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Abstract 
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Abstract 

This thesis presents concepts of a test rig designed for long-term testing of battery-powered 
hedge trimmers. Husqvarna AB was in need of a test rig that is able to apply external loads to 
battery powered hedge trimmers. The existing test rig can only let hedge trimmers run 
without external loads, this causes the hedge trimmers to wear out differently than when used 
as intended. The new test rig was supposed to be able to perform long-term tests to simulate 
real workload. Estimated suggestions on an acceleration of test cycles have also been 
developed to reduce the time required to perform a long-term test. 
 
To determine how the existing test rigs are designed and what could be improved 
observations and interviews was conducted at Husqvarna AB. A field test was conducted to 
determine what loads is applied at real-life usage. This was the basis for accelerating the cycle. 
 
In order to generate concepts, the design method by H. Johannesson, J.-G. Persson and 
D. Pettersson was used. This meant that a specification was necessary to develop in 
collaboration with Husqvarna AB to ensure that all needs and requirements was expressed. 

Next, the brainstorming method was used to develop a diversity of ideas on how the hedge 

trimmer could be strained which was then screened in a process of elimination. Three of the 
four preliminary concept was retained after elimination and underwent a risk assessment to 
ensure that adequate security measures was taken. This ensured that the Machinery Directive 
was met. The measures adopted was a cage that encapsulates the test rig and the test rig was 
to be bolted to the floor. The rig was to be connected to electronic security system which stops 
the test at the entry to the test room. 
 
Once the necessary protective measures was determined the final concepts was designed in 
SolidWorks to identify any problems that were not predicted, and provide a clear illustration 
of the concepts. 
 
To determine how the load should be increased to shorten the test time from 400 hours to 
200, Basquins formula (4) was used. Furthermore, calculations showed that a linear 
relationship between the developed engine power and lifetime. This was used to detect the 
engine power when testing should be 14.86% higher than in real-life usage to achieve the 
desired test time.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har framtagit koncept för en testrigg ämnad till långtidstester av 

batteridrivna häcksaxar. Detta utfördes då Husqvarna AB var i behov av en testrigg som har 

möjlighet att belasta batteridrivna häcksaxar under körning, då befintlig testrigg enbart kan 

låta häcksaxen köra utan extern belastning. Denna testriggrigg skulle då kunna utföra 

långtidstester där en belastning ska kunna simulera verklig arbetsbelastning. Beräknade 

förslag på acceleration av testcyklerna har även framtagits för att minska tiden som krävs för 

att utföra ett långtidstest. 

För att fastställa hur de befintliga testriggarna är konstruerade och vad som skulle gå att 

förbättra utfördes observationer och intervju på Husqvarna AB som del av en förstudie. 

Ytterligare utfördes ett fälttest för att bestämma hur belastningen såg ut vid verklig körning. 

Detta låg som underlag för att accelerera testcykeln. 

För att generera koncept följdes designmetoden av H. Johannesson, J.-G. Persson och 
D. Pettersson. Detta innebar bland annat att en produktspecifikation togs fram i samarbete 

med Husqvarna AB för att säkerställa att alla krav och önskemål framkom. Därefter användes 

brainstorming för att ta fram en mångfald av idéer på hur häcksaxen skulle belastas som 

sedan sållades i en elimineringsprocess. Tre av fyra preliminära koncept behölls efter 

elimineringen och genomgick en riskanalys för att säkerställa att tillräckliga säkerhetsåtgärder 

vidtas. Detta agerade som säkerställning för att maskindirektivet uppfylldes. De åtgärder som 

valdes var en skyddsbur som inkapslar testriggen, samt att testriggen bultas fast i golvet. 

Testriggen kopplades även till ett befintligt elektroniskt säkerhetssystem som stoppar testerna 

vid inträde till testrummet.  

När de nödvändiga skyddsåtgärderna bestämts ritades slutgiltiga koncept upp i Solid works 

för att upptäcka eventuella problem som tidigare inte förutspåtts samt ge en tydlig illustration 

av koncepten.  

För att bestämma hur belastningen bör ökas för att korta ner testtiden från 400 timmar till 

200, användes Basquins formel (4). Vidare beräkningar visade ett linjärt samband mellan 

utvecklad motoreffekt och livslängd. Detta användes för att påvisa att motoreffekten vid 

testning bör vara 14,86% högre än vid verklig körning för att uppnå den önskade testtiden. 
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Nomenklatur 

Tecken    Benämning    Enhet 

D    Diameter     mm 

p    Effekt      W 

n     Varvtal      Varv/min 

Mv    Vridmoment     Nm 

Wv    Vridmotstånd     mm3 

σ    Spänning     MPa 

σa    Spänningsamplitud    MPa 

σm    Mittspänning     MPa 

τv    Skjuvspänning     MPa 

m    Wöhlerkoefficient    (enhetslöst) 

P    empiriskt   bestämd konstant (enhetslöst) 

N    Antal lastcykler     st 

Ds    Delskada     st 

I    Förväntat antal belastningssekvenser till brott st 

 

Nyckelord Betydelse 

Picoscope  2205 Ett verktyg för att samla in data av spänningar i vågform. 

Shunt En resistor med känd resistans som används för att mäta 

strömstyrkan i en elektriskkrets. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Husqvarna AB har med sina 325 års erfarenhet av innovation möjlighet att leverera produkter 
av hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet riktat mot professionella användare. I 
dagsläget arbetar de med produkter inom skogs-, park-, och trädgårdsprodukter. De erbjuder 
ett brett sortiment av produkter och tillbehör inom allt från gräsklippare, häcksaxar, 
motorsågar och kapmaskiner. [1] 

Häcksaxar är en produkt som Husqvarna AB tillhandahåller, dessa kan delas upp i två 

produktkategorier, bensinprodukter och batteriprodukter. Batteriprodukterna är en relativt 

ny del av Husqvarnas sortiment och är under konstant utveckling. Fördelen med 

batteriprodukterna är bland annat, inga avgaser, lägre vibrationer och framförallt krävs 

mindre underhållning. Utvecklingen gör att framtidens batteriprodukter kommer att uppnå 

samma effekt som de bensindrivna inom kommande år. [2] 

Vid produktutveckling är det viktigt att produkterna testas och att insamlad mätdata 

utvärderas. Mätdata samlas vanligtvis in genom fälttester, där häcksaxen körs i olika miljöer 

med varierande temperatur och växtlighet. För att testa produkter under en längre tid så har 

Husqvarna AB tagit fram olika testriggar för olika produkter. Testriggarna är med hjälp av 

insamlad data designade för att simulera en verklig körning över en lång tid. 

1.2 Problembeskrivning 
Husqvarna AB använder ett antal olika testriggar för att utföra tester på ett antal olika 

produkter. Produkterna som testas innefattar bland annat batteridrivna grästrimmrar och 

motorsågar, där ett antal olika mätdata tas ut. Dessa mätdata kan vara strömförbrukning, 

varvtal, temperaturer etc. De olika testriggarna har olika funktioner beroende på vad de är 

ämnade att testa. Till exempel så är en del testriggar utrustade med bromssystem för att ge ett 

motstånd för motorn, varpå ett mätsystem övervakar effekterna som detta motstånd orsakar. 

Husqvarna AB saknade en kompatibel testrigg till deras batteridrivna häcksaxar. Detta har 

inneburit att de tester som utförts på häcksaxen inte har varit obelastade. Detta var dock 

enbart fallet på labbtesterna, då fälttesterna utförts på vegetation och därmed har en typ av 

belastning uppstått. Husqvarna AB var därför i behov av en testrigg som kan belasta 

häcksaxar på liknande sätt som i ett fälttest. Det är fördelaktigt för Husqvarna AB om testerna 

kan utföras på kortare tid än vad häcksaxarna förväntas tåla vid verklig körning. Husqvarna 

önskade då att halvera testtiden. Detta är något som de befintliga testriggarna ej kunde utföra, 

huvudsakligen då de inte kan bromsa häcksaxarna överhuvudtaget. 

För att möjliggöra en simulering av verklig körning i långtidsprovning behövdes först 

relevanta mätdata tas fram. Detta inkluderar men är inte begränsat till att mäta varvtal, effekt 

och temperatur på motor under körning på fält. Baserat på de mätresultat som tas fram ska en 

teoretisk modell av en belastningscykel skapas. Testriggen bör även inkludera start av häcksax 

med hopklibbat klippaggregat och fastkörning. Ytterligare behöver testriggen uppta minsta 

möjliga utrymme då det är brist på plats i testlabbet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Målet med arbetet var att skapa en bredare förståelse för konstruktion av testriggar samt hur 
produktester utvecklas. Denna kunskap skulle även användas för att tillgodose att ta fram 
koncept på en testrigg anpassad för elektriska häcksaxar från Husqvarna AB. 
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Som beskrivet i problembeskrivningen så fanns det ingen testrigg hos Husqvarna AB som kan 
belasta häcksaxen likt verklig körning. Därmed för att svara på problemet formulerades syftet 
enligt följande. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram koncept på testriggar som har möjlighet att 
simulera verklig körning, skapa en uppfattning på hur verklig körning påverkar en häcksax 
samt hur denna simulering kan accelereras. 

Syftet tydliggjordes genom att brytas ned i tre frågeställningar. För att Husqvarna AB ska kunna 
testa häcksaxen behövs först koncept på hur en testrigg anpassad för häcksaxen kan 
konstrueras. Därmed formulerades frågeställning 1 enligt följande. 

