
 

ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2010/22-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2010

Reaktionskrafter i dragarmarna 
på en traktors trepunktslyft 
Teori och praktik

Johan Erlandsson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Determine forces in the lower link arm in a three
point linkage of a tractor 

Johan Erlandsson

Tractors of today come equipped with a CAN-system. A CAN-system sends
information from sensors to electronic control units who process the signals. The
sensors measure several interesting parameters such as force, pressure and speed for
various components of the tractor. 

This thesis discuss a force sensor which is placed in the pivot of the tractors three
point linkage, the sensor measure the horizontal reaction force from the load that the
tractor is exposed to. Signals from this sensor can be used to measure the force from
any implement that the tractor is exposed to during an operation. The results from
this thesis can be used for research purposes, for example, to compare implements
from different manufacturer or to optimize the implement settings during an
operation. 

However, there is a problem that this thesis aimed to solve by developing a method
which can be put into practice. When a constant force from an implement is acting on
the three point linkage, the reaction force in the pivot of the three point linkage
(where the force sensor is attached) is going to vary depending on the angel of the
lower lift arm. It is not uncommon that the angel of the lower lift arm is varying,
because different implement and soil require different settings on the linkage. This
means that the force which is measured by the sensor may vary in size even though
the actual force does not vary. 

To solve this problem, theoretical calculations have been performed and equations to
describe the variation of the reaction force depending on the geometry have been
created. The theory has also been verified by a finite element analysis and a practical
verification test. 

The conclusions from these three parts correspond to each other. Theoretically that
means by knowing the horizontal reaction force (measured by the force sensor) and
the angles of the geometry on the three point linkage (can be measured with a
position sensor) you can calculate the force an implement influence the tractor with. 

However, there is a problem which prevents this method from being completely
reliable. It is only working when the impact force is completely parallel to the
horizontal plane. Since many implements are being pulled to the soil (plow, cultivator,
etc.) in practice there are also vertical forces affecting the tractor. This is no problem
to solve in theory, but in practice this method does not compensate for the vertical
force. This vertical force should be examined more carefully before the method can
be used reliably in full scale.
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I 

 

Sammanfattning 
 

I dagens traktorer finns ett CAN-nät som är ett system för att skicka information från 

givare och sensorer till elektroniska styrenheter som finns i traktorn och behandlar dessa 

signaler. Sensorerna och givarna mäter flera intressanta parametrar som kraft, tryck och 

varvtal för olika komponenter i traktorn. 

 

Detta examensarbete behandlar en kraftsensor som sitter i infästningen på traktorns tre-

punktslyft och mäter den horisontella reaktionskraften från belastningar som den utsätts 

för. Signaler från denna sensor kan således användas för att mäta den kraft som tex. ett 

redskap utsätter traktorn för under drift. Informationen från detta examensarbete kan i 

framtiden användas i forskningssyfte, exempelvis jämföra redskap från olika tillverkare 

eller för att optimera redskapets inställningar under drift. 

 

Det finns dock ett problem vilket var examensarbetets uppgift att lösa genom att utarbe-

ta en metod som går att tillämpa i praktiken. När en konstant kraft från ett redskap ver-

kar på trepunktslyften kommer reaktionskraften i trepunktslyftens infästning, den kraft-

sensorn mäter, att variera i storlek beroende på vinkeln på trepunktlyftens nedre drag-

arm. Att vinkeln varieras är inte ovanligt då olika redskap och underlag kräver olika 

inställningar på trepunktslyften. Detta betyder att kraften som kraftsensor registrerar kan 

variera i storlek även fast den faktiska kraften inte varierar. 

 

För att lösa detta problem har teoretiska beräkningar genomförts, där ekvationer för hur 

reaktionskrafterna varierar beroende på trepunktlyftens geometri har tagits fram. Där 

efter har teorin verifierats genom en FEM-analys (beräkningar i ett 3D-

konstruktionsprogram) och genom motsvarande praktiska test. 

 

Resultaten från dessa tre delar stämmer bra överens med arbetets mål vilket är positivt. 

Teoretiskt betyder detta att om den horisontala reaktionskraften (mäts av kraftsensorn) 

och vinklarna för trepunktlyftens geometri (kan mätas med lägesgivare) är kända kan 

den kraft som redskapet påverkar traktorn med räknas ut. 

 

Det finns dock ett problem som gör att denna metod inte är helt tillförlitlig. Den funge-

rar bara tillförlitligt när den påverkande kraften är helt parallell med horisontalplanet. 

