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Abstract 

This report aims to describe the work of a bachelor thesis with a major in product 
development at Saab. The bachelor thesis is to improve one of Saabs existing products called 
MIT, short for “Moving Infantry Target”. MIT is used all around the world in harsh 
environment with high standards. MIT consists of one of Saabs other product SIT, short for 
“Stationary Infantry Target”, mounted on a trolley. SIT is a standard product of Saab but has 
to be modified before being mounted on MIT. The modification consists of the MDU, short for 
“Motor driving Unit”, and is a circuit board for controlling the electric engines located on the 
MIT trolley. The thesis aims to relocate the MDU from inside the SIT to the MIT trolley and 
still fulfill the requirements of the MIT. One important requirement is that all products need 
to have IP classification 67. IP classification is a standard measurement on how water and 
dust proof a product is. 

To fulfill the requirements a protective box for MDU was developed. During the process there 
was some question in focus. Where should the box be located? Which manufacturing and 
materials should be used? How should the cable go inside the box and at the same time have 
IP classification 67? This was the basis for the work when developing the concepts. Two 
concepts were created in total. The first concept is about the location and how to attach MDU 
with the protective box. Next step concept is about how the lid will be attached and the cable 
lead-through.  

A 3D model was created using the winning concepts and from that 3D model a prototype was 
created. The prototype was manufactured with a 3D printer.  
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett examensarbete inom produktutveckling som är utfört hos Saab 
på produkten Moving Infantry Target, MIT. Produkten används inom militär träning runt om 
i hela världen och ska klarar av stränga miljöförhållanden. Projektet är valt att kallas Moving 
Driving Unit, MDU, därför att det är på denna enhet som projektet ska utföras. MDU är ett 
kretskort som styr motorenheter och som i dagsläget är monterat inuti en produkt som heter 
Stationary Infantry Target, SIT. Syftet med examensarbetet är att placera om MDU i MIT utan 
att funktioner ändras. För att omplaceringen skulle fungera krävdes det en skyddslåda till 
MDU som ska klara av alla kraven på kravspecifikationen. När skyddslådan togs fram fanns 
det flera frågeställningar som skulle besvaras. Det var bland annat vart skyddslådan med 
MDU ska placeras? Hur ska skyddslådan utformas och tillverkas för att uppnå IP 
klassificering 67? Hur ska skyddslådan tätas med lock och ingående kablar? Det sker även en 
värmeutveckling i skyddslådan som måste kylas. Vid utförandet av projektet fick inga mått 
eller funktioner ändras på MIT eller MDU. För att ta fram lösningen användes en rad olika 
metoder. Bland annat brainstorming som var en viktig del när nya lösningar skulle tas fram. 
Pugh-matris användes för att ta fram den bästa lösningen utan att komma med personliga 
åsikter i slutet av konceptgenereringarna. Under tidens gång fanns ett uppsatt gantt-schema 
som begränsade momentens arbetstid. Tillverkningsmetoderna för skyddslådan valdes efter 
den nya kravspecifikationen som togs fram till skyddslådan. Materialet som ska klara stränga 
miljöförhållande följer Saabs redan befintliga produktspråk och utformning med rostfritt stål. 
Tillverkningsmetoderna skulle vara enkla och billiga och därför valdes klippning, stansning 
och bockning. Under examensarbetet följdes Polyas fyra faser, definitionsfas, planeringsfas, 
utförandefas och utvärderingsfas. Genomförandet av projektet skyddslåda utvecklades i två 
konceptgenereringar. I första konceptgenereringen togs fästningen och placeringen av 
skyddslådan fram där två koncept gick vidare till konceptgenerering 2. Fäste av lock samt 
kabelgenomgångar var grunden för konceptgenerering 2. En 3D modell i Solidworks togs fram 
ifrån det koncept som var bäst lämpat. Simuleringar utfördes på 3D modellen för att se att 
skyddslådan håller tätt. Därefter skrevs en prototyp ut i en 3D skrivare för att få en bra bild av 
hur den riktiga produkten kommer att se ut.                 
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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. 

I rapporten används tre förkortningar för att underlätta läsandet och skrivandet. MDU står 
för “Motor Driving Unit” och är ett kretskort som styr motorerna, se Figur 3. MDU i locket på 
SIT SIT står för “Stationary Infantry Target” och är ett stationärt infanteri mål, se Figur 2. 
MIT, som är en standardprodukt hos Saab. MIT står för “Moving Infantry Target” och är ett 
rörligt infanteri mål. Se Figur 1. 

 

Figur 1. MIT på räls 

I dagsläget har Saab ett antal målmekanismer för militär träning. I denna serie finns bland 
annat SIT och MIT vilket är infanterimål, det finns även fordonsmål. Inom produktserien 
infanterimål används standardutrustning och komponenter. MIT, som består av en 
modifierad SIT-enhet och en vagn med motorer samt batteri, går ifrån den modulära 
designen. Med modulär design innebär det att produkter tillverkas och monteras med 
standard produkter så gott det går. Detta är på grund av att SIT modifieras genom att ett 
MDU-kort monteras på insidan av locket, se Figur 3. MDU i locket på SIT, vilket i sin tur leder 
till extra arbete och ändring av kablage. Saabs önskemål och uppgiften gick ut på att placera 
om MDU ifrån SIT och på så sätt kunna använda standard SIT. Lösningen skulle inte påverka 
MIT prestandan eller reabiliteten. Detta görs genom att ta fram olika förslag med hjälp av 
konceptgenereringar och beslutsmatriser så som en pughs matris. Varje konceptförslag ska 
motiveras och utredas om den uppfyller den framtagna kravspecifikationen. Under arbetets 
gång togs hänsyn, i den utsträckning som ansågs rimligt, till ett annat examensarbete som 
gick parallellt vilket såg över drivningen på det rörliga infantrimålet. 

Ett beslut togs tidigt att ta fram ett skyddande hölje till MDU mot väta och damm för att 
uppnå samma skydd som MDU har i SIT. 

1.1 Bakgrund 
Saab är ett företag som utvecklar och tar fram tekniska produkter till militärt bruk. Den 
viktigaste marknaden är idag Europa, Sydafrika, Australien och USA. Saab har runt 14 000 
anställda och en omsättning på 24 miljarder svenska kronor 2014 [1].  

MIT används idag i hela världen till militärt bruk i olika terränger och miljöer där extrema 
förhållanden kan uppstå i form av en temperaturskillnad från -40 grader till +71 grader. MIT 
ska klara av öken lika bra som arktisk vinter. Detta medför att produkten måste ha bra kvalité 
och hög standard som kräver goda kunskaper inom produktutveckling. 
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1.2 Problembeskrivning 
Inom Saabs produktserie med infanterimål finns det ett stationärt mål, SIT, och ett rörligt 
mål, MIT. SIT är en standardprodukt i Saabs produktkatalog och används även till MIT. MIT 
består av en SIT som är fastmonterad på en vagn med hjul, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. MIT 

MIT åker fram och tillbaka på en förinstallerad räls och drivs av två stycken elektriska 
motorer med hjälp av remdrift. Då MIT har drivande motorer finns det extra elektronik som 
styr dessa i form av ett kretskort. Kretskortet benämns “Motor Driving Unit” och är i dagsläget 
placerad i locket på SIT, se Figur 3. 

 

Figur 3. MDU i locket på SIT 

MDU är kopplat mellan det vanliga kretskortet som en SIT-enhet har samt batteri och 
motorer. Problemet med att ha MDU-kortet monterat på insidan av SIT är att det krävs extra 
arbete under tillverkning och montering eftersom SIT är en standardprodukt som måste 
modifieras. Därför ska MDU kortet flyttas ut ifrån SIT och placeras någonstans i MIT vagnen 
utan att prestandan eller reabiliteten påverkas. Allt kablage måste dras om och matchas in i 
standard-SIT ingångarna. 

För att MDU ska klara av att fungera ute på fällt krävs det skydd i någon form, därför tas en 
skyddslåda fram. Skyddslådan ska vara utvecklad för att möta kravspecifikationen med täthet 
enligt IP standard 67. Placering av skyddslådan innehållande MDU har inte så stor betydelse 
mot kraven men däremot för montering. Under körning matar MDU ut hög ampere, upp till 
100 ampere, som ger en värmeutveckling. För att inte kortet ska bli överhettat krävs kylning i 
någon form. Det krävs kabelgenomföringar till MDU där även dessa måste klara av en IP 
klassificering på 67. För tillverkningen av skyddslådan finns det olika processer beroende på 
storlek och vilket material. Även här regleras utforminingen mot kravspecifikationen. 