[1] Hur skulle testutrustningen kunna vara konstruerad för att tillåta belastning vid 
testning av häcksax? 

För att vidare kunna besvara syftet så behövdes mer information om hur häcksaxen belastas 

vid verklig körning. Därmed valde författarna att formulera frågeställning 2 enligt följande. 

[2] Hur bör en belastningscykel vara utformad för att simulera verklig körning? 

Med svar ifrån frågeställning 2 kan syftet vidare besvaras genom frågeställning 3 som 

formuleras enligt följande. 

[3] Hur mycket behöver belastningen ökas för att halvera testtiden? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet inkluderade endast batteridrivna häcksaxar från Husqvarna AB. Den testutrustning 

som avses i denna studie har syftet att simulera långtidskörning.  

Datainsamlingen innefattar uteslutande att mäta motoreffekt under fälttester. Testriggen 

inkluderar även simulering av uppstart av häcksax med hopklibbat klippaggregat och 

fastkörning.  

Arbetet fokuserar på att utveckla en teoretisk grund för att ta fram en testrigg. Detta 

innefattar att ta fram en belastningscykel samt att ta fram förslag till koncept i form av CAD 

modeller. En prototyp togs inte fram. 

1.5 Disposition 

Vidare beskrivs hur rapporten är disponerad, detta för att hjälpa läsaren att få en bra bild av 
hur rapporten är uppbyggd. 

Nästkommande kapitel är Teoretiskt ramverk, här beskrivs teorier som har används som grund 
i arbetet. Dessa består av t.ex. teorier om förstudie, konceptstudie, detaljkonstruktion och 
ekvationer. 

Rapporten fortsätter med kapitel 3 Metod, där författarna går igenom de olika metoderna som 
har använts, och beskriver detaljerat hur arbetet ska utföras. Vidare beskrivs kapitel 4 och 5, 
dessa kapitel består av Genomförande och resultat samt Analys. Här presenteras arbetets 
resultat samt svaren på frågeställningarna. Efter resultaten har analyserats diskuterades 
arbetet där även slutsatser drogs. Detta presenteras under kapitel 6 Diskussion och slutsatser.  

Längst ned i rapporten ligger referenser och bilagor, här har läsaren möjlighet att ta del av de 

ämnen som berörts under rapporten samt att se dokument tillhörande rapporten.
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Under detta kapitel har författarna valt att sammanställa ett teoretiskt ramverk som ligger 

till grund för arbetet. 

För att ge en teoretisk grund till första frågeställningen ” Hur skulle testutrustningen kunna 

vara konstruerad?” så insamlades teori inom bromssystem, designmetoden och 

certifieringar. 

För att besvara frågeställning två ” Hur bör en belastningscykel vara utformad för att 

simulera verklig körning?” kommer fättester och metoder att beskrivas.  

För att besvara frågeställning tre ”Hur mycket behöver belastningen ökas för att halvera 

testtiden?” kommer teori kring utmattning att tas fram. 

2.2 Teori 1 – Ekvationer  

(1) Vridmotstånd: 𝑊𝑣 =
𝜋∗𝐷3

16
   

(2) Moment beroende på rotation: 𝑀𝑉 =  
60

2𝜋
∗

𝑃

𝑛
 

(3) Tangentialspänning i tvärsnitt: 𝜏𝑣 =  
𝑀𝑣

𝑊𝑣
 

(4) Basquins formel: 𝜎𝑎
𝑚 ∗ 𝑁 = 𝑃 

(5) Mittspänning: 𝜎𝑚 =
1

2
(𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛) 

(6) Spänningsamplitud: 𝜎𝑎 =
1

2
(𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛) 

(7) Ohms lag: U = I*R 

(8) Joules lag: P = U*I  

(9) Palmgren-Miners delskadeteori: Ds= 
1

N1
+

1

𝑁2
+

1

𝑁3
+ ⋯ +

1

𝑁𝑖
 

(10) Förväntat antal belastningssekvenser till brott: 𝐼 =
1

𝐷𝑠
 

 

2.3 Teori 2 – Olika typer av bromssystem 

2.3.1 Bromsar uppbyggda av elmotorer 
Dessa typer av bromsar används till störst del inom bilindustrin, då de har möjlighet att 

absorbera krafter i båda rotationsriktningarna. Det finns tre huvudtyper av motorer, alla med 

olika egenskaper. [3, pp. 253-255] 

Asynkronmotorn som är en växelströmsmotor har ett lägre motstånd jämfört med en 

likströmsmotor, den har även ett högre hastighetsområden den kan arbeta inom. Det negativa 

med dessa system är att de kräver stora och tunga styrskåp till motorn. [3, pp. 253-255] 

Likströmsmotorn är den vanligaste att använda som dynamometer. Detta är robusta motorer 

som är lätta att kontrollera. Nackdelar med dessa motorer är att de har ett högre 

grundmotstånd samt har ett lågt hastighetsområde att röra sig inom. Likströmsmotorn kräver 

även mer underhåll då de använder kol för att överföra strömmen till spolen. [3, pp. 253-255] 

Likströmsmotorn, liksom likströmsgeneratorn, består av en stationär del och en roterande 

del. Den stationära delen består av magnetiska poler och den roterande delen består av en 

eller fler spolar. På grund av rotationen kommer olika sidor av den roterande delen att ha 
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kontakt med polerna beroende på hur spolarna är orienterade. Detta innebär att spänningen 

genom motorn/generatorn kommer att växla tecken periodiskt. [4, pp. 1/15 - 1/19] 

Permanentmagnetmotor har den lägsta grundbelastningen av de tre motorerna, och är även 

den bäst dynamiskt absorberande motordynamometern på grund av sina möjligheter till 

snabba hastighets förändringar och sin höga hastighets kapacitet. Den är även dyrast av de 

tre. [3, pp. 253-255] 

2.3.2 Eddy-current 
Eddy-current är en virvelströmsbroms som i huvudsak består av fyra delar, rotor, axel, hölje 

samt förlustplattor. Höljet har som funktion att hålla spolarna och förlustplattorna på plats. 

Den bromsande kraften skapas mellan rotorn och plattorna, värmen som alstras vid plattorna 

kyls sedan ned med vatten. [3, p. 256] 

Virvelströmmarna är elektriska strömmar som induceras i en ledare som rör sig genom ett 

magnetfält. Magnetfältet skapas i det här fallet av magnetiserande spolar. När rotorn skär det 

magnetiska fältet kommer den att orsaka störningar av magnetflödet i förlustplattorna vilket i 

sin tur genererar cirkulerande virvelströmmar. Virvelströmmarna i sin tur genererar ett 

magnetfält som motverkar det magnetfält som genereras av spolarna, detta i sig kommer att 

bromsa den roterande axeln. [3, p. 256] 

Magnetfältet som genereras av spolarna kan regleras genom att ändra mängden ström som 

går genom spolarna, detta gör att bromskraften kan regleras. [3, p. 256] 

 

 

Figur 1 - Snitt Eddy-current broms [3, p. 257] 

2.3.3 Friktionsbroms  
Friktionsbromsen är den vanligaste av bromssystemen och använder friktion mellan två 

sammanpressade ytor för att konvertera kinetiskenergi till värmeenergi. En nackdel med 

denna teknik är den höga värmeutvecklingen som uppstår under användning. [4, p. 1/6] 

2.3.4  Vattenbroms 
Denna typ av broms absorberar kraften med hjälp av friktion och en hög turbulent skjuvning 

av vatten som flödar genom ett tätt system. Kraften från kraftkällan överförs via en axel som 

får en cylindrisk rotor att rotera. Turbulensen skapas genom att vinklade blad på rotorn och 

statorn skapar friktion. När kraftkällan driver rotorn skapas det centrifugalkrafter som i sin 

tur skapar toroid cirkulation, den effekten överför momentet från rotorn till statorn. Eftersom 
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statorn är låst så skapar den resistans mot rotation av axeln som är kopplad till kraftkällan. [3, 

pp. 247-249]  

 

Figur 2 - snitt av en vatten broms [3, p. 250] 

Mängden resistans kan varieras genom ändring av mängden vatten i systemet. Detta sker 

genom manuella eller elektroniskt styrda vattenventiler. Ju högre vattennivåer inom systemet 

desto större belastning. [3, pp. 247-249] 

2.4 Designmetoden  
Den designmetod som beskrivs mellan rubrikerna 2.4 och 2.5 är den som beskrivs i boken 

Produktutveckling, effektiva metoder för konstruktion och design av H. Johannesson J-G. 

Persson D. Pettersson. Denna designmetod valdes då den ingick i författarnas utbildning. 

2.4.1 Teori 2 - Produktspecificering 
När en uppdragsbeskrivning utformas kan det sakna en del information som behövs för att 

arbeta med produkten. Därför innebär en produktspecificering att införskaffa den 

information som saknas kring uppdraget. Denna kunskapsbas kan ökas under projektets gång 

allt eftersom att mer information efterfrågas då nya problem uppdagas. När den första 

insamlingen av information är avslutad behövs en specifikation för vad som ska 

åstadkommas.  Vid upprättandet av denna specifikation bör denna uttryckas på ett sådant sätt 

att den kan användas som stöd när lösningar för design och konstruktion sökes. [5, p. 150] 

Specifikationen bör utformas oberoende av lösning, då den enbart ska uttrycka de krav, 

funktioner och begränsningar som produkten i fråga behöver eller kommer att ha. 

