1,0 mm och
lokaliserades i mitten av konstruktionen längst ut på högra kanten.

Lastfall 4

Figur 10. Största deformationen för koncept 1 beräknades till 0,01 mm
och lokaliserades längst bak av konstruktionen.

B5

Figur 11. Största deformationen för koncept 2 beräknades till 0,4 mm och
lokaliserades vid ryggstödet.

Figur 12. Största deformationen för koncept 3 beräknades till 0,2 mm och
lokaliserades längst bak av konstruktionen.

B6

Bilaga C. FE-analyserna av motorfäste,
momentstag, hjul- och bromsinfästning
Nedan visas FE-analyserna för motorfäste, momentstag, hjul- och
bromsinfästning. Resultaten visas i form av deformation och effektivspänning enligt Von Mises.
Motorfäste

En analys gjordes av fästet för att se hur mycket motorfästet påverkades av de krafter som definierats. Motorfästets skruvhål applicerades med Bearing Load och motorfästets bottenplatta applicerades
med Fixed Support enligt figur 1. Materialet som användes vid analysen var aluminium med en sträckgräns på 250 MPa. Resultaten visas i figur 2.

Figur 1. Randvillkoren för motorfästets finita element-analys. Fästet har
applicerats med Bearing Load för skruvfästena och bottenplattan
applicerades med Fixed Support.

Figur 2. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa från
motorns vridmoment som applicerats i skruvhålen mellan motorn och
motorfästet. Högsta spänningen beräknades till 21 MPa. Till höger visas
den totala deformationen i mm. Högsta deformationen beräknades till
0,12 mm.

Med en sträckgräns på 250 MPa på materialet blir säkerheten mot
flytning cirka 12, och deformationen kommer inte påverka motorn
utan är försumbar.

C1

Motorfästets påverkan av motorns vridmoment i förhållande till infästningen i chassit kontrolleras därefter. Moment appliceras över
den cirkelbåge som överför vridmomentet via friktionen mellan motorfästet och motorn och Fixed Support appliceras via skruvfästet, figur 3. Skalan är logaritmisk för att lättare läsa av resultatet. Resultaten visas i figur 4.

Figur 3. Randvillkoren till FE-analysen. Fästet applicerades med Fixed
Support längs kanten skruvförbandet kommer klämma fästet samt
Moment längs kanten mot motorn som kommer överföra vridmomentet.

Figur 4. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa med
logaritmisk skala av vridmomentet som påverkar motorfästets
cirkelbåge. Högsta spänningen beräknades till 0,004 MPa. Till höger
visas den totala deformationen i mm. Största deformationen beräknades
till 0,000005 mm.

Både spänning och deformation är försumbar och belastningen är
inte dimensionerande.
Momentstag

Momentstaget behöver klara lika högt vridmoment som motorfästet
och behövde analyseras. Momentstaget låstes med Fixed Support för
infästningen mot ryggstödet och Bearing Load applicerades på momentstagets infästning mot motorn enligt figur 5. Figur 6 visar resultaten. Materialet som användes vid analysen var aluminium med en
sträckgräns på 250 MPa.

C2

Figur 5. Randvillkor för FE-analysen. Momentstaget låstes med Fixed
Support för delen som kommer skruvas fast i ryggstödet. Bearing Load
applicerades i fästet till motorn för att simulera ett vridmoment.

Figur 6. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa som
uppstår av motorns vridmoment. Största spänningen beräknades till 1
MPa. Till höger visas den totala deformationen i mm som uppstår av
motorns vridmoment. Störta deformationen beräknades till 0,001 mm.

Belastningen gav en försumbar deformation och spänning.
En analys för kedjekraften gjordes genom att låsa momentstagets infästning mot ryggstödet med Fixed Supports i skruvhålen och Force
applicerades på momentstagets infästning till motorn figur 7. Resultatet för effektivspänningen och den totala deformationen visas i figur 8.

Figur 7. Randvillkor för kedjekraften. Momentstaget låstes med Fixed
Support mot ryggstödet och Force användes i infästningen till motorn för
att simulera maxkraften som kan skapas av kedjan.

C3

Figur 8. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa som
uppstår av motorns vridmoment. Största spänningen beräknades till 45
MPa. Till höger visas den totala deformationen i mm som uppstår av
motorns vridmoment. Största deformationen beräknades till 0,02 mm.

Den högsta spänningen blev 45 MPa, och med en sträckgräns på 250
MPa blev säkerheten mot flytning cirka 5. Deformationen kommer
inte påverka motorn och är försumbar.
Hjul- och bromsinfästning

För den främre bromsinfästningen analyserades hjulupphängningens infästning i chassit, detta genom att låsa muttrarna med Fixed
Support mot de ytorna som kommer klämma fast infästningen mot
chassit. Bearing Load på 630 N applicerades på gängan för att simulera panikbromsningens kraft som vrider spindeln, figur 9. Materialet som användes vid analysen var aluminium med en sträckgräns
på 250 MPa. Resultaten visas i figur 10.

Figur 9. Randvillkor för hjulupphängingen fram. Muttrarna låses med
Fixed Support mot de delar som kommer klämma chassit. Bearing Load
på 630 N applicerades i det gängade hålet.

C4

Figur 10. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa
som uppstår i hjulupphängningen vid panikbromsning för framhjulen.
Största spänningen beräknades till 59 MPa. Till vänster visas den totala
deformationen i mm som uppstår i hjulupphängningen vid
panikbromsning för framhjulen. Största deformationen beräknades till
0,008 mm.

Med en sträckgräns på 250 kommer hjulinfästningen ha en säkerhet
mot flytning på ungefär 4, vilket ger att konstruktionen klarar av belastningen. Deformationen kommer inte påverka konstruktionen
utan är försumbar.
Därefter kontrollerades bakre hjulupphängningen. Fästet ska tillverkas i aluminium som har en sträckgräns på 250 MPa. Modellen låstes med Fixed Support på underdelen som kommer trycka mot chassit. Force applicerades i bromsfästets främre del, figur 11. Resultaten
visas i figur 12.

Figur 11. Randvillkor för bakre hjulupphängningens bromsinfästning.
Fixed Support låser hjulupphängingens underdel, Force ger en tryckande
kraft på bromsfästet.

C5

Figur 12. Till vänster visas effektivspänningen enligt Von Mises i MPa.
Största spänningen beräknades till 119 MPa. Till höger visas den totala
deformationen i mm som uppstår vid panikbromsning. Största
deformationen beräknades till 0,26 mm.

Säkerheten mot flytning kommer vara cirka 2, vilket ger att konstruktionen kommer klara av belastningen. Deformationen kommer
vara för liten för att påverka bromsens funktion.

C6

Bilaga D. Ritningar för detaljer
Nedan redovisas ritningarna för motorfäste, momentstag, hjul- och
bromsinfästning och styrning.
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