MDU 

SIT 

MIT 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
SIT har som standardprodukt inte MDU monterad i locket. Det är först när en SIT-enhet ska 
monteras på en MIT-enhet som MDU fästs under SIT locket. 

Om MDU flyttas ut ifrån SIT och placeras någonstans i MIT så blir det ett mer modulärt tänk 
på hela produkten. Det underlättar vid produktion och montering genom att använda 
standardprodukter. Omplaceringen ska sträva eftar att inte påverka produktens egenskaper, 
tillverkningskostnader och monteringstid negativt. Uppdraget är att flytta ut MDU ifrån SIT 
och fortfarande uppfylla den kravspecifikation som finns. 

Kravspecifikationen, se Bilaga 3 & 4, grundar sig i att produkten ska vara funktionell och 
underhållsfri i 12 månader. För att uppnå detta så skyddas idag de delar som inte tål fukt och 
damm. De önskemål som finns på kravspecifikationen uppnås genom att hålla alla produkter 
enkla och med få komponenter.  

Uppdraget var att placera om MDU, därmed är studiens första frågeställning: 

1. Vart skyddslåda med MDU ska placeras för att uppfylla de krav som finns? 

Produkten ska uppnå kravspecifikationen, se bilaga 5, detta görs med hjälp av en skyddslåda 
till MDU. Skyddslådan ska uppfylla samma IP klassificering som SIT. Saab vill även ha kort 
monteringstid med få komponenter samtidigt som skyddslådan ska tåla ett övertryck på 0.3 
bar. Ett annat önskemål är att MIT ska bestå av standardprodukter som håller deras 
formspråk. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Hur ska skyddslådan utvecklas för att uppfylla IP klassificering 67? 

Det är höga strömmar som går igenom kablar och kortet när MIT accelererar vilket leder till 
hög värmeutveckling samt elektromagnetiska störningar, EMC, som inte får interfererar med 
signalkabeln. Det finns även en markant värmeutveckling på grund av de starka strömmarna. 
Därmed är studiens tredje frågeställning:  

3. Hur påverkar de starka strömmarna MDU? 

1.4 Avgränsningar 

Uppgiften avgränsades till att flytta MDU ifrån SIT till MIT och samtidigt uppfylla den 
kravspecifikationen som finns. Utöver detta så sattes avgränsningen att inte ändra de mått 
som finns på MIT och SIT. Samt att inte ändra MDU till storlek eller funktion. 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med en beskrivning av examensarbetet samt förklaring på förkortningar 
som används. Därefter beskrivs de frågeställningar som ska besvaras. Rapporten innehåller 
bilder i texten om dessa får plats, annars bifogas bilder och tabeller som bilagor. För att hålla 
nere antal sidor på rapporten så kommer inga större beskrivningar på vad metoderna går ut 
på utan då används referenser. Rapporten handlar till exempel inte om vad ett gantt-schema 
är utan om hur problemet blir löst. Under arbetesprocessen används främst 
konceptgenerering och pugh-matriser som beskrivs under resultat.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Teori om använda metoder 
Under kommande rubriker beskrivs de olika arbetsmetoderna som har används under arbetet 
och deras vetenskapliga grund. Fokus låg på att hålla beskrivningarna av metoderna och den 
vetenskapliga grunden kort. För djupare förklaring se referenser.    

2.1.1 Tidplan och gantt-schema 
En tidsplans funktion är att se till att målen uppnås innan resultaten behövs [2, p. 131]. Ett 
gantt-schema är ett verktyg för att planera och strukturera upp en process och en typ av 
tidsplan. Gantt-schema valdes till detta projekt då det inte visar vilka moment som hör ihop 
eller vilket som är viktigast [3, p. 383]. Ett gantt-schema har sin tidsaxel horisontellt  
veckovis. De viktiga momenten listas på varsin rad och markeras under vilka veckor de är 
planerade att utföras [4], se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Gantt-schemats uppbyggnad [4] 

2.1.2 Brainstorming 
Brainstorming används för att utveckla koncept och grundas i produktens funktion. 
Brainstorming är ett tillfälle där nya idéer och förslag skapas. Fungerar att genomföra som 
grupp och individuellt. Det finns fyra huvudsakliga riktlinjer för brainstorming.  

1. Skriv ner alla idéer och förslag 
2. Skapa eller generera så många idéer eller förslag som möjligt 
3. Tänk galet, löjligt, omöjligt etc. 
4. Inga åsikter eller utvärderingar tas upp under brainstorming sessionen    

En brainstormingsession ska fokusera på en specifik funktion eller produkt. Detta är en 
bevisad teknik som är användbar för att ta fram nya koncept [2, p. 190].  

2.1.3 IP klassificering 
Kapslingskrav ställs på produkter med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm 
och väta kan medföra störningar. 

IP klassificering är en kapslingsklassning av elektronisk utrustning hur väl skyddad 
utrustningen är emot väta och damm. Klassifikationen har benämningen IP, International 
Protection, som är följt av två siffror. Den första siffran visar den grad av skydd mot 
inträngande ämnen som kapslingen ger. IP5X och IP6X innebär dammskydd. Andra siffran 
visar graden av skydd mot vatten. Högre siffra innebär bättre skydd. Se Tabell 1 och Tabell 2 
för klassificering [5]. 
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Tabell 1. Första siffran på IP klassificering [6] 

Klassning Beskrivning 

IP0X Oskyddat 

IP1X Minst 50 mm i diameter 

IP2X Minst 12,5 mm i diameter 

IP3X Minst 2,5 mm i diameter 

IP4X Minst 1 mm i diameter 

IP5X Dammskyddat 

IP6X Dammtätt 

 

Tabell 2. Andra siffran i IP klassificering [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klassning Beskrivning 

IPX0 Oskyddat 

IPX1 Droppskyddat 

IPX2 Droppskyddat vid max 15° lutning 

IPX3 Strilsäkert 

IPX4 Striltätt 

IPX5 Spolsäkert 

IPX6 Spoltätt 

IPX7 Vattentätt (nedsänkt i vatten) 

IPX8 Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) 
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2.1.4 Pugh-matris 
Pugh-matris är en beslutsmatris som fungerar som ett verktyg och används när det finns flera 
koncept som ska utvärderas och sållas bort. Det är en enkel och effektiv metod som ger bra 
och opartiska resultat. Beslutsmatrisen går ut på att vikta de olika koncepten mot varandra 
och mot deras förmåga att uppfylla de krav som finns, Se Figur 5. 

 

Figur 5. Beslutsmatris av typen Pughs matris 

En matris ställs upp med de kriterier som finns samt de koncept som ska viktas. Därefter 
poängsätts kriterierna och totala summan av poäng ska bli 100. Högre poäng innebär 
viktigare kriterier. När koncepten sen viktas mot varandra får de +, - eller 0 på kriterierna. 
Poäng summeras ihop och det koncept med högst poäng är mest lämpat [2, p. 221].  

2.1.5 Konceptgenerering 
Konceptgenerering är en process som hjälper till att utveckla en kvalitativ produkt. Innan 
konceptidéer tas fram måste förståelse för produkten finnas. Ett koncept är en idé som är 
tillräckligt utvecklad för att gå vidare med dess funktionella egenskaper. Det kan vara en grov 
skiss eller förklarande text. Det viktigaste är att tillräckligt många detaljer har utvecklats så att 
det funktionella av idéen kan säkerställas. Syftet med konceptgenerering är att ta produkten 
och utvärdera vilka lösningar som kan finnas till problemet. Under utvärderingen av 
koncepten följs kravspecifikationen. En kravspecifikation är en lista på krav som ställs på 
produkten som ska följas under konceptgenereringen [2, p. 171]. 

2.1.6 Tillverkning 
Formning av plåt innefattar processer som pressning, bockning, klippning, stansning och 
trycksvarvning. De metoder som användas för att tillverka skyddslådan är klippning, 
bockning, stansning och svetsning. 