Specifikationen ska ej vara redundant, och var kriterium ska gå att verifiera eller vara mätbara 

[5, p. 151]. För att klargöra hur pass viktiga önskemålen bedöms vara, och därmed underlätta 

sållningsprocessen, kommer alla kriterium som inte är krav att ges viktningsfaktorer (1-5). [5, 

pp. 157-159]. 

Tabell 1 - Exempel på produktspecificering. Författarnas egen tabell 

 

Kriterium 
 nummer  Kriterium 

Krav = K 
Önskemål = Ö 

Funktion = F 
Begränsning = B 

1 Möjlighet till infästning av häcksax K F 

2 Måste följa maskindirektivet K B 

3 Låg kostnad Ö, 3 B 

4 

Möjlighet till simulering av verklig 

körning K F 
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2.4.2 Teori 3 - Konceptgenerering 
Konceptgenerering innebär att ta fram ett eller flera koncept som uppfyller de krav som 

angivits i produktspecificeringen. Detta görs genom formulera ett mer abstrakt uttryck för de 

funktioner och krav som står i produktspecificeringen. Sedan skapas en funktionsanalys, där 

produktfunktionerna och kraven från specificeringen delas upp i delfunktioner. Därefter ska 

lösningar till delfunktionerna finnas. Detta kan göras genom att söka bland befintliga 

lösningar, till exempel hos konkurrenter eller befintliga produkter, men även genom att 

generera egna idéer. En kombination av befintliga lösningar och egna idéer kan även vara ett 

sätt att utforma lösningar. Kreativa metoder används för att skapa så många idéer som 

möjligt, dessa kombineras för att skapa en totallösning. [5, pp. 161-166] 

2.4.3 Teori 4 – Brainstorming 

Detta är en kreativ metod utformad för att genera många idéer. Den går ut på att en grupp ska 
uttrycka så många idéer som möjligt utan att kommentera eller kritisera idéerna. Tanken är att 
så många idéer som möjligt ska skapas istället för så bra idéer som möjligt, då de idéer som 
finnes när metoden är över kan kombineras och förbättras. [5, pp. 167-198]  

För att denna metod skall fungera finns det fyra grundregler som är följande [5, p. 168]: 

 Kritik är inte tillåten – För att inte hämma takten som idéer genereras ska inga 
kommentarer, positiva eller negativa, ges till idéer. 

 Kvantitet eftersträvas – Detta innebär som tidigare sagt att gruppen ska försöka att 
generera så mycket idéer som möjligt istället för så bra idéer som möjligt 

 Gå utanför det vanliga – Idéerna kan likväl vara ovanliga och avvikande från det 
normala. Dessa idéer kan visa sig fungera väl, om än med en viss modifikation. 

 Kombinera idéer – En till synes otillräcklig idé kan i kombination med en annan 
fungera.  

2.4.4 Teori 5 – Elimineringsprocess 

Eftersom att många idéer produceras under brainstormingen så finns det behov av att eliminera 
de idéer som inte skall arbetas vidare med. Vilka idéer som elimineras kan bestämmas på olika 
vis där prototyper, intention och beslutsmatriser är några av dessa. [5, p. 179] 

Då eliminering är det första steget i en utvärderingsprocess, handlar det främst om att avlägsna 
de idéer som inte är dugliga. Huruvida de är dugliga eller ej bestäms utifrån 
produktspecificeringen, där alla krav och huvudfunktionen finns uttryckt. Därmed undersöker 
man följande: 

 Löser alternativet det huvudsakliga problemet? 

 Uppfylls kraven i produktspecificeringen? 

 Är lösningen realiserbar? 

 Fungerar denna typ av lösning ekonomiskt? 

 Är lösningen acceptabel gällande miljö, säkerhet och ergonomi? 

 Är lösningen passande för företaget? 
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En elimineringsmatris kan användas för att förtydliga utvärderingen. Exempel på en sådan 
visas nedan. [5, pp. 182-183] 

Tabell 2 - Exempel på elimineringsmatris 

2.5 Teori 6 – Detaljkonstruktion 

Med hjälp av beskrivningar av koncepten utvecklas en fungerande produkt. Detta kan innefatta 
CAD-modeller och ritningar som hjälper att beskriva produktens alla delar. Det är även i detta 
skede som de nödvändiga tekniska specifikationerna definieras. [5, p. 191] 

2.6 Teori 7 - Maskindirektivet 

Maskindirektivet avser de säkerhetskrav och hälsokrav som alla maskiner som säljs på den 
europeiska marknaden ska uppfylla. När maskinen uppfyller dessa krav och eventuellt andra 
krav, ska maskinen även CE- märkas, vilket gör att den fritt får säljas på den europeiska 
marknaden.  

Maskindirektivet 2006/42/EC publicerades 9 juni 2006 och trädde sedan i kraft 29 december 
2009. Några av de grundläggande direktiven innefattar områden så som säkerhetsrisk, buller, 
ergonomi, stabilitet, vibrationer och styrsystem. Genom att följa maskindirektivet minskar 
risken för olyckor vid användning av maskinen. [6] 

2.7 Teori 8 – Wöhler-diagram 
Vid uppskattningar av livslängd hos ett material sammanställs sambanden mellan belastning 

och antal belastningscykler till brott i ett så kallat Wöhler-diagram. I detta diagram bestäms 

spännningsamplituden beroende på logaritmen av antalet belastningscykler till brott. Den 

kurvan som uppstår visar att vid höga spänningsnivåer (nära sträckgränsen för materialet) 

blir antalet belastningscykler till brott färre än om spänningsnivåerna hålls lägre. Vid lägre 

spänningsnivåer är sambandet mellan spänningsamplitud och belastningscykler närmast 

linjärt. [7, pp. 263-264]  

Det anses underförstått om inget annat ges i ett Wöhlerdiagram att mittspänningen är noll. 

Skulle mittspänningen vara högre eller lägre än noll förskjuts kurvan till vänster respektive till 

höger. Detta ger att antalet cykler till dess att brott uppstår förändras, där en ökad 

mittspänning innebär ett mindre antal cykler till brott. [7, p. 264]  

Elimineringsmatris 

för:             Kriterier: 

        [+] Ja 

Lösning 1 2 3 4 5 6 [-] Nej 

              [?] Mer info behövs 

Löser problemet + + +       

[!] Kontroll av 

produktspec 

Uppfyller kraven + + !         

Realiserbar + + +       Beslut: 

Godkänd kostnad + + +       [+] Fortsätt arbete 

Säker och 

ergonomisk + + +       [-] Eliminera lösning 

Passar företaget + - +       [?] Mer info behövs 

Kommentar             

[!] Kontroll av 

produktspec 

                

Beslut + - !         
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Vid lägre spänningsnivåer kan relationen mellan spänning och antalet cykler till brott 

beskrivas som ett linjärt samband, ibland beskrivet med Basquins formel (4). [8, pp. 208-

209] 

För en del material kan en utmattningsgräns ses i dess Wöhlerkurva. Detta ses då kurvan inte 

längre förändras i y-axeln och indikerar att brott beroende på utmattning ej kommer att 

uppstå oavsett antalet belastningscykler. [8, p. 209] 

Wöhlerkoeficienten m är oberoende av material, och bestäms till ett värde mellan 3 till 5, där 

värdet 3 antas då spänningskoncentration kan förväntas vid en svetsfog, och värdet 5 antas 

om spänningskoncentration förväntas vid käl. [9, p. 5] 

 

 

Figur 3 - exempel på wöhlerdiagram 

2.8 Teori 9 – Rain-flow count-metoden 

Denna metod används för att analysera belastningscykler med oregelbunden last. Detta är 
intressant då en förändring i spänningsamplitud påverkar livslängden på materialet, och 
behöver beräknas som en delskada.  

För att utföra analysen ritar man ofta en graf med spänning i x-axeln och tid i y-axeln. Att 
definiera tidsaxeln neråt är lämpligt. Därefter tänker man sig att en regndroppe rinner från var 
maximi och minimi värde. Dropparna bildar därefter tänkta belastningscykler, när man kan 
beräkna mittspänning och spänningsamplitud enligt (5) & (6). Dessa värden används för att 
beräkna den förväntade livslängden Ni, där var belastningscykel ges en egen livslängd. Detta 
används i Palmgren-Miners delskadeteori (9), där den sammanlagda delskadan orsakat av 
belastningssekvensen från belastningscyklerna beräknas. Därefter används värdet på 
delskadan från (9) i ekvation (10) för att beräkna det förväntade antalet belastningssekvenser 
till brott. [7, pp. 277-279] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens frågeställningar så har författarna valt att beskriva metoderna av 
datainsamlingen och dataanalysen under detta kapitel. 

För att besvara första frågeställning gjordes en förstudie som gick ut på att utreda hur de 
befintliga testriggarna är konstruerade. Detta utfördes genom observation och intervjuer av 
personal som arbetar med testriggarna. Vidare används produktutvecklingsmetoderna 
produktspecificering, konceptgenerering, brainstorming, riskanalys och 
elimineringsprocessen. Vidare gjordes detaljkonstruktion i form av CAD-modeller. 

För att besvara studiens andra frågeställning utfördes det först fälttester där data samlats in 
med hjälp av ett picoscope. Data utvärderades sedan i programmet picoscope 6 samt Microsoft 
Excel. 

För att besvara tredje frågeställning togs ett Wöhler-diagram fram för att beräkna en teoretisk 
möjlighet att accelerera belastningscykeln. 