Eftersom många redskap är jordsökande (plog, kultivator etc.) kommer i praktiken även 

en vertikalkraft att påverka traktorn. Detta är inget problem att räkna på i teorin, men i 

praktiken finns det inget i denna metod som korrigerar för den vertikala kraften. 

 

Denna faktor bör därför undersökas mer noggrant innan metoden kan användas på ett 

tillförlitligt sätt. 
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer att beskriva problemet som detta arbete ställs inför samt beskriva 

vilket syfte och mål arbetet har. Det kommer också förklara vilka avgränsningar och 

förutsättningar som arbetet skrivits utifrån och vilka metoder som använts. 

  

På JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik bedrivs forskning inom jordbruk och 

jordbruksteknik och stora delar av deras verksamhet bedrivs i projektform. Ett av de 

nuvarande projekten går ut på att använda teknik som redan finns inbyggd i traktorer för 

att kunna avläsa information om traktorns status. I moderna traktorer sitter ett CAN-nät 

(Controller Area Network) som skickar information mellan traktorns olika styrenheter. 

Detta betyder att information som kan tänkas vara av värde vid olika mätningar redan 

finns att tillgå på traktorns interna system. Dessa mätdata kommer från givare och sen-

sorer som sitter utplacerade på traktorn. För att kunna koppla in sig på CAN-nätet måste 

rätt teknisk utrustning användas samt kunskap om hur informationen från signalerna ska 

tolkas som fås ut ur systemet. För att koppla in sig på systemet används en typ av kon-

takt som kallas för buss, därför används ordet CANBUS när CAN-nätet syftas. Hur det-

ta görs är den stora frågan som ställs i det projekt som JTI driver och som detta exa-

mensarbete är en del av. Syftet och målet med CANBUS projektet är att kunna erbjuda 

kunden ett flexibelt och kostnadseffektivt system som enkelt kan presentera den infor-

mation kunden efterfrågar. 

 

1.1 Problembeskrivning 
En av sensorerna som sitter i traktorn är en så kallad kraftsensor som ger utslag på drag- 

och tryckkrafter. I dagens traktorer används denna sensor för att styra en funktion som 

heter ”dragkraftsreglering” (förklaras mer ingående under kapitel 3.3) som med hjälp av 

traktorns trepunktslyft (kallas här efter tpl) och kraftsensorn kan reglera traktorns fram-

komlighetsförmåga under besvärliga arbetsförhållanden. Sensor sitter i en sprint som 

befinner sig i den nedre länkarmens infästning på traktorns tpl och är inkopplad på 

CANBUS systemet. Med signalerna från denna sensor skulle den kraft som krävs för att 

dra ett redskap kunna mätas. Men det finns några problem med detta. Det problem som 

detta examensarbete till största del kommer att behandla är det faktum att sensorn bara 

mäter krafter i horisontalled, vilket medför att krafter i vertikal och sidled inte registre-

ras. Detta blir ett problem eftersom kraften som traktorn utsätts för, från tex. ett redskap, 

i stort sett aldrig bara påverkar i horisontalled i och med att vinkeln på dragarmarna 

varierar beroende på redskap. Således finns det stor risk att mätresultatet blir felaktigt 

om bara värdet från kraftsensorn används utan att ta hänsyn till tpl geometri och rikt-

ningen på den pålagda kraften.        

Därför behöver teoretiska beräkningar och praktiska test utföras för att utreda om det 

finns en möjlighet att använda detta system för att mäta krafter på ett tillförlitligt sätt, så 

att systemet i ett senare skede kan vidareutvecklas för att kunna användas i forsknings- 

och utvecklingssyften. Löses dessa problem kan traktorns resurser således utnyttjas på 

ett mer effektivt sätt.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet är att utveckla en metod som på ett enkelt sätt kan avläsa vilken kraft som trak-

torn utsätts för utan att behöva koppla till extern mätutrustning. Detta genom att kraften 

kan läsas av från kraftsensorn samt genom att känner till tpl geometri. En praktisk till-

lämpning av detta kan vara att jämföra redskap från olika tillverkare, användning vid 

utveckling och utvärdering av nya redskap samt att optimera inställningen på redskapet 

under drift.  