 Klippning 2.1.6.1

Under klippande bearbetningsmetoder finns klippning som utförs mellan raka, kurvformade 
eller cirkulära skär. Vid cirkulära skär uppstår alltid en lutningsvinkel [7, p. 431]. I grunden 
skärs plåten ut i önskat mönster. Klippförloppet startar med plastisk deformation i form av en 
kraftig lokaliserad förskjuvning och avslutas med brott [8, p. 232]. 
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Figur 7. Bockning. TV: Före bockning TH: Efter bockning 

  Stansning 2.1.6.2

Stansning är ett klippverktyg mellan stans och dyna, se Figur 6. Stansens nedre och dynans 
övre kant är slipade för att motsvara konturerna på detaljen som ska klippas. Under klippning 
är stansen rörlig och dynan fast. När stansen tränger igenom materialet är det först med 
elastisk och därefter plastisk deformation. Under nästa steg utgår en brottanvisning med start 
ifrån stanskanten och sedan från dynkanten. I slutskedet fullbordas klippningen genom att de 
båda brottanvisningarna sprider sig i det mellanliggande materialet för att slutligen mötas. 
När materialets tjocklek ökar, ökar även svårigheterna att noggrant bestämma klippkraft och 
klipparbetet [7, p. 434]. 

 

Figur 6. Stansnings utförande 

 Bockning 2.1.6.3

Bockning är en plastisk bearbetningsmetod där materialet formas genom ett böjande 
moment. Används framför allt för att ge en enkelkrökt form åt plåt-, band-, tråd- och 
stångmaterial samt rör och profiler [7, p. 406]. Vid bockning sträcks materialet i ytterytan 
medan innerytan komprimeras vilket skapar spänningar som kan leda till brott. Det finns 
olika metoder för bockning så som fribockning, V bockning, valsbockning och rullformning. 

Den metod som kan bocka till 90 grader i flera hörn är fribockning [8, p. 230]. Se Figur 7. 

 

 Svetsning 2.1.6.4

Svetsning är ett tillverkningssätt för att behålla förbindning mellan två arbetsstycken med 
eller utan tillsatsmaterial. Detta sker genom uppvärmning till lokal smältning, plastisk lokal 
flytning eller genom atomär diffusion. Svetsning kan delas in i två metoder. Den ena är 
smältsvetsmetoder som innefattar svetsning med belagda elektroder, MIG/MAG-svetsning, 
pulverbågsvetsning och TIG-svetsning. Den andra metoden är trycksvetsmetoder som är 
punkt-, söm- och press svetsning. För att få ett bra resultat måste grundmaterial och 
svetsförfarande väljas beroende av varandra [7, p. 685]. 

2.1.7 Värmeutveckling 
Värmeutveckling ifrån elektronik beror på den effekt som förbrukas och är direkt kopplat till 
strömmen. I elektriska kretsar har effekt watt (W) som enhet för resistiv elektrisk effekt. 
Effekten omvandlas till största del till andra energiformer som energi till en elmotor eller 
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ljudeffekt till högtalare. Det är bara en liten del av effekten som omvandlas till värme på grund 
av den resistans som finns i komponenterna. Enligt ABB och energimyndigheten varierar 
verkningsgraden mellan 72 % - 94 % beroende på antal poler och varvtal [9] och [10].  

Kylning innebär att det finns ett medium som leder värme bra, exempelvis kylfläns av metall 
som kan hålla mycket värmeenergi eller som kan leda bort värme bra. Att använda luft som 
kylning fungerar med samma princip. Ett medium, luft, absorberar och transporterar sedan 
bort värmen för att få in ny kall luft. Används kylflänsar kan dessa kopplas ihop till ett större 
system för att leda bort värmen. 

2.1.8 Prototyp 
En prototyp är en försöksmodell som efterliknar den tänkte funktionen, konstruktionen och 
utseende men inte tillverkningsmetod. En prototyp skapas för att få en känsla av storlek och 
funktion. Den typ av prototyptillverkning som gjordes var en 3D utskrift. Metodten 3D 
utskrivning är en typ av additiv tillverkning där en modell delas in i flera snitt som bildar 
lager. Dessa snitt skrivs sedan ut i plast som en vanlig skrivare gör men bygger uppåt, lager på 
lager för att få en 3D volym.  

2.1.9 Elektromagnetiskt skydd 
När det går ström igenom en rak elektrisk ledare bildas det ett magnetfält vinkelrätt mot den 
elektriska flödesriktningen. Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Magnetfältets styrka, 
eller magnetfältets flödestäthet, påverkas av strömmen och avstånden ifrån ledaren [11]. 
Befinner sig två elektriskt raka ledare sig parallellt mot varandra uppstår induktion på grund 
av magnetfältet. Om det är en lågspännings kabel som det blir inducerat spänning i stör det 
signalerna i kabeln. Riktlinjerna enligt Siemon är att max tillåten inducerad spänning är 50 
mV för att undvika signalstörning. Det finns åtgärder för att förminska och undvika den 
inducerade spänningen. Ett fysiskt elektromagnetiskt skydd, det finns flera alternativ men 
kan exempelvis vara Koaxialkabel eller en extern metallskärm. Se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Koaxialkabell 

Vid styrning av elmotorer används en pulsbreddsmodulering vilket är en metod som används 
för att skapa kontinuerlig effektmatning genom att slå på och av spänningen snabbare än vad 
motorerna kan urskilja. Vid höga pulser kan elektromagnetiska störning uppstå [12]. 

Att separera kablarna från varandra minskar den inducerade spänningen då flödestätheten 
minskar med avståndet ifrån den elektriska ledaren. Om de två kablarna placeras vinkelräta 
mot varandra finns det teoretiskt sett ingen inducerad spänning. Ett vanligt sätt att skydda 
kablarna är en metod som kallas “Twisted Pairs”. Kablar vrids runt varandra för att på så 
sätt skapa flera magnetfält med olika riktningar som slår ut varandra. Problemet med 
“Twisted Pairs” är om strömkällan, eller störningssignalernas källa, är nära kablarna så 
fungerar metoden dåligt [13]. 
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2.1.10 Materialdata 
Rostfritt stål har en kromhalt (Cr) på högre än 12 % och utgör huvudlegeringsämnet. Detta 
leder till att materialet har en förmåga att motstå korrosionsangrepp. Om kromhalten ökar, 
ökar korrosionshärdigheten samt en förhöjd resistens mot oxidation och skalning vid hög 
temperatur. Rostfritt stål kan efter struktur i rumstemperatur delas in i fyra huvudgrupper 
som är ferritiska, martensitiska, ferrit-austenitiska och austenitiska. Det austenitiska rostfria 
stålet är den vanligaste förekommande rostfria stålet [14]. Austenitiska stålet innehåller minst 
16 % krom, låg kolhalt under 0,1 % och hög nickelhalt på mer än 8%. Det har en god 
formbarhet som grundar sig i att det har långa brottförlängningar som ger en seghet. Stålet 
har även en god svetsbarhet och korrosionsbeständighet som gör att det är den mest använda 
stålet. Inom austenitiskt stål finns två olika klassningar där den ena är EN 1.4401-klassen. 
Denna används framför allt i saltbemängd kustmiljö och i förorenat stads- eller industrimiljö, 
badrum och badanläggningar med klorföreningar i kombination med hög luftfuktighet och 
relativ hög temperatur [15].    

2.1.11 Simulering 

Simulering består av matematiska beräkningar utförda på formulerade modeller som baseras 
på två principer, händelsestyrda och tidsstyrda. Händelsestyrda simuleringssystem skapar 
modeller av verkligheten. Modellerna är baserade på tillstånd, händelser och köer som 
används mest för att utföra flödessimuleringar. Tidstyrda simuleringssystem skapar modeller 
av verkliga maskiner och system. Dessa modeller är baserade på deras kinematiska och 
dynamiska egenskaper och används framför allt för att undersöka cykeltiderna [7, p. 787]. 