3.2 Metod för förstudie 

3.2.1 Observation  

Observationer utfördes för att klargöra hur de befintliga testriggarna fungerar. Observationerna 
är systematiskt planerade och informationen samlas in systematiskt. [10, p. 91] Eftersom 
problemet är väl preciserat och hela situationen given så faller denna observation under typen 
strukturerad observation. Ett observationsschema konstruerades för att täcka det som avses 
att undersökas. [10, p. 93] Se (bilaga 2) för mall av observationsschema. Dessa innefattar 
undersökningar av bromssystem, infästningar, ramkonstruktion och mekaniska lösningar. 
Detta är för att öka förståelsen för vad som krävs av en testrigg för att utföra långtidstester samt 
ge förståelse för de problem som finns gällande att infästa en häcksax.  

Ytterligare gjordes en observation av häcksaxens konstruktion, detta för att komplettera den 
kunskap som gavs från första observationen. Dessa observationer är explorativa 
undersökningar och kunskapen som erhålls lägger grunden för vidare studier. [10, p. 91] 

3.2.2 Intervju 

För att vidga förståelsen för problemen så utfördes en intervju av utvald personal på Husqvarna 
AB. Personen valdes ut på grund av sin speciella kompetens eftersom han arbetar med tester 
och testriggarna. Ett mail skickades ut där personen fick klargjort för sig om syftet med 
undersökningen samt varför just hans bidrag var viktigt. Detta för att motivera personen till att 
ge så utförliga svar som möjligt. [10, pp. 73-75] Frågorna skickades med i samma mail för att 
låta personen förbereda sig inför intervjun.  

För att ge intervjun en struktur på frågornas ordning så inledes de neutralt för att sedan gå  
djupare in på ämnet. Intervjufrågorna bestod av både helt strukturerade frågor och öppna 
frågor. Vid de öppna frågorna är det viktigt att personen ej påverkas och styrs av frågan utan 
kan svara öppet. [10, pp. 75-78] Se (bilaga 3) för fullständiga intervjufrågor. 

3.2.3 Fälttest 

Fälttestet bestod av provkörning av häcksaxen i varierande växtlighet. Detta utfördes med målet 
att se vilken motoreffekt som uppstår vid normal körning. Detta mätvärde användes sedan för 
att besvara frågeställning 2. 
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För att utvinna mätdata användes ett Picoscope, där spänning mättes över en resistor 
seriekopplad mellan batteriet och häcksaxen. På grund av Kirchhoffs lag är strömmen i kretsen 
konstant oavsett vart mätningen sker. [11, p. 11] Med känd resistans och spänning kunde 
strömstyrkan beräknas med Ohms lag (7) [11, p. 49] Då är det även möjligt att med hjälp av 
Joules lag  

(8) Joules lag: P = U*I beräkna motoreffekten. En skiss på kopplingsschemat kan finnas i 
(bilaga 4). 

Testet eftersträvade att producera stopp i häcksaxen på grund av belastning. Detta för att veta 
hur mycket effekt som kan utvecklas av motorn innan stopp. Denna kunskap användes för att 
bedöma ifall belastningen kan ökas för att accelerera testcykeln, och därmed minska tiden som 
krävs för att utföra ett långtidstest.(7) 

3.3 Metod för frågeställning 1 

Litteraturstudien används som underlag för utvecklingen av koncept på testutrustning för 
batteridrivna häcksaxar av Husqvarna AB. Då Husqvarna AB är intresserade av flera 
lösningsförslag kommer ett flertal koncept att presenteras. Dessa koncept kommer att genomgå 
en riskanalys enligt mall tillhandahållen av Husqvarna AB, sedan kommer de för och nackdelar 
som var koncept innebär diskuteras. 

3.3.1 Produktspecificering 

Denna metod används för att sammanställa en kravspecifikation där de funktioner och andra 
typer av krav t.ex. lagstadgade krav bestäms. Dessa krav och funktioner sammanställs i en 
matris som specificerar vad som tillhör krav, funktion, önskemål och begränsningar. Ifall ett 
flertal önskemål uppstår viktas dessa med viktfaktorer. [5, pp. 150-159] 

Produktspecificeringen utförs i tillsammans med Husqvarna AB för att säkerställa att alla krav 
och önskemål blir framhävda. 

3.3.2 Konceptgenerering 

Detta är samlingsnamnet för de processer som producerar lösningar till problemet, specificerat 
i produktspecificeringen. Detta innebär delvis en kreativ del där många lösningsförslag 
genereras för att sedan utvärderas och sållas beroende på om de uppfyller kraven i 
produktspecificeringen. [5, pp. 161-166]  

3.3.3 Brainstorming 

Detta är den kreativa delen i konceptgenereringen.  Denna metod går ut på att en grupp 
uttrycker alla idéer som de kommer på utan att kritisera idéerna. Alla idéer bör uttryckas, 
oavsett kvalitet, för att sedan kombinera idéerna som uttryckts för att komma fram till en 
totallösning. [5, pp. 166-168] 

3.3.4 Elimineringsprocess 

Då brainstorming strävar efter att generera så många lösningsförslag som möjligt finns det 
behov av att sålla ut de lösningar som arbetas vidare med. För att värdera vilka lösningar som 
anses vara lämpligast att fortsätta med kommer en elimineringsmatris efter Pahl och Beitz 
användas. Beslutsmatris kommer inte att göras i detta skede, färdiga koncept kommer att 
utvecklas med elimineringsmatrisen som underlag. Bromssystem kommer att utvärderas 
separat från koncepten. [5, pp. 182-186] 

3.3.5 Riskanalys 

För att utvärdera de risker som koncepten innebär kommer en riskanalys att utföras. Analysen 
innebär att de olika riskerna som identifieras utvärderas efter hur stor skada som orsakas av en 
olycka, och hur pass troligt det är att olyckan inträffar. Detta kan vidare användas för att 
försäkra att de delar av maskindirektivet som behandlar skaderisk följs. En mall tillhandahållen 
av Husqvarna AB används och kan finnas i bilaga 5. 
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3.3.6 Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktion innebär att konceptlösningarna beskrivs på detaljnivå. Detta utförs genom 
att skapa CAD-modeller baserat på de konceptbeskrivningar som utformats tidigare. [5, p. 191] 
Programvaran som användes till detta var Solid Works. 

3.4 Metod för frågeställning 2 

Det mätdata som insamlas under fälttestet kommer att undersökas med avseende på hur 
belastningen över tid ser ut på häcksaxen. Detta innefattar variationer i strömförbrukning samt 
eventuella fastkörningar. En sammanställning av hur detta varierar över tid under normal 
körning kommer då att skapas och ligga till grund för hur programmeringen av testriggens 
körcykler bör se ut. Mätdatan kommer att utvärderas för att ta reda på cykeltid och amplitud 
på belastningen.  

Resultatet kommer att presenteras som ett förslag på hur ofta en belastning uppstår, hur stor 
belastningen är och hur länge den tenderar att pågå. Detta inkluderar även tider där ingen 
belastning kan ses såväl som eventuella fastkörningar. 

3.5 Metod för frågeställning 3 

Då det är fördelaktigt om testerna skulle gå att utföras på kortare tid än den verkliga drifttiden 
kommer det att undersökas hur detta test kan accelereras. För att uppnå detta ökas amplituden 
på cyklerna, men cykeltiden behålls. Den nya amplituden beräknas enligt Basquins formel med 
förutsättningen att belastningen är konstant. 

Skulle en uppenbar variation i belastning ses ifrån fälttestet användes Rain-Flow Count-
metoden för att uppskatta livslängden istället för Basquins formel. 
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet genomförande och resultat redovisar hur genomförandet har utförts för att svara på 
rapportens frågeställningar, samt frågeställningarnas resultat. Kapitlet ligger även till 
grund för att utföra en analys och diskussion. 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Resultat av observation 

Observationen utfördes på Husqvarnas testlabb för batteriprodukter. Detta utfördes enligt ett 
observationsschema (se bilaga 6) för att utföra en strukturerad observation. Svaren som erhölls 
under observationen ligger som grund för att arbeta med frågeställning ett. 

Vid observationen observerades det att rummet testriggarna är monterade i har möjlighet att 
variera miljöer med hjälp av att kunna reglera temperaturen upp till 40°C samt att ändra 
luftfuktigheten.  

Häcksaxen är infäst i handtagen på testriggen, som består av en ihop skruvad rörkonstruktion. 
Riggen är i sin tur fixerad på en pelare som är infäst vid golvet och taket med flera bultar.  

En undersökning om hur en motorsågs bromssystem är infäst, utfördes eftersom häcksaxens 
befintliga testrigg ej är bromsad. Motorsågen bromsas av en vattenbroms som drivs av 
motorsågens kedja, och gasreglaget justeras av pneumatiska reglage. 

En observation av häcksaxen gjordes genom att författarna skruvade isär häcksaxen för att 
undersöka eventuella fästpunkter samt transmissionssystemet. Se (bilaga 7 och 8) för bilder 
från observationen. 

4.1.2 Resultat av intervju 

Intervjun utfördes med en deltagare från Husqvarna och resulterade i att samtliga frågor blev 
grundligt besvarade. Dessa svar ligger som grund för att arbeta med frågeställning 1 och 2. 

Intervjupersonen valde att jämföra frågor rörande bromssystemet med befintliga testriggar för 
kedjesågar. Där t.ex. en vattenbroms används på grund utav dess goda egenskaper att vara 
kompakt, säkert och har en repeterbar bromsförmåga. Ett vanligt sätt vid framtagning av nya 
testriggar är att återanvända befintliga lösningar så långt som möjligt. 