 

Målet är att kunna ge ett grundläggande underlag för ett fortsatt arbete med att ta fram 

ett enkelt och smidigt sätt att presentera kraften som traktorn utsätts för. Det viktigaste 

är dock att utreda om metoden är tillförlitlig dvs. om tillgänglig information från sen-

sorn och kännedom om tpl geometri räcker till för att fastställa den pålagda kraften på 

ett korrekt sätt. 

1.3 Förutsättningar 
Alla beräkningar och tester bygger på uppskattningar utifrån redskap som används på 

riktigt. Redskap har olika krav vad det gäller dragkraft från traktorn samt olika arbets-

höjder vilket gör att vinklarna på dragarmarna blir olika. Beräkningarna och testerna 

kommer således bygga på värden som är realistiska utifrån en verklig arbetssituation. 

1.4 Metod 
Arbetet kan delas in i tre huvudgrupper. 

 

 Teoretiska beräkningar. Detta är den största delen där mycket arbete har lagts på 

att ta fram olika matematiska uttryck. I dessa uttryck kan sedan kända konstanter 

(längd på armar, riktning och storlek på krafter mm)sättas in. Detta underlättar 

om detta arbete ska applicera på en annan traktor som har en annan geometri på 

sin tpl än vad berörda traktor har. 

 

 FEM-analys (Finita Element Metoden). Med CAD programmet Pro/Engineer 

har en 3D-modell av tpl skapats. På denna modell har sedan FEM-analyser ge-

nomförts där samma beräkningar av krafter gjorts som i teoridelen. Detta för att 

se hur stor skillnaden är mot den förenklade teoretiska modellen. 

 

 Praktiskt test. Till sist har ett praktiskt test genomförts där de två tidigare mo-

menten verifieras mot verkligheten. I testet simuleras de olika situationerna ge-

nom att lägga på en känd kraft vad det gäller riktning och storlek samt att signa-

lerna från kraftsensorn samtidigt läses av. 

 

Utöver dessa tre moment har även en litteraturstudie genomförts. Både för att ta reda på 

om några liknande arbeten har gjorts tidigare och för att undersöka hur de tre momenten 

ska genomföras för att få ett riktigt resultat.  
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet kommer bara beröra tpl och dess kraftsensor. Således kommer inga av de övriga 

delarna i CANBUS systemet att avhandlas förutom i en mer allmän beskrivning över 

dess funktion. Hur signalen avläses ur systemet kommer heller inte att beröras. Personal 

från JTI kommer att tillhandahålla den information som behövs för att analysera resulta-

ten från det praktiska testet som kommer att genomföras. De tre olika momenten (teore-

tiska beräkningar, FEM-analys och praktiskt test) kommer att begränsas till att utreda de 

testmoment som fastställs under kapitlet ”utförda moment”. Tpl toppstång kommer inte 

att tas med i några beräkningar, detta för att den inte ska ta upp någon kraft, den ska 

bara fungera som stöd när redskapet är upplyft under transport. Däremot kan det vara 

rimligt att utreda dess inverkan i ett senare skede.  

 

På grund av den betydligt mer komplicerade matematiken och den mertid som krävs för 

att utföra teoretiska beräkningar i tre dimensioner beslutades tillsammans med handle-

daren att detta moment skulle strykas då det ansågs fanns viktigare saker att lägga tiden 

på. Vidare antogs att resultatet inte borde skilja på sig nämnvärt från det två dimensio-

nella fallet vilket visade sig senare vara ett riktigt antagande efter att FEM-analysen var 

klar.  
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2 Företagspresentation 
Detta kapitel kommer beskriva inom vilka områden företaget som detta examensarbete 

gjordes på verkar, samt berätta om deras historia och framtidsvisioner. 

  

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik är ett industriforskningsinstitut beläget i 

Ultuna, Uppsala. JTI är ett dotterbolag i SP-koncernen (Sveriges provningsanstalt) och 

ägs av näringslivet (via stiftelsen Jordbruks- och miljöteknisk forskning, SJMF) och 

staten. Företaget har runt 40 anställda forskare, tekniker och informatörer som har stor 

kunskap inom JTI:s verksamhetsområden. Verksamheten är främst inriktad mot tilläm-

pad forskning och utveckling. Arbetet drivs främst i projektform där projekten finansie-

ras av olika uppdragsgivare som kan vara allt från näringslivet, myndigheter, andra 

forskningsinstitut, universitet, högskolor och olika typer av organisationer
1
.     