FEA står för “Finita Element Analys” och innebär att en mesh skapas till en 3D-modell. En 
mesh är ett nät av tetraheder, med noder i varje hörn, som fyller upp en modells alla ytor. 
Därefter sätts de villkor eller begynnelsevärden som finns. Dessa villkor varierar beroende på 
vad som ska simuleras, det kan vara krafter, tryck, värme osv. Programmet beräknar hur varje 
nod påverkas och visar sedan visuellt dislokationer, stress och deformation [16]. 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Vart MDU ska placeras så att produkten uppfyller samma krav som tidigare går inte att lösa 
utan ett skyddande hölje. Detta var grunden till framtagningen av skyddslådan. SIT har IP 
klassificering 67 och för att uppnå den klassificering måste MDU klara av att bli nedsänkt i 
vatten, vilket den inte gör utan skydd. Vart skyddslådan med MDU ska placeras beror på vad 
som ska uppnås. För att besvara denna frågeställning togs flera placeringsförslag fram och 
presenterades för Saab som gav sin åsikt. För att bestämma placering användes en 
beslutsmatris, se figur 5. Varför en skyddslåda var tvungen att tas fram grundade sig i den IP 
klassificering som SIT har. Alla placeringsalternativ utanför SIT var helt eller delvis öppna för 
väta. 

2.2.1 Koppling mellan teori och frågeställning 1 
Vart skyddslåda med MDU ska placeras för att uppfylla de krav som finns? 

Förslag på placeringen av skyddslåda med MDU togs fram utefter kravspecifikationen samt 
var skyddslådan skulle få plats. För att välja vilken placering som var mest lämpad så 
användes en Pugh-matris. Se sektion 2.1.5. 

2.2.2 Koppling mellan teori och frågeställning 2 
Hur ska skyddslådan utvecklas för att uppfylla IP klassificering 67? 

Det kontaktdon som används till produkten idag är tät, hållbar och lätt att koppla in då det 
ska kunna användas ute i fält. Det är ett robust och bra kontaktdon men dyrt. Den nya 
placeringen av skyddslåda och MDU gör att behovet av att kunna koppla in eller ur kablaget i 
fält försvinner. Vilket öppnar upp för alternativa kabelgenomföringar. Det krav som finns är 
IP klassificeringen 67 på kabelgenomgångarna. Se sektion 2.1.3.  
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I dagsläget sitter MDU i SIT och är därmed skyddad från fukt och damm. Den skyddslåda som 
tas fram måste skydda MDU likvärdigt som SIT och därför måste tätningen vara enligt IP 
klassificering 67. Se sektion 2.1.4. 

Designen på skyddslådan ska följa MIT formspråk och ska vara lätt att tillverka med få 
komponenter. MIT formspråket är lätta geometrier och ofta bockad plåt. Utöver att följa MIT 
material, färg och form ska tillverkningen ske på billigaste och smidigaste sätt. Skyddslådan 
måste klara av ett övertryck på 0.3 bar för att klara den operativa miljön samt att skyddslådan 
håller tät. För att säkerställa detta innan produktion görs en simulering.  Se sektion 2.1.6 samt 
2.1.10. 

2.2.3 Koppling mellan teori och frågeställning 3 
Hur påverkas de starka strömmarna MDU? 

När motorerna accelererar är det starka strömmar som går i kablarna, vissa stunder upp till 
100 ampere och vanligtvis ligger det runt 30 ampere i drift. Det är höga strömmar och hög 
effekt som ger upphov till värmeutveckling i kortet. I dagsläget används kylflänsar för att kyla 
MDU. Se sektion 2.1.7. Materialet på skyddslådan är valt på grund av hur det påverkar 
kylningseffekten. Kylflänsen ligger emot skyddslådan vilket medför att värmen förs undan 
snabbare.  

När starka strömmar går igenom en kabel bildas ett elektromagnetisktfält vilket kan inducera 
en spänning i närliggande kablar och interferera signalkablarna. Den pulsbreddsmodulering 
som används för att styra motorerna har höga frekvenser som kan ge upphov till 
elektromagnetiska störningar. För att undvika detta finns det flera alternativ. Se sektion 2.1.9 

 

 



Metod 

11 

3 Metod 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.  

Den metod som följdes under projektets gång var Polyas metod. Utöver Polyas fyra olika faser, 
som beskrivs nedan, har det även används andra metoder inom produktutveckling för att 
utföra projektet. Dessa metoder kopplas samman med frågeställningarna 
under  Genomförande i kapitel 4. 

3.1 Polyas Metod 
Projektet som ska utföras har inriktningen produktutveckling och konceptstudier. Inom 
produktutveckling finns det olika processer som följs. Under detta projekt valdes “Polyas 
metod för ett projekt” där det är fyra olika steg att följa. De fyra stegen är definitionsfas, 
planeringsfas, utförandefas och utvärderingsfas [17], se Figur 9.  

 

 Litteraturstudie 
 Förstudie 
 Gantt schema 

 Kravspecifikation 
 Planeringsrapport 

 

 Brainstorming 
 Konceptgenerering 
 Pugh matris 
 CAD 
 Tillverkningsval 
 Prototyp 
 Simulering 

 Resultat 

 Diskussion 

Figur 9. Polyas fyra faser 

3.1.1 Definitionsfas 
Under första fasen, definitionsfasen, gäller det att förstå problemet. Betrakta huvuddelarna i 
problemet flera gånger och från olika vinklar. Vad är det som söks, vad är givet, finns det 
några villkor och hur ser de ut. För att ge en klar bild av problemet kan den skissas upp eller 
ges den en lämplig beteckning [17, pp. 16-17]. 

3.1.2 Planeringsfas 
Andra fasen, planeringsfasen, behandlar sambandet mellan de givna uppgifterna och vilka 
vägar som ska behandlas för att kunna lösa problemet. Vad kan vara till nytta, finns likanande 
lösning någon annan stans som kan vara till nytta. Slutligen ska en plan för lösningen göras 
[17, pp. 16-17]. 

3.1.3 Utförandefas 
Den tredje fasen, utförandefasen, går ut på att ta de tidigare teorierna som bildats och 
genomför planen. När stegen utförs är det viktigt att kontrollera att alla steg utförs korrekt 
och riktigt [17, pp. 16-17].  

3.1.4 Utvärderingsfas 
Under fjärde fasen, utvärderingsfasen, genomförs en granskning på lösningen till problemet. 
Resultatet kontrolleras och ses över om det är korrekt och om det skulle kunna användas för 
något annat problem som finns [17, pp. 16-17].     

Definitionsfas Planeringsfas Utförandefas Utvärderingsfas 
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4 Genomförande 
Kapitlet ger en beskrivning på studiens genomförande 

Under genomförandet beskrivs hur metoderna har används i projektet. 

4.1 Litteratur och förstudie 
Förstudie är en metod som används i den absoluta början av ett projekt. Förstudiens syfte är 
att svara på om det går att genomföra uppgiften, om tiden räcker till och omfattningen på 
projektet är realistiskt. För att uppskatta den tid som kommer gå åt till uppgiften samt att 
sätta upp en tidsplan gjordes ett gantt-schema i början av förstudien. I början av projektet var 
det svårt att strukturera upp och uppskatta tid för momenten innan kravspecifikationen var 
klar. Därför blev gantt-schemat endast detaljerat på veckonivå och de moment som togs fram 
var relativt breda. 

Det första arbetet, utöver gantt-schemat, utfördes under förstudien, det var under denna fas 
den befintliga produkten studerades. För att lösa problemet på bästa sätt är det viktigt att ha 
goda kunskaper om den befintliga lösningen och varför problemet har uppstått. MIT, SIT och 
MDU monterades ner och de var mycket “hands-on” tid i början. Redan här kom det upp 
ideér på förslag och det staplades upp vad som behövde göras och varför. Det var i detta 
skedde som tankar på en skyddslåda kom fram eftersom det inte finns någon skyddad plats på 
MIT. Litteraturstudie gjordes parallellt med förstudien inom produktutvecklings områden 
samt användes material ifrån Saab så som MIT manualen. 

4.2 Konceptgenerering 1 
Konceptgenerering är en metod för att samla alla tankar och ideer till utveckling i projektet.   

4.2.1 Brainstorming 
I början av konceptgenereringen användes brainstomningsmetoden för att komma med nya 
förslag och idéer. Under brainstormingprocessen skrevs alla idéer och förslag ner utan någon 
utvärdering. Därefter granskades skisserna för att arbetas ner till ett antal genomförbara 
exempel som presenterades för Saab. Till det första presentationstillfället var det ett önskemål 
ifrån Saab att minst tre olika förslag skulle presenteras. Koncepten ska sållas ned till ett som 
används som grund för nästa konceptgenerering. 