Att montera häcksaxen i testriggen bör enligt intervjupersonen vara så enkelt som möjligt. 
Detta på grund av varje ny konstruktions ändring på häcksaxen som behöver verifieras körs det 
tester på. Häcksaxen kan även behöva monteras i och ur riggen flera gånger under ett test för 
att byta eventuella trasiga delar eller för att utvärdera slitage och den typen av komplikationer. 

För att testriggen ska vara säker så bör den uppfylla alla krav som en CE-märkning innebär, 
dock så behöver testriggen ej få en faktisk CE-märkning. Detta betyder att testriggen måste 
uppfylla kraven för maskindirektivet samt lågspänningsdirektivet.  

Fältproven kan utföras på två sätt beroende på vem som utför det. Ett forcerat fältprov utförs 
av personalen på labbet, där häcksaxen är utrustad med en logger som samlar in data. 
Programmet Graphtec används för att logga data tillsammans med temperatursensorer, 
strömshunt och varvtalsgivare. Testet utförs vanligtvis genom att personalen klipper häckar 
under en till flera dagar i varierande miljöer. Miljöerna ska ha varierande växtlighet, 
temperaturskillnader upp till 40°C samt viss fuktighet. Ett vanligt fältprov utförs av 
professionella användare som är intresserade av att testa nya produkter. Under dessa tester 
loggas vanligtvis endast drifttimmar och data som kan samlas in i produktens egen hårdvara.  

I nuläget körs häcksaxen obelastat i 400 timmar, och en motorsåg körs belastad i 200 timmar. 
Husqvarna AB tycker därför att en rimlig tid att testköra häcksaxen med belastning är 200 
timmar. Se (bilaga 9) för intervjufrågor med svar.  
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4.1.3 Resultat av fälttest  

Fälttestet utfördes med Husqvarnas batterihäcksax 536LiHD70X. Testet bestod av att 
spänningen loggades med hjälp av ett Picoscope 2205 i samband med klippning av en häck, 
samt programmet Picoscope 6 användes för att spela in data. Spänningen vid drift loggades 
över en shunt. Då problem uppstod vid mätning av spänningen från batteriet användes en 
multimeter istället. Detta kopplades enligt kopplingsschemat som visas under (bilaga 4).  

Då det var svårt att få tag på häckar att klippa så bestod körningen av att klippa en häck i flera 
omgångar. Klippningen delades upp i cykler där körningen bestod av klippning av häck vid fullt 
gaspådrag, och sedan några sekunders vila. Varje cykel sparades i separata filer för att sedan 
kunna jämföras under utvärderingen. Det gjordes även en inspelning av en helt obelastad 
körning för att senare kunna jämföra effekt vid obelastad och belastad körning. Se (bilaga 10) 
för inspelningarna, samt hur resultat av mätningen med multimetern. Ett stop på grund av för 
hög belastning på häcksaxen uppstod aldrig under körningen, även uppstart av hopklibbat 
klippaggregat uppstod aldrig under körningen. 

Insamlad data analyserades i programmet Picoscope 6 och beräkningar gjordes i Excel. 

4.2 Konceptstudie 

4.2.1 Produktspecificering 
En produktspecificering togs fram i samarbete med handledare på Husqvarna AB. Detta för 

att säkerställa att alla krav blir uppfyllda. Produktspecificeringen sammanställer funktioner 

och krav som finns på den blivande produkten. Produktspecificeringen byggdes upp i form av 

en matris, där kriterium specificeras som krav, önskemål, funktioner och begränsningar. 

Eftersom att ett flertal önskemål uppkommit så viktas dessa mellan 1-5, där 1 är lägst och 5 

högst.  

 
Figur 4 - Produktspecificering 

4.2.2 Funktionsanalys 
För att tydligare klargöra vad kraven och önskemålen innebär utfördes en funktionsanalys. 

Detta innebar att en del av kraven som uttryckts i produktspecificeringen delades upp i 

delfunktioner. Exempel på detta är kravet att testriggen behöver följa maskindirektivet, då 

detta innebär ett antal olika säkerhetsfunktioner för att faktiskt uppfyllas. 

Dessa delfunktioner användes sedan som bas till en brainstorming, där idéer på delfunktioner 

kunde skapas och kombineras. Se (bilaga 11) för den fullständiga funktionsanalysen. 
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4.2.3 Brainstorming 
Brainstorming är en kreativ del av konceptstudien och utfördes i form av att författarna skrev 

en lista med förslag på lösningar, här gällde kvantitet före kvalitet. Se (bilaga 12) för lista med 

förslag. De fyra bästa förslagen av testriggen skissades sedan ned för att tydligare visualisera 

idéerna. För att inte påverka varandras idéer så togs skisserna fram var för sig. Skisserna 

fokuserar huvudsakligen på att illustrera testriggens funktion och hur bromsen kan fästas på 

häcksaxen. Som utgångspunkt för idéerna så följer brainstormingen kraven samt önskemålen 

som specificerades under produktspecificeringen och funktionsanalysen. Figur 5 listar de fyra 

bästa resultaten från brainstormingen. 

I brainstormingen togs det även fram en idé och skiss på hur en skyddsbur kan se ut. 

Författarna valde här att endast ha en lösning där skyddsburen omsluter alla rörliga delar. 

Öppningen på buren valdes att fungera som en lucka på toppen av buren. Detta för att 

minimera ytan som buren tar upp när den är öppen. Se (bilaga 13) för fullständiga skisser av 

testriggen och skyddsburen. 

 

Figur 5 - Exempel från brainstorming 

  

1 2 

3 

 

4 
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4.2.4  Elimineringsprocess 
Med hjälp av brainstormingen togs många idéer fram, sedan eliminerades de idéer som inte 

skulle arbetas vidare med. Första steget i elimineringsprocessen var att undersöka vilka idéer 

som uppfyller kraven och huvudfunktionen som specificerats i produktspecificeringen och 

funktionsanalysen. Här undersöktes: 

 Löser alternativet det huvudsakliga problemet? 
 Uppfylls kraven i produktspecificeringen? 
 Är lösningen realiserbar? 
 Fungerar denna typ av lösning ekonomiskt? 
 Är lösningen acceptabel gällande miljö, säkerhet och ergonomi? 
 Är lösningen passande för företaget? 

Detta resulterade i att fyra förslag togs vidare och skissades upp för att visualisera hur 

testriggen kan konstrueras. En elimineringsmatris togs fram för att fördjupa utvärderingen av 

de fyra återstående idéerna, se resultat nedan. 

 

Tabell 3 Elimineringsmatris 

Matrisen resulterade i att idé 1 och 3 arbetades vidare med, idé 2 visade sig ej vara realiserbar. 
Författarna har även valt att gå vidare med idé 4 för att undersöka huruvida den är realiserbar.   

Elimineringsmatris 

för: Testrigg             Kriterier: 

        [+] Ja 

Lösning 1 2 3 4   [-] Nej 

              [?] Mer info behövs 

Löser problemet + + +  +     

[!] Kontroll av 

produktspec 

Uppfyller kraven + + +  +       

Realiserbar + - +  ?     Beslut: 

Godkänd kostnad + + +  +     [+] Fortsätt arbete 

Säker och 

ergonomisk + + +  +     [-] Eliminera lösning 

Passar företaget + - +  +     [?] Mer info behövs 

Kommentar  störst  varm  minst 

 Storlek 

mellan 

1 & 3     

[!] Kontroll av 

produktspec 

                

Beslut + - +  ?       
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4.2.5 Riskanalys 
För att undersöka säkerheten på koncepten så har författarna valt att utföra en riskanalys. 

Riskanalysen gjordes enligt Husqvarnas mall, och uppfyller där med även maskindirektivet 

och lågspänningsdirektivet. Värt att notera är att mallen för riskanalys tar upp ett antal 

möjliga risker som inte är applicerbara, därmed är delar av mallen tom. Se (bilaga 11) för den 

kompletta mallen. Nedan finns ett urklipp med de flesta och allvarligaste riskerna i mallen. 

Stoppsystemet som nämns i riskanalysen är ett befintligt system som bryter aktiviteten i 

testrummen när en person öppnar dörren. Det är dock möjligt att överskrida detta genom att 

använda en dator i rummet, men tanken är att när en person väl befinner sig i närheten av 

testutrustning ska den inte vara aktiv.  

Att placera en skyddsbur kring utrustningen anses vara ett effektivt sätt att förhindra 

skaderisk då det förhindrar ofrivillig åtkomst av testutrustning. Detta kan speciellt vara 

användbart i det fall då någon överskrider stoppsystemet till rummet och befinner sig i 

rummet när testutrustningen körs. 

 

Figur 6 - Urklipp ur riskanalys 
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4.3 Resultat för frågeställning 1 

4.3.1 Detaljkonstruktion 

Kapitlet beskriver detaljkonstruktion av koncepten samt skyddsburen/stommen. Där 
detaljkonstruktionen utgår ifrån de koncept som gick vidare efter elimineringsprocessen samt 
att skyddsburen följer kraven från riskanalysen.  

4.3.1.1 Skyddsbur/stomme 

Alla tre koncept använder samma konstruktion av skyddsburen/stommen, med möjligheten att 
variera längden beroende på vilket koncept som ska användas. Ett krav var att minimera 
volymen av testriggen, vilket har eftersträvats så långt som möjligt. Bredden begränsades av 
häcksaxens främre handtag samt längden begränsades av placeringen av bromsen. Höjden 
gjordes högre än vad häcksaxen krävde, detta för att underlätta vid i och ur montering av 
häcksaxen. Längst ned på stommen monterades fötter för att kunna justera höjden samt att 
kunna ställa testriggen i våg. Dessa fötter går även att skruva fast i golvet. 