2.1 Historik 
När JTI bildades 1945 var Sverige ett helt annat land än idag, 20 % av befolkningen 

arbetade inom jordbruket vilket är en väldigt stor skillnad mot dagens 2 %. Därför är det 

inte svårt att tänka sig stora förändringar inom jordbruket under dessa år, dessa föränd-

ringar har JTI varit en del av. Bland annat har JTI varit med att tagit fram rekommenda-

tioner för skulltorkning av hö som ersatte hässjning på 50-talet. 1978 byggdes en pilot-

anläggning för praktiska biogasförsök utanför Uppsala. Verksamheten har också gått 

mot att även innefatta miljö, avfall och energi desto längre fram i tiden man kommit.   

2.2 Verksamhetsområden 
JTI är uppdelat i fyra verksamhetsområden; biologisk avfallsbehandling, energi, husdjur 

och växtnäring samt råvaruproduktion och kvalitet. Arbetet innefattar många olika om-

råden, allt från hur organiskt restavfall från industrin kan använda för att göra biogas till 

hur småskaligt vattenreningsverk installeras och testas. Arbetet går även mycket ut på 

hur energi ska utnyttjas på bästa sätt samt hur användning av fossila bränslen ska övergå 

till bioenergi inom jordbruket. Hur djur tas och grödor tas om hand på bästa sätt är ock-

så en viktig fråga, både ur djurens, ekonomins och kvaliténs perspektiv. Utöver detta 

arbetar företaget med att ständigt förbättra och utveckla maskiner, teknik och lantbru-

karnas arbetsmiljö.    

  

                                                 
1
 Informationshäftet -”JTI – biologi och teknik i samverkan.” ( 2009) 
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2.3 Framtiden 
Då globaliseringen och levnadsstandarden ökar över hela världen ställs det större krav 

på alla sektorer för att tillfredställa människans större behov. Detta gäller i allra högsta 

grad jordbruket som måste tillgodose fler människors krav och behov men ändå använ-

da sig av samma resurser som jorden alltid erbjudit. Därför går i stort sätt all utveckling 

mot storskaliga jordbruk vilket ställer nya och tuffare krav inom i stort sätt alla områden 

JTI arbetar med. Nya krav kommer också från konsumenterna i form av närproducerade 

och ekologiska varor. 

 

Nya tekniker måste därför utvecklas och implementeras inom jordbruket tex. sensorer 

och automatisering av olika processer. Även miljöpåverkan från den nya typen av jord-

bruk måste beaktas för att inte jordens resurser ska förbrukas. 

 

Med detta i åtanke finns det plats för JTI:s verksamhet även i framtiden vilket är positivt 

för både människan, djuren och miljön.  
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3 Teori 
Denna del kommer att beskriva de ingående komponenternas funktion för att ge läsaren 

en större förståelse för arbetet. 

3.1 Trepunktslyften 
3.1.1 Historia 
Tpl utvecklades under 20- och 30-talet av Harry Ferguson och den har stor del i jord-

brukets mekanisering och effektivisering under 1900-talet. Tidigare kopplingar på trak-

torer var av typen dragkrok, liknande de som finns på bilar. Problemet med dessa var att 

en horisontalkraft bara kunde applicera på redskapet vilket ledde till att det var väldigt 

svårt att utnyttja traktorns fulla kapacitet. När det blev för tungt började traktorns däck 

att slira vilket är ineffektivt och traktorns teoretiska maxdragkraft kunde inte utnyttjas 

för att dra så stora och effektiva redskap som den skulle kunna dra. 1938 inledde Fergu-

son ett samarbete med Henry Ford och när Ford modell 9N kom ut på marknaden med 

den nyutvecklade tpl 1939 blev det genast en succé. När patentet gick ut 1960 skapade 

ASAE (American Society of Agricultural Engineers) en standard för hur tpl skulle se ut 

(ASAE s217), vilket också internationella standardiserings organisationen (ISO) gjorde 

något år senare.
2
 

 

  

                                                 
 
2
 http://www.tractordata.com (2010-05-28) 

Figur 3.1: Traktor med ett redskap (plog) fastspänd i trepunktslyften. 
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3.1.2 Komponenter och funktion  
Tpl består av tre huvudkomponenter, två nedre dragarmar med tillhörande fästpunkter 

och en toppstång som också har en fästpunkt. Bakifrån sett bildar de tre fästpunkterna 

formen av en triangel med basen nedåt. Figur 3.1 visar tpl komponenter, hydraulkolven 

är inte med i figuren men den syns i figur 3.2.  