Det som låg i fokus under den första brainstormningprocessen var skyddslådans form, 
placering, hur den ska fästas i MIT och hur locket ska utformas. Skisser togs fram i början av 
produktutvecklingsprojektet för att göra det lättare att redovisa idéer och designförslag som 
dyker upp under brainstormingprocesserna.  

4.2.2 Kravspecifikation 
De krav som Saab tagit fram var för MIT och behövde struktureras upp och definieras för 
systemets komponenter, se bilaga 3.  

Kravspecifikationen delades in i tre komponenter och det är MDU och MIT kraven som 
skyddslådan måste uppfylla. Det är denna kravspecifikation som har legat i grunden för hela 
arbetet med skyddslådan. 

4.2.3 Koncept på skyddslåda 
Flera koncept togs fram under brainstorming och tre av dessa valdes att presenteras. Det var 
två olika idéer på fästning av lådan. Det var antingen med en skena eller skruvar. 

 Koncept 1.1 och 1.2 4.2.3.1

Koncept 1 är en låda med skenor på för att underlätta montering och vid service. Det krävs 
någon sorts skena på MIT. För att skenor ska fungera måste en lösning mot vibrationer tas 
fram. En idé var en greppassning mellan skyddslådan och MIT skenorna. Här fanns det två 
förslag beroende på var skenorna sitter på lådan. Se Figur 10. 
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Figur 10. Koncept 1.1 och 1.2. Olika versioner av skenor 

Fördelar: Det är lätt att montera och underlättar vid service. Få komponenter och lätt att byta 
MDU om det skulle behövas. Finns enkla lösningar för kablage och in- och ur koppling av 
MDU kort. 
Nackdelar: Risk för vibrationer eller att skyddslådan lossnar. Extra moment i produktion. 

 Koncept 1.3 4.2.3.2

Koncept 2 är ett sidospår av skyddslåda med skenor, men istället för att behöva ha fästen för 
skenorna på MIT skuvas skyddslådan fast i vingarna. Att skruva fast skyddslådan innebär 
extra tid och moment i montering och produktion men eftersom det är få enheter som 
tillverkas kan detta vara att föredra. 

 

Figur 11. Koncept 1.3 Skena för skruvar 

Fördelar: Få vibrationer, lätt att montera och lätt att producera. 
Nackdelar: Fler komponenter och svårt att komma åt. 

 Koncept 1.4 4.2.3.3

Koncept 3 har genomgående skruvar för att fästa skyddslåda på MIT och locket på 
skyddslådan. Detta innebär få moment och komponenter för skyddslådan och underlättar för 
tillverkning. 

 

Figur 12. Koncept 1.4 med genomgående skruvar 

Fördelar: Enkel montering med få komponenter, sitter fast, lätt tillverkning. 
Nackdelar: Montering sker av alla komponenter på en gång. 
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4.2.4 Konceptplacering av MDU 
Förslag på vart MDU ska placeras begränsades av att det skulle vara någonstans på MIT med 
önskemål att hålla sig inom chassit. Det för att hålla kostnader nere valdes att inte göra 
designändringar på MIT eller flytta på komponenter. 

 Förslag 1 4.2.4.1

Första förslaget var att placera skyddslåda med MDU motsatt till batteriet. I den befintliga 
lösningen går delar av kablaget där vilket gör det lätt att dra in kablarna till MDU. Däremot 
blir det långa strömkablar. 

 

Figur 13. Förslag 1 på placering av MDU 

Fördelar: Tar inte upp onödig plats, enkel kabeldragning, bra åtkomlighet. 
Nackdelar: Exponerad för solljus, påverkar drivelinelösning. 

 Förslag 2 4.2.4.2

Om SIT roteras och flyttas nära kanten finns det plats att placera skyddslådan jämte SIT. 
Detta är det lättaste sättet att montera skyddslådan på och det är lätt att dra kablarna. 
Problemet är att tyngdpunkten flyttas och plats för motorerna försvinner. 

 

Figur 14. Förslag 2 på placering av MDU 

Fördelar: Lätt montering, lätt åtkomst. 
Nackdelar: Exponerad för solljus, kräver omplacering i MIT. 

 Förslag 3 4.2.4.3

SIT lyfts upp av en plåt, under plåten sitter inga komponenter. Under plåten är det skyddad 
mot de mest extrema påfrestningar. Fördelen med detta är att inga komponenter i MIT 
behöver flyttas eller ändras på. Nackdelen är att det kan vara svårt att komma åt under 
service. 

Skyddslåda Batteri 

Batteri Skyddslåda 
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Figur 15. Förslag 3 på placering av MDU 

Fördelar: Påverkar inga andra komponenter, skyddat läge, enkelt att dra kablar. 
Nackdelar: Svårare åtkomst. 

4.2.5 Pughs matris 
För att välja vilken av koncepten som ska vara grunden för nästa konceptgenerering används 
en beslutsmatris. Pughs matris är en beslutsmatris som används vid val av koncept. Pughs 
beslutsmatris redogör tydligt vilket av koncepten som är bäst lämpat att gå vidare med. Om 
inte en beslutsmatris används är det risk att ett koncept blir vald på grund av favorisering. Det 
som viktades i pughs matris togs ifrån kravspecifikationen. 

Nedan visas de två pugh matriser som togs fram i konceptgenerering 1 och vilka krav som 
viktades samt vilka koncept som ställdes mot varandra. Figur 16 visar fästning av skyddslåda 
där kraven ”sitta fast” och ”få komponenter” är de mest relevanta i jämförelsen och har därför 
högst poäng. I matrisen togs allt som är relevant för skyddslådans fästning fram. Aspekter så 
som tillverkning av skyddslåda till hur bra grepp passningen är vid montering. Koncepten 
som blir poängsatta beskrivs i text och bild mer utförligt under konceptgenereringarna, 
sektion 4.2 och 4.3.  
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Fästning av skyddslåda 

Lätt att montera 10 1 1 1 1 1 1 
Lätt att tillverka 10 -1 -1 1 1 1 0 

Vibrationsfri 15 -1 1 1 1 -1 1 
Sitta fast 30 0 1 1 1 -1 0 

Få komponenter 20 0 0 0 1 0 1 
Storlek  5 1 -1 -1 1 0 -1 

Moment 10 -1 -1 0 1 0 0 

                      
  

 
Total 

 
-1 0 3 7 0 2 

    Total poäng   -20 30 60 100 -25 40 

Figur 16. Pugh matris för val av ”fästning av skyddslåda” 

Pugh matrisen, Figur 17 visar beslutet av skyddslådans placering. I placeringen är det 
viktigaste att ta hänsyn till lätt att montera och lätt åtkomlig för underhåll. Andra aspekter 
som kabelpåverkan och hur placeringen påverkar de andra komponenter är någonting som 
diskuterades. Kravet, påverkar inte Driveline lösning, togs de andra examensarbetarnas 
lösning i beaktning.   

 
 
 

Skyddslåda 
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Skyddslådans placering 

Undvika direkt solljus 10 1 0 0 -1 0 
Lätt att dra kablar 10 1 1 1 1 1 
Lätt att montera 25 1 1 1 1 1 

Lätt åtkomlig för underhåll 20 0 1 1 1 1 
Påverkar inte andra komponenter 10 1 1 -1 -1 0 

Påverkar inte Driveline lösning 10 1 -1 -1 -1 0 
Kabelpåverkan 15 1 0 0 0 0 

                    
  

 
Total 

 
6 3 1 0 3 

    Total poäng   80 55 35 25 55 

Figur 17. Pughs matris för val av skyddslådans placering 

 

4.2.6 Utvärdering och resultat av konceptgenerering 1 
Utformningen på skyddslådan behöver inte vara estetiskt tilltalande, fokus låg på 
funktionalitet. Grunden för skyddslådan är en fyrkantig plåtlåda. Att fästa skyddslådan 
kommer kräva extra moment under montering och produktionen, fokus låg på det billigaste 
och smidigaste sättet med tanke på de små serier som tillverkas. Eftersom valet gjordes att ta 
fram en skyddslåda för MDU så underlättar det placeringsvalet då krav på skydd uppfylls vart 
den än placeras. För att välja vilka koncept som ska vidareutvecklas användes Pughs matris. 