Konstruktionen av stommen gjordes med kvadratiska rör, som sammanfogas med svets. 
Storleken på rören dimensioneras för att täcka det behov som uppstår utifrån belastningen. Ett 
skyddsgaller monteras runt om stommen för att förhindra att personskador. Nedan visas ett 
koncept på hur stommen och buren kan se ut. 

 
Figur 7 Skyddsbur/Stomme 

4.3.1.2 Infästninganordning 

Infästningen av häcksaxen görs vid tre punkter, en vid det bakre handtaget, en vid det främre 
handtaget och en vid transmissionshuset. Infästningen vid handtagen görs på samma sätt som 
dagens testrigg, se (bilaga 12). Dessa infästningar behålls för att kunna styra nödstopp samt 
gasreglage. Den tredje infästningen vid transmissionshuset läggs till för att kunna stabilisera 
häcksaxen och ta upp belastningar som uppstår när häcksaxen bromsas. För att kunna montera 
ihop häcksaxens transmissionshus med testriggen så utformades en platta enligt (bilaga 15). 
Plattan fixeras i transmissionshuset med sex skruvar enligt befintlig hålbild. 
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4.3.1.3 Koncept 1 

Detta koncept använder en likadan transmission på änden av klippaggregatet för att överföra 
den linjära rörelsen som knivarna har till en roterande rörelse, detta gör det möjligt att använda 
en roterande broms. Detta skulle innebära att nya modifierade knivar skulle behövas för att 
tillåta infästningen av vevarmarna längst ut på knivarna, men innebär då även att knivarnas 
längd kan anpassas för att minska utrymmet behövt för att hysa testriggen. Detta sätt att 
bromsa/belasta häcksaxen är tänkt att efterlikna den belastning som uppstår i verkligheten då 
det är vid knivarna som bromsningen sker. 

4.3.1.4 Koncept 3 

Koncept 3 går ut på att häcksaxens transmissionsaxel byts ut mot en ny längre axel, som ansluts 
med bromsen via en koppling. För att kunna använda en längre transmissionsaxel så modifieras 
det befintliga locket till transmissionshuset. Detta görs genom att lägga till ett genomgående 
hål i locket. 

 
Figur 9 - Bild på koncept 3 

Figur 8 - bild på koncept 1 
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4.3.1.5 Koncept 4 

Detta koncept går ut på att den linjära rörelsen från klippaggregatet omvandlas till en roterande 
rörelse med hjälp av en kuggfunktion, där knivarna har varsin arm med kuggar på, som har 
kontakt med ett mellanliggande kugghjul. Detta kan anses genomförbart då knivarna rör sig åt 
motsatta håll, därmed orsakar de rotation på kugghjulet i samma rotationsriktning. knivarnas 
längd kan ändras beroende på önskad längd, då specialtillverkade knivar behövs till detta 
ändamål. 

  

Figur 10 - Bild på koncept 4 
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4.3.1.6 Utvärdering av bromssystem 

För att utvärdera huruvida de bromssystem som beskrivits tidigare i rapporten är applicerbara 
för testriggen användes en elimineringsmatris. Samma elimineringsmatris som användes för 
koncepten användes för denna utvärdering.  

Denna utvärdering utfördes inte med syftet att finna det optimala bromssystemet för denna 
applikation, snarare för att bestämma ifall något av bromssystemen inte förväntas fungera. 
Därefter är det upp till Husqvarna AB att bedöma vilket alternativ som passar dem bäst utifrån 
de förutsättningar de har. En rekommendation från författarna finns i avsnittet diskussion. 

De bromssystem som utvärderas är numrerade som följande: 

1. Vattenbroms 

2. Bromsar uppbyggda av elmotorer 

3. Eddy-current 

4. Friktionsbroms  

Tabell 4 - Elimineringsmatris för bromssystem 

4.4 Resultat för frågeställning 2 

Mätdatan från fälttestet visar att belastningen var relativt konstant under den tid som 
häcksaxen klippte häcken. För att bestämma hur stor belastningen var generellt importerades 
mätdata från picoscope 6 till Microsoft Excel där ett genomsnitt av spänningen skapades. 
Eftersom att delar av testet innehöll tider där klippning inte skedde, valdes värden som var 
större än 100 mV, eftersom att detta var den spänning som kunde ses ligga över shunten när 
häcksaxen var startad men inte klippandes. Med hjälp av shuntens resistans och spänningen 
som mättes över den kunde strömstyrkan i kretsen beräknas med hjälp av Ohms lag. 
Strömstyrkan visade sig vara 5,5 A i genomsnitt. Mätdata från fälttestet kan ses i bilaga 10. 

När ström togs ut från batteriet kunde ett spänningsfall observeras. Enligt multimetern var den 
stabila spänningsnivån 38,8 V. Detta värde användes tillsammans med strömstyrkan i Joules 
lag se (kapitel 2.2), och resulterade i en motoreffekt på 215 watt. Detta värde kommer att 
användas i som referensvärde i frågeställning 3. 

En cykeltid misslyckades att framtas på grund av den begränsade mängden häck som var 
tillgängligt under fälttestet. 

Elimineringsmatris 

för: Bromssystem       

 

      Kriterier: 

     
 

   [+] Ja 

Lösning 1 2 3 
 

4   [-] Nej 

        
 

      [?] Mer info behövs 

Löser problemet + + + 

 

 +     

[!] Kontroll av 

produktspec 

Uppfyller kraven - + + 
 

 +       

Realiserbar + + + 
 

 +     Beslut: 

Godkänd kostnad + + + 
 

 +     [+] Fortsätt arbete 

Säker och 

ergonomisk + + + 

 

 +     [-] Eliminera lösning 

Passar företaget + + + 
 

 +     [?] Mer info behövs 

Kommentar       

 

      

[!] Kontroll av 

produktspec 

        
 

        

Beslut - + + 
 

 +       
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4.5 Resultat av frågeställning 3 

4.5.1 Acceleration av testcykel 

Vid uppskattning av livslängden på häcksaxen valde författarna att använda Basquins formel 
(4)(4)(4) med anledningen att resultaten från fälttestet visar en regelbunden belastning. Detta 
visar på ett linjärt samband mellan spänningsamplitud och antal belastningscykler före brott. 
Detta gör det möjligt att jämföra skillnaden i antalet cykler som produkten förväntas genomgå 
innan brott.  

Som beskrivet i Teori 8 – Wöhler-diagram, kan en del material nå en utmattningsgräns, 
som innebär att brott ej uppstår beroende på utmattning. Detta antogs inte vara fallet då 
Husqvarna AB upplever att häcksaxarna havererar efter en viss driftstid. Ytterligare, för att 
underlätta arbetet beräknas livslängden på den komponent som normalt sett havererar först. 
Denna komponent är enligt förundersökningen pinjongen. 

För att bestämma hur spänningen behöver förändras från verklig belastning för att uppnå den 

önskade testtiden skapades följande uttryck: 

{1}  𝜎𝑎(𝑣)
𝑚 ∗ 𝑁𝑣 = 𝜎𝑎(𝑡)

𝑚 ∗ 𝑁𝑡 , där v = verklig och t = test.  

För att bestämma spänningen i komponenten ersätts σa med 𝜏𝑣, definierat med ekvation (3). 

Då 𝜎𝑎(𝑡) är värdet som sökes och 𝜎𝑎(𝑣) kan bestämmas från mätvärden kan uttryck {1} ändras 

till: 

{2}   𝜎𝑎(𝑡) =  𝜎𝑎(𝑣) ∗ √
𝑁𝑣

𝑁𝑡

𝑚
 

Eftersom att spänningen orsakas av en roterande rörelse ersätts 𝜎 med τv. Detta utgör ingen 
skillnad för uträkningarna dock. Uttrycket blir då: 

   𝜏𝑣(𝑡) =  𝜏𝑣(𝑣) ∗ √
𝑁𝑣

𝑁𝑡

𝑚
 

Vid insättning av ekvationer (2) & (3) i uttryck {2} fås följande: 

{3}   
60∗𝑃(𝑡)

2𝜋∗𝑛′𝑊𝑣
=  

60∗𝑃(𝑣)

2𝜋∗𝑛′𝑊𝑣
∗ √

𝑁𝑣

𝑁𝑡

𝑚
 

Vilket kan skrivas som: 

{4}   𝑃(𝑡) = 𝑃𝑣 ∗ √
𝑁𝑣

𝑁𝑡

𝑚
 

Uttryck {4} visar att slitaget är direkt beroende på motoreffekt. Detta är på grund av att varvtalet 
på motorn bör hållas densamma för att cykeltiden ska bli samma vid test som vid verklig 
körning. 

 Vid inspektion av motoraxeln kan ett käl uppfattas vid övergången till pinjongen. Av denna 

anledning antas värdet för m till 5 i enlighet med Teori 8 – Wöhler-diagram.  