Figur 3.2: Trepunktlyftens komponenter. 
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Tpl som sitter längst bak på traktorn (i vissa fall finns det även en längst fram på trak-

torn) har till uppgift att koppla ihop traktorn med ett redskap. När redskapet är inspänt i 

de tre fästpunkterna blir kopplingen väldigt stabil. Tpl kan justeras i vertikalled genom 

att en hydraulisk kolv (se figur 3.2) som är kopplad till den övre länkarmen skjuts in 

eller ut. 

 

Några av fördelarna med tpl är att den är flexibel vad det gäller tillkoppling av olika 

typer av redskap och att redskapets arbetsdjup (i vertikalled) kan justeras. Genom att 

kunna justera arbetsdjupet kan den nedåtriktade kraften som ska överföras från redska-

pet till traktorns drivande bakdäck (hävstångsprincipen utnyttjas) styras. Detta betyder 

att traktorn kan få ner mer kraft i marken och på så sätt få mer fäste när marken är av 

sådan karaktör att det behövs.
3
 Detta löser således problemet som fanns hos kopplingar 

av dragkrokstyp. En till fördel är att redskapet kan lyftas rakt upp i luften, vilket under-

lättar vid transport.  

  

Tpl bör följa standarden ISO 730:2009, standarden delar upp lyften i åtta kategorier 

(1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4). De åtta kategorierna beskriver vilka mått och vilken 

rörelseförmåga som tpl ska ha. Dessa kategorier finns för att lättare se vilka redskap 

som kan kopplas ihop med vilken traktor. De vanligaste kategorierna för en standard-

traktor är kategori 2 men kategori 3 är vanlig på stora traktorer.
45

   

  

                                                 
3
 http://www.tractordata.com   (2010-05-28) 

4
 http://www.iso.org   (2010-05-05) 

5
 www.bmsidan.se   (2010-06-01) 

Figur 3.3: Testtraktorns trepunktslyft. 

http://www.tractordata.com/
http://www.iso.org/
http://www.bmsidan.se/
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3.2 Kraftsensorn 
Kraftsensorn är av märket Bosch Rexroth KMB och kan läsa av krafter upp till 50kN. 

Förenklat fungerar den på följande sätt. Sensorn matas med en bestämd inspänning 

(Usup), sensorn som användes i testet matades med 10V. Inuti sensorn, vars hölje är gjort 

i stål finns en primär och en sekundärspole som matas med inspänningen. Runt dessa 

spolar bildas ett magnetfält som vid obelastad kraftsensor befinner sig i ett jämviktsläge. 

När en kraft (F) appliceras på kraftsensorn kommer magnetfältet att ändras pga. kraften 

vilket innebär att utspänningen (Usig) från sekundärspolen kommer att påverkas. Detta 

betyder att beroende på om sensorn utsätts för en tryck- eller dragkraft kommer utsigna-

len visa ett större eller mindre värde utifrån nollvärdet på Usig. Utsignalen är proportio-

nerlig mot den pålagda kraften.
6
 Sensorn sitter monterad i dragarmens infästning i trak-

torn (se figur 3.3). 

 

      

 

3.3 CANBUS-systemet 
CAN-nät är ett typ av nätverk där en mikroprocessor kopplas ihop i serie med andra 

elektriska kontrollenheter (tex. sensorer) och är tänkt att användas för realtidavläsning. 

Skillnaden från ett vanligt nätverk (tex. ethernet) är att CAN inte har något adresse-

ringsschema vilket betyder att signaler från tex. en sensor passerar alla enheter i syste-

met. Enheterna analyserar var för sig varje signal och bestämmer sedan om någon åt-

gärd ska utföras utifrån den inkomna signalen. Systemet utvecklades under mitten av 

1980-talet av Robert Bosch och användes först inom fordonsindustrin.  