Som Figur 16 visar var det ”skyddslåda med genomgående skruvar” som passade bäst och togs 
därför vidare till konceptgenerering 2. 

4.3 Konceptgenerering 2 
Den andra och sista omgången av konceptgenerering var en vidareutveckling från vinnaren av 
konceptgenerering 1. En ny brainstormingsession gjordes på de funktionsdelar som fanns 
samt hur kontaktgenomföringen skulle se ut, vart dessa ska placeras. Det togs fram fem 
varianter på det koncept som vann. Under konceptgenerering 2 så användes inte en 
beslutsmatris som grund för att välja vilket koncept som skulle utvecklas till en prototyp utan 
det valdes med hjälp av Saab. 

Då skruvar valts för fästning av skyddslåda måste skruvhålen hållas täta då gängor inte anses 
täta så används gummistålbrickor. Gummistålbrickor används i applikationer med höga tryck 
där vanliga brickor inte är lämpliga. 

4.3.1 Brainstorming 
Andra rundan av brainstorming var en vidareutveckling av koncept 1.3. Det som var bestämt 
var att skyddslådan skulle skruvas fast, ha ett separat lock samt var den ska placeras. Utifrån 
detta togs flera koncept fram och de som var bäst lämpade att gå vidare med presenterades. 

4.3.2 Konceptfas 2 

Vid detta skede var form, fästning, och placering bestämt till funktion. De koncept som togs 
vidare ifrån brainstorming 2 var mer genomtänkta och hade fler funktioner. Fokus låg på att 
ta fram förslag för kabelgenomgång samt gå in djupare på hur skyddslåda och lock ska fästas. 
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 Koncept 2.1 4.3.2.1

Figur 18 är den skyddslåda som gick vidare ifrån konceptgenerering 1 men med tillagd 
kabelgenomföring. När kabelgenomföring togs upp i projektet var de första tankarna att alla 
strömkablar skulle gå igenom samma genomgång, därför den stora genomgången. På samma 
sätt delade signalkablarna, som har en mindre kabel, på en genomgång och den andra 
genomgången var för extra sensorer och dylikt. Kabelgenomgångarna sitter vinkelrätta mot 
varandra och är separerade för att undvika elektromagnetisk störning i största möjliga mån 
utan att behöva lägga till extra skydd. 

 

Figur 18. Koncept 2.1 på kabelgenomföring 

Fördelar: Enkel montering av kabelgenomgångar, uppfyller IP 68, liten volym.  
Nackdelar: Kabelgenomgångar måste dras åt för täthet. 

 Koncept 2.2. 4.3.2.2

Detta koncept var en variant av koncept 2.1 men skillnaden är att en 9-polig D-sub används 
som signalgenomföring för signalkablarna. Detta ger en lätt montering och underlättar vid 
underhåll eller byta av MDU. 

 

Figur 19. Koncept 2.2 på kabelgenomföring med D-sub 

Fördelar: Enkel inkoppling av signalkablar, alla kan göra det.   
Nackdelar: Svårare montering av MDU och kabelgenomgångarna måste dras åt för täthet. 

 Koncept 2.3 4.3.2.3

Detta koncept är ett förslag på hur locket ska fästas. Det är ett spänne för att stänga locket och 
skruvar i botten på skyddslådan för att fästa lådan. Detta möjliggör enkel åtkomst till MDU 
utan att skruva bort skyddslådan vilket underlättar montering. 
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Figur 20. Koncept 2.3 på fästning av lock 

Fördelar: Enkel låsning, krävs inget verktyg. 
Nackdelar: Kan gå upp av sig själv, fler kan öppna som inte har behörighet. 

 Koncept 2.4 4.3.2.4

Detta koncept har flärpar för att fästa locket på skyddslådan. Dessa flärpar är böjda över lådan 
med en greppassning och skruvas fast. Lådan fästs med skruvar i botten. Detta alternativ tar 
bort behovet med långa skruvar genom hela lådan. 

 

Figur 21. Koncept 2.4 på fästning av lock 

Fördelar: Lätt montering och tillverkning.  
Nackdelar: Montering måste ske innan locket fästs. 

 Koncept 2.5 4.3.2.5

Detta koncept är likt det som gick vidare från konceptgenerering 1. Skillnaden är att locket 
fästs separat med skruvar och lådan fästs med skruvar i botten. Detta underlättar både 
montering och tillverkning men innebär fler komponenter. 

 

Figur 22. Koncept 2.5 fästning av låda och lock. 

Fördelar: Lätt åtkomst vid service, lätt montering och tillverkning. 
Nackdelar: Fler komponenter. 
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4.3.3 Materialval 

Materialvalet grundade sig i den miljö som MIT ska klara. Det är svåra och väldigt varierande 
miljöförhållanden vilket sätter höga krav på materialet. Ett önskemål från Saab var 
aluminium eller rostfritt stål. Det material som valdes är rostfritt stål EN 1.4401 som beskrivs 
mer utförligt under teoretisk ramverk. Rostfritt stål valdes eftersom det är billigt, passar bra 
för tillverkningsmetoden och har en hög hållbarhet. En bidragande faktor till varför rostfritt 
stål blir billigare är att det inte krävs någon ytbehandling eller lackering.     

4.3.4 Utvärdering och resultat av konceptgenerering 2 

De två koncept som är grund för 3D modellen är koncept 2.1 och 2.5. Koncept 2.1 gick vidare 
därför att det finns billiga komponenter med IP klassificering 68 som uppfyller kraven. Det 
ger även en enkel montering och hantering av kablar. Koncept 2.5 var en vinnande lösning 
därför att det går att skilja på skyddslådan och locket utan att montera bort hela skyddslådan 
om det skulle behöva göras någonting med MDU eller kablarna.    

4.3.5 CAD 
När alla koncept har utvärderats och de bästa lösningarna valts gjordes en CAD-modell i 
SolidWorks, se Figur 23. Skyddslådan modellerades upp så verklighetstroget som möjligt med 
mått och komponenter. Det ger bättre känsla om hur den verkliga produkten kommer se ut. 
En simulering gjordes utifrån 3D modellen för att säkerställa att skyddslådan inte läcker 
innan produkten ska produceras. Simuleringar beskrivs mer i kapitlet Simulering.    

 

Figur 23. Skyddslåda 

4.3.6 Simulering 
Modellen förenklades före simulering genom att kabelgenomföringar och onödiga geometrier 
för undersökningen togs bort för att undvika långa simuleringstider. Se Figur 24. 

 
Figur 24. Förenkling av modell. TV: original modell, TH: Förenklad modell 

För att se om konstruktionen klarar av ett inre övertryck på 0.3 bar vilket är samma som 0.03 
MPa gjordes en simulering i CAD programmet Solidworks. Fokus på simuleringen var att se 
om det finns risk för läckage på grund av att plåten böjs. För att minska simuleringstiden 
användes inte skruvar för fästning av skyddslåda utan den sattes som fast geometri. En 
kontrollsimulering gjordes med skruvar vid fästning av skyddslådan för att kontrollera att 
resultatet blev likvärdigt utan skruvar. Utöver det förenklades problemet genom att istället för 
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att ha ett inre tryck på 0.3 bar sattes ett tryck på alla inre väggar till 0.03 MPa. En andra 
simulering med en säkerhetsfaktor på 2 gjordes för att se ifall det finns risk för läckage. Se 
Figur 25.  

På bilderna nedan så innebär det blåa området mindre formändring och det röda större. 
Färgskalan går från mörkblå till röd, se Figur 27. För mer info angående mesh, se Bilaga 7.  

 
 

4 skruvar med övertryck 0.3 bar 4 skruvar med övertryck 0.6 bar 

Figur 25. Simulering med 4 skruvar 

Ett tips från Saab var att se över fästning av locket, det var detta som låg som grund för 
simuleringen. Det misstänkta felområdet var att fyra skruvar är för lite och att det finns risk 
att kanterna böjs och därmed inte förblir tät. Även om den första simuleringen visar att detta 
inte är en risk så gjordes en simulering med åtta skruvar, två i varje hörn. Se Figur 26. 