Relationen 
𝑁𝑣

𝑁𝑡
 bör motsvara relationen 

𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑒𝑠𝑡
. Därmed kan denna relation 

bestämmas då förväntad verklig livslängd motsvarar 400 timmar, och livslängd vid test önskats 
av Husqvarna AB att motsvara 200 timmar. Uttryck {4} kan därför skrivas om till: 

{5}   𝑃(𝑡) = 𝑃𝑣 ∗ √
400

200

5
↔ 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑣 ∗  2

1

5 

Uttryck {5} visar att motoreffekten vid test bör uppnå 2
1

5 gånger den motoreffekt som uppstår 
vid verklig körning. Detta motsvarar en ökning med ungefär 14,87%. Då motoreffekten vid 
normal körning visat sig vara 215 watt, beräknas effekten vid test att motsvara 240 watt.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 

teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Analys av frågeställning 1 
Hur skulle testutrustningen kunna vara konstruerad för att tillåta belastning av häcksax? 

5.1.1 Elimineringsprocess 

Denna process var en sållningsprocess för att se vilka idéer som över huvud taget skulle gå att 
genomföra. Den enda kompletta lösningsidén som inte valdes att arbeta vidare med var 
systemet med friktionsbroms, även kallad idé 2. Anledningen till detta är att värmeutvecklingen 
orsakat av friktionen över testtiderna anses kunna ge upphov till problem och förslitning på 
utrustningen. Därför ansågs denna inte vara en lämplig lösning och arbetas därför inte vidare 
med.  

Lösning 4 gavs ett frågetecken på punkten realiserbar på grund av hur armarna med kuggar rör 
sig. Tanken är att dessa ska befinna sig på var sida av ett kugghjul som kopplas till ett 
bromssystem. Eftersom att armarna rör sig linjärt, men byter riktning uppstod oro över ifall 
detta innebär att systemet fastnar i det ögonblick då armarna stannar och ska byta riktning. Om 
så inte är fallet skulle denna lösning ge en belastningsform som är relativt lik den som uppstår 
i verklig körning eftersom att transmissionsdelarna (se bilaga 7) skulle vara infästa på samma 
vis som på det riktiga klippaggregatet.  

5.1.2 Skyddsbur/stomme 

Skyddsburen/stommen togs hade huvudsakligen två krav på sig, ett vara att följa 
maskindirektivet och det andra var att minimera volymen. För att testriggen ska följa 
maskindirektivet så togs en riskanalys fram där risker som klämrisk och vältrisk togs upp. För 
att eliminera klämrisken så sätts ett skyddsgaller runt om testriggen, där hålen är tillräckligt 
små för att ej kunna få in en hand. Eftersom häcksaxen skruvas fast underifrån så sätts inget 
skyddsgaller där, men risken att få in en kroppsdel underifrån anses obefintlig. Under 
observationen på Husqvarna så observerades det att det fanns möjlighet att skruva fast 
testriggen i golvet (se bilaga8), vilket är något som görs för att eliminera vältrisken. För att 
minimera volymen så byggdes stommen runt häcksaxens yttermått. 

5.1.3 Infästningsanordning 

I dagsläget är häcksaxen endast infäst i det främre och bakre handtaget. Eftersom dessa 
handtag är tillverkade i en mjuk plast är det risk att häcksaxen och bromsen vrider sig olika vid 
nedbromsning. Konsekvenserna av detta är då ett ökat slitage samt felaktig belastning av 
häcksaxen. 

För att få en styvare infästning så togs en platta fram i metall som fästs i häcksaxens 
transmissionshus som även den är tillverkat i metall. 

5.1.4 Koncept 1  

Då detta koncept använder ett bromssystem som sitter på knivarna skulle detta ge en nära 
verklig belastning på häcksaxen då transmissionen i häcksaxen påverkas på ett liknande sätt 
som i veklighet, där vevarmar hålls i en normal vinkel. Längden på knivarna bör inte påverka 
belastningen i transmissionen och motorn och därmed skulle knivarna kortas av för att minska 
den volym som testriggen använder.  

Valet att använda en likadan transmission som sitter i häcksaxen gjordes för att försäkra att 
kopplingen fungerar och håller. Detta kan säkerställas då det inte visat sig vara transmissionen 
som tenderar att gå sönder, det har istället visat sig vara motorn. 
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Den övergripande fördel som kan ses med denna lösning är dess förmåga att belasta häcksaxen 
på verklighetstroget vis. Dock så innebär denna lösning att ett antal nya komponenter 
introduceras vilket då orsakar en kostnad för konstruktionen. Ytterligare gör detta att 
konstruktionen får en viss komplexitet, som kan innebära att eventuella haverier kan uppstå på 
flera olika komponenter. 

5.1.5 Koncept 2 

Detta koncept bedömdes inte vara realiserbar i elimineringsprocessen. Anledningen till detta 
är att klippaggregatet har en skena som löper på ovansidan av klippaggregatet som skulle vara 
i vägen för klämbromsen.  Denna skena förhindrar knivarna från att förflyttas i sidled vid bruk 
och bör därmed inte monteras av. Av denna anledning skulle det vara svårt att fästa en 
friktionsbroms som skulle ge den önskade bromseffekten. 

Ytterligare nackdel är att denna friktionsbroms skulle bli mycket varm vid längre bruk. Detta 
skulle troligen behöva ett kylsystem för att fungera i längre perioder vilket leder till en ökad 
kostnad och komplexitet för konstruktionen. Det är även möjligt att slitage på bromssystemet 
skulle orsaka att testningen skulle behöva avbrytas för att byta de utslitna komponenterna, 
vilket skulle göra denna lösning mycket opassande. Statisk friktion är i allmänhet högre än 
glidfriktion, vilket i samband med den linjära rörelse som knivarna har kommer att orsaka en 
ojämn belastning. 

Den fördel som kan finnas i denna konstruktion är att belastningen skulle ske vid 
klippaggregatet. Detta innebär att transmission och motor skulle påverkas på ett sätt som kan 
anses likna verklig körning. 

5.1.6 Koncept 3 

Detta koncept kan anses var det minst komplexa konceptet som arbetats vidare med. Detta ger 
att denna lösning kan anses billigast, samtidigt som den tar upp minst utrymme om man väljer 
att montera av klippaggregatet. Detta är fallet då denna lösning innebär att en förlängd 
transmissionsaxel kopplas direkt på bromssystemet och på det viset belasta häcksaxen.  

Nackdelen med denna lösning är att belastningen inte ser ut på samma vis som vid verklig 
körning då bromsningen inte sker vid klippaggregatet. Detta kan möjligen orsaka haveri som 
inte kan återfinnas finnas vid verklig körning. Om en liten och billig lösning, som möjligen kan 
ge en indikation på vad som händer vid långtidskörning, sökes kan detta koncept vara aktuellt. 

5.1.7 Koncept 4 

Detta koncept liknar koncept 1 på det viset att den översätter den linjära rörelsen hos knivarna 
till en roterande rörelse som sedan bromsas. Däremot i detta koncept så används två armar 
med kuggar, som ligger mot ett mellanliggande kugghjul som i sin tur är kopplat till bromsen. 
Eftersom att knivarna byter riktning efter att transmissionen har roterat ett halvt varav betyder 
detta att bromssystemet i fråga behöver kunna bromsa rotation i både medsols och motsols 
riktning.  

Oro kring möjlighet att systemet fastnar i det ögonblick då knivarna byter riktning har uttrycks 
i rapporten. Detta anses kunna orsakas av tillexempel att de två armarna hamnat i otakt med 
varandra, och därmed börjar motverka varandras rörelse.  

5.1.8 Bromssystem 

Utav de fyra bromssystemen som utvärderades under kapitlet resultat för frågeställning ett, så 
underkändes ett av systemen. Vattenbromsen underkändes på grund av sin oförmåga att utföra 
ett fullständigt stopp, vilket är ett av kraven som testriggen ska uppnå.  

De övriga tre fungerar alla bra att implementera i testriggen. Som beskrivs under teorikapitlet 
så är fördelar med bromsar uppbyggda av elmotorer samt Eddy-current är dess höga 
precision. Nackdelen blir dess dyrare pris samt storlek i förhållande till friktionsbromsen. 
Friktionsbromsen är ett billigt alternativ, med fördel av dess kompakta storlek. Det negativa 
med friktionsbromsen är att värmeenergin som uppstår under bromsning behöver 
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kontrolleras genom korrekt kylning. Även slitage av bromsens komponenter kommer att 
påverka precisionen negativt. 

5.2 Analys av frågeställning 2 
Hur bör en belastningscykel vara utformad för att simulera verklig körning? 

För att kunna svara på frågeställning 2 så behövdes först rätt mätdata samlas in. Detta gjordes 

under ett fälttest där författarna klippte en häck. Data som samlades in under fältestet får 

endast ses som en indikation på hur belastningen ser ut i verkligheten. För säkrare data så 

behöver flera längre tester utföras. Testerna gjordes endast på en typ av buskväxt och bör 

även testas på flera olika typer av växtlighet för att se hur stor belastningsskillnaden blir. 

Testet bör även göras vid flera olika tillfällen på året, då detta test utfördes tidigt på våren när 

buskarna är torrare än vad dem är under sommaren.  

Hela testet utfördes med samma häcksax som även var helt ny vid start av testet. Fler tester 

med flera häcksaxar hade därför behövt utföras för att kunna beräkna med slitage som 

uppstår över tid. 

En avgörande anledning till att ett stopp på grund av belastning aldrig uppstod har till stor del 

att göra med typen av buske som klipptes. Klippning av kraftigare och mindre spröda grenar 

kunde ha lett till ett stopp. På grund av att testet utfördes tidigt på våren medens buskarna var 

torra så ledde det till att uppstart med hopklibbat klippaggregat ej uppstod. 