  

                                                 
6
 http://www.boschrexroth.com    (2010-05-31) 

Figur 3.4: Nedre dragarmens infästning i traktorn. 

http://www.boschrexroth.com/
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Systemet skapades för att övervaka och styra olika driftsparametrar med hjälp av en 

mängd olika sensorer. Numera finns CANBUS inte bara i fordon utan det används även 

i moderna byggnader och inom industrin för att styra olika funktioner.
7
 

 

I moderna traktorer finns som nämnts tidigare ett CAN-nät och en av funktionerna som 

kan styras av detta system är dragkraftsreglering. Denna funktion använder sig av sam-

ma typ av sensor som utreds i detta examensarbete, placeringen kan dock variera mellan 

olika tillverkare.
8
 Är denna funktion aktiverad på traktorn skickar sensorn signaler in i 

systemet. När styrenheten som justerar vinkeln på den nedre dragarmen (egentligen 

längden på hydraulkolven) tar emot en signal från kraftsensorn som är högre eller lägre 

än ett förutbestämt värde, justeras vinkeln på dragarmarna så att signalerna från sensorn 

hamnar innanför de på förhand bestämda värdena.
9
 Denna funktions används när bästa 

möjliga tyngdöverföring till traktorn från redskapet vill uppnås. 

3.4 Andra kraftmätningssystem 
För att få en överblick över några liknande studier som gjorts tidigare genomfördes en 

litteraturstudie där främst gamla rapporter studerades. Det som framkom var att väldigt 

många olika arbeten gjorts inom området ”mäta krafter som en tpl utsätts för från ett 

redskap”. Det mest intressanta var dock att i ingen rapport som lästes använde en kraft-

sensor som är integrerad i traktorns elektriska styrsystem eller var placeras i den nedre 

dragarmens infästning på tpl som detta examensarbete ska utreda. 

 

I stora drag användes två metoder för att mäta kraften. Den första som både var den 

äldsta och mest spridda varianten var att använda sig av en extern ram med inbyggda 

sensorer som kopplades på längs ut på tpl. Oftast hade anordningarna formen av ett upp 

och ner vänt U där sensorer var inbyggda i x, y och z–led vid de tre fästpunkterna på tpl. 

Det positiva med denna variant var att den något så när enkelt kunde flyttas mellan olika 

traktorer vilket gör att metoden inte bara är låst till en traktor. Det negativa var oftast att 

de vägde mycket eftersom de var gjorda i stål, vilket gjorde att egenvikten kunde påver-

ka resultatet.
10

  

 

Den andra varianten var att montera kraftsensorer direkt på de nedre dragarmarna och 

toppstången. Detta visade sig vara en bra och exakt metod men tyvärr var det komplice-

rat att montera över den på en annan traktor.
11

  

 

Den mest intressanta iakttagelsen från denna litteraturstudie var hur kraften från ett red-

skap fördelar sig i x, y och z-led (motsvarande vinkeln θ i denna rapport). Enligt ett test 

som gjorts av Bentaher
12

 med en plog visade följande resultat. Plogen hade 1 skär och 

arbetsdjupet var 20 cm. Det visade sig att kraften i y-led (vertikalled) bara var 7 % av 

kraften i x-led (horisontalled) och kraften i z-led (lateralled) var bara 1 % av kraften i x-

led. Dessa värden kan självklart variera beroende på vilken jordsammansättning marken 

har och kan inte ses som en sanning i alla lägen. Men då inga liknande värden fanns att 

tillgå för denna rapport var det ändå en bra fingervisning om hur kraften FC (förklaring 

kommer senare i rapporten) skulle behandlas i beräkningarna och testen. 

                                                 
7
 http://itord.pagina.se (2010-05-28) 

8
 www.bmsidan.se (2010-06-01) 

9
 Hugo Westlin. (2010). JTI, Uppsala. (muntlig information)  

10
 A. L. Palmer (1992). Och D. C. Scholtz (1966) 

11
 Bentaher (2008) 

12
 Bentaher (2008) 

http://itord.pagina.se/
http://www.bmsidan.se/


12 

 

  



13 

 

4 Geometri 
Detta kapitel kommer att beskriva vilken geometri (längder, punkter och vinklar) som 

användes i de olika momenten, samt beskriva var de olika krafterna som berörs har sina 

infästningspunkter. 

 

För att kunna jämföra de tre utförda momenten var det viktigt att fastställa en teoretisk 

bra geometri över tpl som stämde överens med verklighetens testtraktor. Detta gjordes 

genom mätningar på traktorn där avstånd mellan infästningspunkter och längder på tpl 

delar noterades. Följande längder och punkter är alltid de samma ur ett 2 dimensionellt 

perspektiv. (se figur 4.1 och tabell 4.1). 

 

 

  

Tabell 4.1: Punkter och längder som är konstanta. 