  

8 skruvar med 0.3 bar 8 skruvar med 0.6 bar 

Figur 26. Simulering med 8 skruvar 

Det röda område som visas i Figur 26 påvisar att det uppstår en deformation i from av 
utböjning. Som bilderna visar är det locket som utsätts för mest påfrestning och därför görs en 
simulering på bara locket. Eftersom det är deformationen som undersöks sätts skruvhålen 
som en fast geometri och ett tryck på 0.03 Mpa på undersidan. Att göra en simulering på bara 
locket kommer visa mer deformation än vad som uppstår. Eftersom när locket är monterat på 
lådan hjälper lådans inböjning att ta upp en del av trycket. 

Som Figur 27 och Figur 28 visar uppstår det nu små deformationer i kanterna på locket med 
fyra skruvhål. Det finns alltså risk för läckage även om det är små deformationer.  
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Figur 27. Simulering på locket, 4 skruvar. 

 

 
 

Figur 28. Sidovy 4 skruvar 
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Som Figur 29 och Figur 30 visar uppstår det inga deformationer i kanterna på locket med åtta 
skruvhål. 

 

Figur 29. Simulering på locket, 8 skruvar. 

 

Figur 30. Sidovy 8 skruvar 
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4.3.7 Kablage 

De flesta kablar går igenom MDU innan de når SIT. När MDU ändrar placering från dagens 
lösning behövs de flesta kablar dras om och ändra längd på. För att illustrera det på ett snyggt 
sätt togs en grafisk redovisning fram för hur kablarna ska gå ifrån de olika komponenterna. Se 
Figur 31. Eftersom alla kablar går till samma komponenter som tidigare behövdes inget nytt 
elschema.  

 
Figur 31. Grafisk kabeldragning 

4.4 Tätning 

För att uppnå IP klassificering 67 på skyddslådan behövs tätning. Tätningen är placerad 

mellan skyddslådan och tillhörande lock, se Figur 32. Tillverkningen av tätningen sker på 

Saab med redan beprövade tjocklek och material. Tjockleken kommer att vara 5 millimeter 
och materialet i gummi. Som nämnts i sektion 4.2 så används gummistålbrickor för att se till 
att det är tätt vid gängorna. MDU monteras i botten på skyddslådan men hålen är inte 
genomgående vilket medför att det inte behövs brickor för MDU montering. 
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Figur 32. Skyddslådans tätning 

4.5 Strömmars påverkan 

Stark ström ger upphov till värmeutveckling och kan skapa signalstörningar.  Vilket måste tas 
i beaktning under arbetets gång då strömmarna stundvis är uppe i 100 ampere. 

4.5.1 Värmeutveckling 

I dagsläget är kylflänsar monterade under MDU med funktionen att kyla. Ingen vidare 
utveckling togs fram då den befintliga lösningen är tillräcklig. Som en säkerhetsåtgärd 
monterades kylflänsen mot den inre plåten på skyddslådan som i sin tur monterades på en 
plåt i det rörliga infantrimålet. Vilket leder till att hela systemet fungerar som ett kylelement. 

4.5.2 Signalstörning 

För att motverka den signalstörning som kan uppstå på grund av inducerad spänning 
placerades signalkablarna och strömkablarna vinkelräta mot varandra. För att inducerad 
spänning ska uppstå måste kablarna vara parallella mot varandra. Detta är en förbättring mot 
dagens lösning då kablarna i SIT ligger tätt inpå varandra.   

4.6 Prototyp 

En prototyp togs fram för att undersöka skyddslådan, se Figur 33. Prototypen var skalenlig 
och hade de tänkta funktionerna för att få en klarare bild i hur slutprodukten skulle bli. 
Prototypen monterades under lyftplåten och kablage drogs till MDU. Den första prototypen 
visade att det behövdes fler kabelgenomföringar och det kom upp önskemål om att lägga till 
fler hål för kabelgenomföringar i framtiden. Dimensionerna från första prototypen behölls 
men skruvhålen för locket skulle ses över om det fanns risk för att det inre övertrycket skulle 
orsaka läckage. Prototypen gjordes med hjälp av en 3D skrivare.   
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Figur 33. Första prototyp 

4.7 Tillverkningsunderlag 

Det underlag som togs fram för tillverkning av skyddslådan var i form av ritningar, 3D modell 
och tillverkningsmetod. Se bilaga 8-10. Skyddslådans kabelgenomgångar och D-sub beräknas 
köpa in och skyddslådan tillverkas av utomstående företag medan tätningen tillverkas av 
Saab. Utformningen av skyddslådan är bockad plåt som svetsas i kanten. Hålen för 
kabelgenomgångarna stansas ut.  

4.8 Analysmetoder för resultat 
För att ta fram den slutgiltiga prototypen gjordes simuleringar på det två olika förslagen. 
Därefter analyserades och jämfördes resultaten med varandra för att säkerställa vilken 
prototyp som är mest önskvärd. 

4.9 Validitet och reabilitet 
Under genomförandet av projektet har rådfrågning och återkoppling till Saab varit en stor del. 
På samma sätt gällande konceptgenereringarna presenterades de nya förslagen och 
diskuterades tillsammans. Reabiliteten på skyddslådan och resultatet ökar då metoderna som 
använts är väl beprövade. Projektet arbetades hela tiden åt att hålla en hög validiteten genom 
att alla beslut hela tiden gjorts med en teoretisk grund. Även prototyperna som arbetades 
fram ökar validitet på projektet. Vidare är Saab nöjda med resultatet. 

Simuleringens validitet kommer ifrån att det är en enkel geometri med lätta 
begynnelsevärden. De förenklingar som har gjort påverkar inte resultatet på deformering som 
var det som undersöktes. Det som bör tänkas på är materialvalet, byts material så kommer 
resultatet se annorlunda ut. 
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5 Resultat och Analys 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt analys av arbetet. 

Det resultat som presenteras här är den slutgiltiga skyddslådan. Det var diskussioner om 
vidare utveckling av lådan men då det var för framtida komponenter gjordes valet att avsluta 
här. Analysen är fokuserad kring simuleringen. 

5.1 Resultat 
Examensarbetets uppgift var att flytta MDU ifrån SIT. För att göra detta behövdes en 
skyddslåda tas fram, uppgiften bröts då ner i tre stycken frågeställningar för att se till att 
kravspecifikationen uppfylldes. Skyddslådan valdes att placera under SIT eftersom den är 
skyddad ifrån solljus och nedfallande objekt. Kabelgenomgångarna som valdes är billigare än 
lösningen som fanns och har högre IP klassificering än SIT. Tätning består av en gummilist på 
5 mm som spänns fast med hjälp av skruvarna i locket. En bockad plåtlåda på 3 mm 
godstjocklek med lock som fästs med fyra skruvar klarade enligt simulering ett tryck på 0.3 
bar. För att försäkra sig om att det skulle klara 0.3 bar togs beslutet att använda åtta skruvar 
istället. MDU behöver kylas men det behövs inga extra komponenter för att göra detta, den 
kylning som redan finns är tillräckligt när MIT leder bort värmen ifrån kylflänsen. De 
åtgärder som tagits för att skydda signalkabel ifrån elektromagnetisk störning är att separerar 
kablar samt koppla in dem vinkelräta mot varandra. Se Figur 34, Figur 35 och Figur 36 för 
den färdiga skyddslådan. 