De beräkningar som utförts baserar sig på ett genomsnitt vid belastning. Detta innebär att 

strömstyrkan i kretsen kan variera och att detta värde bör ses som en indikation för hur 

motoreffekten över tid kan förväntas vara. 

5.3 Analys av frågeställning 3 
Hur mycket behöver belastningen ökas för att halvera testtiden? 

5.3.1 Acceleration av testcykel 
Önskemålet från Husqvarna AB var att reducera tiden det skulle ta för att genomföra ett 

långtidsprov från 400 timmar till 200 timmar. Övergången mellan pinjongen och motoraxeln 

havererar först på grund av utmattning. Därför användes Basquins formel (4) för att 

uppskatta hur stor belastning som bör uppstå i övegången för att testtiden ska reduceras som 

önskat. Genom att konvertera tangentialspänningen i Basquins formel (4) till dess 

komponenter vridmoment på grund av motoreffekt och vridmotstånd, kunde det ses att den 

variabel som påverkade spänningen var motoreffekten.  

Av denna anledning kunde mätvärden från fälttestet användas för att utvisa vilken 

motoreffekt som uppstod vid verklig körning. Detta värde användes i samband med den 

relation som skapats med hjälp av förväntad verklig livslängd och livslängd vid test, samt 

wöhlerkoefficienten, för att bestämma den motoreffekt som är nödvändig vid testning.  

Dessa beräkningar är att betrakta som uppskattningar då de värden som använts har varit 

generella. Wöhlerkoefficienten bestämdes genom att observera övergången mellan 

motoraxeln och pinjongen, som visade sig vara ett käl och inte en svetsfog. Notera att även en 

mindre justering av denna koefficient skulle påverka resultatet avsevärt och därmed behöver 

testas för att avgöra hur pass överensstämmande detta värde är med verkligheten.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 

slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Resultatet av arbetet leder till att Husqvarna AB har möjlighet att gå vidare med arbetet 

genom välja ett av de tre konstruktionsförslagen författarna tagit fram. Alla förslag löser 

problemet genom att erbjuda en bromsade funktion, att kunna köra obromsat, att följa 

maskindirektivet samt att minimera volymen, vilket är en del av funktionerna som Husqvarna 

AB efterfrågade. Dessa konstruktionsförslag gör det därmed möjligt att ersätta Husqvarnas 

nuvarande testrigg som endast kan köras obromsad. 

Konsekvensen av belastningscykeln som togs fram är att Husqvarna AB får ett förslag på hur 

en testcykel anpassad för häcksaxen kan se ut. Genom att erbjuda en metod för att teoretiskt 

kunna accelerera en testcykel, har Husqvarna AB nu möjlighet att själva kunna beräkna fram 

de testtiderna som fungerar bäst för dem. Väljer Husqvarna AB att arbeta vidare med detta 

behöver först en testrigg tas fram, samt fler fälttester bör utföras för att få en mer tillförlitlig 

testcykel.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 

Av de tre koncept som presenterats som resultat vill författarna rekommendera att koncept 4 
inte arbetas vidare med. Detta är för att detta koncept fungerar på ungefär samma sätt som 
koncept 1 men har ett antal nackdelar. Oro kring risk för att det blir problem vid kuggarna när 
häcksaxens knivar byter riktning har uttryckts bland författarna, ett problem som inte uppfattas 
hos koncept 1. 

Valet mellan koncept 1 och 3 bör vara fokuserat på om Husqvarna AB önskar att få det mest 
pålitliga simuleringsresultatet som möjligt eller om minskad platsåtgång är viktigast. Koncept 
1 är det bättre valet om pålitligheten är viktigast, dock kräver detta alternativ modifierade 
knivar och kommer att kräva mer utrymme. Detta är fallet även om knivarna som används vid 
test är kortare än de som används i praktiken. Skulle dock platsutrymmet vara det viktigaste i 
frågan rekommenderas koncept 3. 

Som bromssystem bör den typ som väljs vara enkel och ha kort reaktionstid för att producera 
ett totalt stopp. Av de som diskuterats i detta arbete förslås antingen en Eddy-current broms 
eller en asynkronmotorn. Fördelen med Eddy-current bromsen är vattenkylningen som 
normalt finns inkluderad i systemet, något som tillåter bromsen att arbeta i längre stunder utan 
att få problem med värmeutveckling. Dock finns redan en asynkronmotorn hos Husqvarna AB, 
att välja denna skulle möjligen underlätta implementeringen. 

Eftersom omfattningen på fälttestet inte var tillfredställande rekommenderas att utföra egna 
tester för att säkerställa att belastningen är densamma som uppmätts i denna studie. Detta 
resultat är att beakta som en indikation av hur belastningen vid verklig körning ser ut, ej som 
absolut sanning. 

Då effekter av utmattning påverkas av en mängd faktorer bör den procentuella ökningen av 

motoreffekt som beräknats ses som en indikation på hur stor förändring som bör göras. Det är 

inte att förvänta att en dubblering av motoreffekt för att uppnå en halvering i livslängd, 

snarare en ökning mellan de 14,87% som beräknas upp till möjligen 26 % som uppstår om 

konstanten m väljs till 3 istället för 5.  

6.3 Validitet och reliabilitet 

I denna studie användes intervjuer och observationer som metoder för datainsamling. Dessa 
anses vara passande då den information som behövs finnes hos personer som arbetar med 
testsystem. Den information som insamlas denna väg kompletteras därefter med lagkrav och 
EU-direktiv för att försäkra att informationen är komplett. Ytterligare användes noggrant 
utvald litteratur och vetenskapliga artiklar för att styrka reliabiliteten. 
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De analysmetoder som valdes till frågeställning 1 är metoder för produktutveckling som skrivits 
om i flertalet utbildningsböcker. De metoder som valdes ut för att utveckla koncept ansågs vara 
de metoder som passade uppgiften i fråga och antalet personer som arbetar med den.  

För att säkerställa att svaren till frågeställning 2 krävdes att fälttestet är av tillfredställande 
omfattning. Detta minskar risken för osäker datainsamling. 

Analysmetoden för frågeställning 3 är baserade på väl etablerade beräkningsmetoder. Detta ger 
en säkerhet kring att metoden är sund, dock är det värt att notera att de beräkningar som görs 
bör verifieras med verkliga tester. Eftersom att detta arbete enbart kommer att resultera i ett 
antal förslag på lösningar så kommer inte dessa tester att inkluderas i rapporten.  

6.4 Vidare arbete eller forskning 

Målet med arbetet  var att ge förslag på lösningar som skulle gå att implementera. Därför är det 
nästa naturliga steget att välja det koncept som Husqvarna AB anser passar bäst och konstruera 
den testrigg som valts. Detta behov finnes eftersom koncepten inte är färdiga för tillverkning, 
istället är de tänkta att ge förslag på olika lösningar. Exakt vilket bromssystem som ska 
användas behöver även bestämmas.  

Eftersom att frågeställning 2 inte fullständigt besvarades är detta i behov av vidare 
undersökning. Främst behövs ett mer omfattande fälttest för att säkerställa att de mätdata som 
insamlats är pålitligt och för att med säkerhet bestämma en cykeltid.  

I det fall där ett mer omfattande fälttest utförs och en annan motoreffekt uppmäts än den som 
finnes i denna studie, kan metoden från frågeställning 3 enkelt implementeras. Ytterligare är 
det viktigt att säkerställa huruvida beräkningarna stämmer överens med verkligheten, detta 
genom att utföra tester och dokumentera ifall häcksaxarna havererar vid den tidpunkt som 
förväntas. Om inte kan en justering av wöhlerkoefficienten vara nödvändig då denna påverkar 
den procentuella ökningen i motoreffekten markant.  
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Bilaga 1 

  

Figur 11 - Gantt schema för examensarbetet 
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Bilaga 2 

 

Figur 12- Observationschema 
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Bilaga 3 

 

Figur 13- Intervjufrågor 

  



Bilagor 

38 

Bilaga 4

 

Figur 14- Kopplingsschema 
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Bilaga 5 

 
Figur 15- Mall för riskanalys 
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Figur 16- Mall för riskanalys 
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Bilaga 6 

 

Figur 17- Observationsschema med svar 
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Bilaga 7 

 

Figur 18- Växel 

 

Figur 19- Pinjong 
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Figur 20- Växelhuskåpa 
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Figur 21- Befintlig testrigg 
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Figur 22- Befintlig testrigg 
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Bilaga 9 

 
Figur 23- Intervjufrågor med svar 
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Figur 24- Intervjufrågor med svar 
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Figur 25- Inspelning av klippning av häck 

 

 

Figur 26- Inspelning av häcksax med låst klippaggregat 
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Figur 27- Inspelning av klippning av häck 

 

Figur 28 Inspelning av klippning av häck 

 

Figur 29 Inspelning av obelastad körning 
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Figur 30- Spänning på batteri vid belastning 

 

Figur 31- Spänning på obelastat batteri 
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Bilaga 11 

 

Figur 32- Funktionsanalys 
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Bilaga 12 

 

Figur 33- Brainstorming 
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Bilaga 13 

 

  

Figur 35- Skiss av koncept 4 

Figur 34- Skiss av koncept 3 
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Figur 36- Skiss av koncept 1 

Figur 37- Skiss av koncept 2 
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Figur 38-Skiss av koncept skyddsbur 
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Figur 39- Riskanalys 
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Figur 40- Riskanalys 
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Figur 41- Riskanalys 
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Figur 42- Föreslagen infästningsanordning 
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