Infästnings 
punkt 

x-koordinat 
[m] 

y-koordinat 
[m] Längd [m] 

 

A 0 0 AB 0,42 Nedre dragarm 

F -0,06 0,55 BC 0,58 Nedre dragarm 

G 0,11 0,1 BD 0,6 Lyftarm 

   
DE 0,15 Övre länkarm 

   
EF 0,2 Övre länkarm 

   
EG  varierar Hydraulisk kolv 

 

När längden på EG varieras kommer vinkeln φ att minska eller öka, övriga vinklar 

kommer också att variera. Sambanden mellan vinklarna kommer närmare att beskrivas i 

teoretiska beräkningsdelen. I praktiken kan inte vinkeln φ vara större än +36 grader 

eller mindre än -16 grader från horisontalplanet, då den hydrauliska kolven har sina be-

gränsningar. 

Figur 4.1: Trepunktlyftens geometri från sidan. 
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Kraften FC kommer i detta arbete vara känt, i det praktiska testet är det FC som kommer 

att vara den pålagda kraften. FAX, FAY och FBD är reaktionskrafter till FC och kommer att 

beräknas fram utifrån värdet på FC och tpl geometri. Vinkeln θ är den vinkel som be-

skriver kraften FC relation till horisontalplanet. Krafterna och vinklarna syns i figur 4.1.   
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5 Utförda moment 
I denna del kommer testomgångarna för de tre delarna att presenteras samt hur de oli-

ka testomgångarna valdes ut. Dessutom kommer de tre delarnas utförande och resultat 

redovisas. 

5.1 Testomgångarnas variation för de tre momenten 
De tre storlekarna på FC som testades (5 kN, 7.5 kN och 10 kN) valdes utifrån testrig-

gens begränsningar, då dynamometern maxvärde var 15 kN. Att inte maxvärdet 15 kN 

är med i testet beror på att testriggen inte klarade av den belastningen och slets loss från 

marken. Därför gjordes FEM-analysen och de teoretiska beräkningarna utifrån dessa 

värden. 

 

Vinkeln -30 grader (θ) på kraften FC valdes för att många redskap är marksökande och 

därför kommer komposanten för FC i praktiken bli något vinklad. Att just -30 grader 

valdes var godtyckligt men det är ändå ett rimligt antagande. 

 

Vinkeln på φ varierades mellan +20 grader och -15 grader i åtta steg. θ varierades i två 

steg mellan 0 grader och -30 grader, där positiv vinkel är upp från horisontalplanet och 

negativ vinkel är neråt. 

 

Med en tesomgång menas en specifik inställning på dragarmen och FC, dvs. en bestämd 

vinkel φ, en bestämd storhet på FC och en bestämd vinkel θ på FC. Dessa tre parametrar 

gör en testomgång.  
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5.1.1 Testomgångar teoretiska beräkningar 
De teoretiska beräkningarna är de som tar kortast tid att genomföra. Har en beräkning 

gjorts är det bara att byta tre variabler i ett exceldokument (förklaras mer i delen om 

teoretiska beräkningar) för att få fram ett nytt värde på FAX. Därför gjordes flest testom-

gångar i denna del (tabell 5.1).  

   

Tabell 5.1: Testomgångar teoretiska beräkningar. 

 

Fc = 5 kN 
 

Fc = 7.5 kN 
 

Fc = 10 kN 
Vinkel på drag-

armen φ 
vinkel på 
kraften θ 

Vinkel på drag-
armen φ 

vinkel på 
kraften θ 

Vinkel på drag-
armen φ 

vinkel på 
kraften θ 

20 0  20 0 20 0 

15 0 15 0 15 0 

10 0 10 0 10 0 

5 0 5 0 5 0 

0 0 0 0 0 0 

-5 0 -5 0 -5 0 

-10 0 -10 0 -10 0 

-15 0 -15 0 -15 0 

      20 -30 20 -30 20 -30 

15 -30 15 -30 15 -30 

10 -30 10 -30 10 -30 

5 -30 5 -30 5 -30 

0 -30 0 -30 0 -30 

-5 -30 -5 -30 -5 -30 

-10 -30 -10 -30 -10 -30 

-15 -30 -15 -30 -15 -30 
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5.1.2 Testomgångar FEM-analys 
FEM-analysen gjordes utifrån följande testomgångar (tabell 5.2). Pga. att analyserna tog 

lång tid blev det inte lika många testomgångar som i teoriberäkningsdelen. 