 

Figur 34. Skyddslåda utan kabelgenomföring 
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Figur 35. Skyddslådan med kabelgenomföring. Signal sidan 

 

Figur 36. Skyddslådan med kabelgenomföring. Ström sidan 

 

5.2 Prototyp 
Under projektet togs två prototyper fram. Från början var det tänkt att det bara skulle bli en 
slutgiltig men när den första var utskriven och den visades i verkligheten kom några önskemål 
ifrån Saab. Det lades till fler kabelgenomgångar och hål i lock samt att MDU flyttades ut några 
millimeter för lättare åtkomst vid montering. Efter utveckling av den första prototypen togs en 
ny slutgiltig prototyp fram, se Figur 37. Den senaste prototypen testades genom att monteras 
in i MIT under skyddsplåten med alla kablar korrekt dragna och inkopplade för att sedan 
testköras. Under testet provades hur åtkomlig den är samt hur det skulle fungera vid service. 
Testet visade att lösningen fungerade bra då det var enklare att montera och koppla in MDU 
samt att komma åt skyddslådan undertill.  
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Figur 37. Andra prototypen 

5.3 Simulering 
Den första simuleringen gjordes på hela lådan med både ett tryck på 0.03 MPa och 0.06 MPa. 
Den första analysen gjordes för att se vilken del av lådan som fick störst förskjutning. Som 
Figur 25 och Figur 26 visar är det locket som har störst deformation. Deformationerna var 
små men detta och önskemål från Saab gjorde att en andra simulering på bara locket utfördes. 
Den andra simuleringen är inte lika nära verkligheten men visar var deformationerna 
kommer uppstå. Anledningen är att utan skyddslådan försvinner de extra stöd som locket får i 
kanterna av inböjningarna. 

Den andra simuleringen visar var riskområden finns, se Figur 38, och hur mycket det skulle 
deformeras utan skyddslådan. Andra simuleringen görs med 0.03 MPa. Förskjutningen, det 
vill säga utböjningen, är 0.1 mm i hörnen och mindre i kanterna för locket med fyra skruvar. 
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Figur 38. Analys på locket, 4 skruvar 

Detta jämförs mot locket med åtta hål, se Figur 39. Åtta skruvar motverkar deformationen i 
hörnen, med åtta skruvar blir deformationen försumbar. 

 

Figur 39. Analys på locket, 8 skruvar 

Den första simuleringen visar att det inte behövdes åtta skruvar men Saab hade önskemål om 
att för säkerthets skull använda åtta skruvar. 
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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. 

Under examensarbetet har kraven från företagets sida varit bra och tydligt uppsatta och 
väldefinierade. Det gav en bra grund att stå på att gå vidare ifrån och det fanns inte några 
frågetecken ifrån vår sida. Alla moment och tidsaspekter samlades i ett gantt-schema som 
följdes hela vägen fram utan ändringar. Det gav att delmålen och hela projektet blev klara 
utsatt tid. 

6.1 Implikationer 
Om MDU flyttas ut tillsammans med skyddslådan kommer det att ge lättare service därför att 
SIT inte behöver öppnas eller monteras ner ifrån MIT. Montering är något annat som 
kommer påverkas då kablarna kommer att ha varsin genomgång in till skyddslådan som 
kommer underlätta vid dragning och ihopkoppling mellan enheterna. I skyddslådan kommer 
bara MDU vara monterad. Det medför att skyddslådan inte kommer behöva öppnas i onödan. 
Detta påverkar till det positiva då tätningar och montering kommer hålla längre. När 
skyddslådans mått skapades fanns det med i utvecklingen att kunna lägga in fler produkter för 
framtida bruk. Med tillförandet av skyddslådan kommer SIT användas som en standardenhet. 
Där skyddslådan är placerad under skyddsplåten kommer den inte påverka några andra 
komponenter och framför allt inte drivlinan. När tillverkningen av skyddslådan bestämdes 
valdes de metoder och verktyg som redan finns på Saab samt att det ska vara enkelt och 
billigt. 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Under projektets gång har kravspecifikationen varit en grund till alla utföranden. Det blev 
känt i tidigt skede att det var en viktig del att lägga fokus på och att uppnå alla krav. De krav 
som fanns på MDU är alla uppfyllda. Eftersom inga simuleringar eller beräkningar utförts på 
värmeutveckling är det rekommenderat att inte lägga till fler kretskort i skyddslådan utan att 
se över kylningen. När kablar dras är det viktigt att kabelgenomföringen skruvas åt 

6.3 Vidare arbete 
För att förbättra produkten mer skulle det krävas utförliga beräkningar på både material och 
skruvar. Under projektet skedde inga beräkningar eftersom Saab gav som önskemål att ha 
samma skruvar och verktyg som tidigare. Underförstått att de redan har gjort beräkningar på 
att det ska fungera och inte gå sönder ute på fällt där deras produkter används. Under arbetets 
gång fanns det några önskemål om att bygga om MDU-kortet och med det skulle det kräva 
andra dimensioner och krav på skyddslådan. För att försäkra sig om att skyddslådan ska klara 
av alla miljöer skulle en högre IP klassificering krävas och därmed mer arbete för att hitta rätt 
lösningar och komponenter.  

I början av projektet utfördes arbetet parallellt med ett annat examensarbete som fokuserade 
på drivningen av MIT. Allt efter tiden gick kom arbetena ur fas och valet gjordes att göra varje 
examensarbete enskilt. Det leder till att i slutet på projektet när drivningsexamensarbetet 
kommit fram till en lösning kunde lösningen för MDU gjorts annorlunda. En mer specifikt 
placeringen av skyddslåda med MDU kunde ha utvecklats för en mer lämpad plats.  

I slutet av projektet kom det önskemål om att skyddslådan med kablage skulle fungera som en 
modul istället för att skyddslåda med MDU är modulen. Anledningen till att kablaget skulle 
ingå i modulen är att det ska vara lätt att montera bort hela lådan och sätta i en ny om MDU 
behöver bytas. Detta togs upp försent för att påverka de resultat och beslut som tagits inför 
projektet.  Däremot är både koncept 1.3 och 1.4 en idé som skulle kunna arbetas vidare med 
för att uppnå önskemålet. Koncept 1.3 och 1.4 togs fram för detta ändamål men gick inte 
vidare därför att det var önskemål om att kunna montera låda och lock för sig. Skulle den 
skyddslåda som tagits fram användas behövs antingen fästningen ses över så att locket inte 
behöver öppnas för att fästa skyddslådan i MIT.  
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Det problem som tidigare fanns har ett lösningsförslag tagits fram. För att fortsätta arbeta 
med denna lösning för MDU skulle ett nytt bättringsområde behöva tas fram om vidare arbete 
önskas. Till exempel, ett förbättringsområde skulle vara att byta kabelgenomgångarna till 
kontaktdon för att enkelt koppla in och ur MDU. För att säkerställa en färdig produkt skulle 
den behöva tillverkas och testas innan användning. Det skulle kräva olika tester för tätning, 
tryck, smuts och fästning. Tiden för tillverkning och tester fanns inte i detta projekt och det 
skulle då bli någonting att arbeta vidare med. 
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8 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

8.1 Bilaga 1 & 2 Systembeskrivning ifrån Saab 
 

8.2 Bilaga 3 & 4 Kravspecifikation ifrån Saab 

 

8.3 Bilaga 5  Framtagen kravspecifikation 
 

8.4 Bilaga 6 Gantt-schema 
 

8.5 Bilaga 7 Mesh 
 

8.6 Bilaga 8 Ritning låda 
 

8.7 Bilaga 9 Ritning lock 

 

8.8 Bilaga 10  Ritning tätning 
 
 

 

 

 

 

  



Bilagor 

34 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Nr. Komponent Krav Prioritet 

1.1 MIT Systemet skall klara av att vara underhållsfritt i 12 månader 1 

1.2 MIT Insex och torx verktyg och skruvar skall användas 3 

1.3 MIT Material som användes skall vara rostfrittstål och aluminium 3 

1.4 MIT Systemet skall klara av utomhusvistelse 24 timmar om dygnet 1 

1.5 MIT Systemet skall vara funktionellt från -30 grader till + 71 grader 1 

1.6 MIT Systemet skall kunna förvaras från -40 grader till + 71 grader 2 

1.7 MIT Systemet får inte överskrida 60 kg 1 

2.1 MDU Max temperatur 71 grader 1 

2.2 MDU Minsta temperatur -40 grader 2 

3 SIT Skall vara standard produkt 1 

Nr. Komponent Önskemål Prioritet 

1.1 MIT Förflyttningen av MDU skall underlätta för produktion och montering Billigare 

1.2 MIT Formspråk enligt Saabs produkter Önskemål 

2.1 MDU Fri från väta Nödvändigt 

2.2 MDU Fri från damm Nödvändigt 

2.3 MDU Samma in- och utgående kablage som tidigare Önskemål 

2.4 MDU Enkel montering Billigare 

2.5 MDU Få komponenter Billigare 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 

 