 

Tabell 5.2: Testomgångar FEM-analys. 

 

Fc = 5 kN 
   

Fc = 10 kN 
  2D 2D 3D 3D 2D 2D 3D 3D 

Vinkel 
φ 

vinkel på 
kraften θ 

Vinkel 
φ 

vinkel på 
kraften θ 

Vinkel 
φ 

vinkel på 
kraften θ 

Vinkel 
φ 

vinkel på 
kraften θ 

15 0 15 0 15 0 15 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

-15 0 -15 0 -15 0 -15 0 

        15 -30 15 -30 15 -30 15 -30 

0 -30 0 -30 0 -30 0 -30 

-15 -30 -15 -30 -15 -30 -15 -30 
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5.1.3 Testomgångar praktiskt test 
Dessa testomgångar genomfördes i det praktiska testet (tabell 5.3). Fler testomgångar 

hade varit önskvärda, men vilket tyvärr inte var möjligt att genomföra. 

 

Tabell 5.3: Testomgångar praktiskt test. 

 

Fc = 5 kN 
 

Fc = 7.5 kN 
 

Fc = 10 kN 

Vinkel på drag-
armen φ 

vinkel på 
kraften θ 

Vinkel på 
dragarmen 

φ 

vinkel på kraf-
ten θ 

Vinkel på 
dragarmen φ 

vinkel på kraf-
ten θ 

20 0 20 0 - - 

15 0 15 0 15 0 

10 0 10 0 - - 

0 0 0 0 0 0 

-5 0 -5 0 - - 

-10 0 -10 0 - - 

-15 0 -15 0 -15 0 

      15 30 15 30 15 30 

0 30 0 30 0 30 

-15 30 -15 30 -15 30 
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5.2 Teoretiska beräkningar 
Denna del kommer först att ge en kort beskrivning av den teori som användes för att 

göra beräkningarna. Därefter kommer själva beräkningarna att presenteras och slutli-

gen redovisas resultaten. 

5.2.1 Metodik 
 

Klassisk mekanik 

För att göra dessa beräkningar räcker det att använda sig av den så kallade klassiska 

mekaniken. Till skillnad från den moderna mekaniken och fysiken som växt fram under 

1900-talet går den klassiska mekaniken inte ända ner på kvantnivå (atomstruktursnivå) 

utan den behandlar system som homogena. Detta betyder att en kropp skulle ha exakt 

samma densitet och atomsammansättning över hela sin massa. I själva verket stämmer 

inte detta riktigt då atomsammansättningen oftast inte är perfekt utan att det finns defek-

ter i strukturen. I de fall som dessa beräkningar kommer att beröra kommer detta inte ha 

någon inverkan då systemet är så pass stort att dessa defekter blir försumbara. 

 

Antaganden 

Beräkningarna i detta examensarbete bygger på Newtons lagar
13

, fram för allt lag 1 och 

lag 3. 

 

 Lag 1. Tröghetslagen: ”En kropp utan yttre kraftpåverkan förblir i sitt tillstånd 

av vila eller likformig, rätlinjig rörelse.” 

 

 Lag 3. Lagen om verkan och motverkan: ”Mot varje kraft svarar en annan lika 

stor och motsatt riktad kraft, så att de ömsesidigt mellan två kroppar verkande 

krafterna alltid är lika stor.” 

 

Begreppet krafter 

Inom den klassiska mekaniken är kraft ett uttryck för hur ett materiellt system påverkas 

av sin omgivning t.ex. ett annat materiellt system. Kraften måste också förutsättas vara 

av objektiv storhet vilket betyder att kraften har samma värde oberoende av vilken refe-

rensram som kraften befinner sig inom. I verkligheten är alla krafter fördelade över en 

yta eller volym, men i detta fall går det bra att approximera krafterna till så kallade 

punktkrafter. Detta gör att det blir betydligt enklare att göra de tänkta beräkningarna. 

För att definiera en punktkraft måste den ha ett belopp (storlek på kraften), en riktning 

och en angreppspunkt där kraften verkar. 
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 Mekanik – statik och dynamik (2002). 
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Jämviktsvillkor 

Det första som görs är att bestämma vilket system som ska behandlas. I detta fall är det 

tpl som är systemet och gränsen sätts vid lyftens infästningar i traktorn. Sedan antas 

systemet vara i vila eftersom alla krafter och geometrin är konstant över tid och det är 

ett krav för att de så kallade jämviktsvillkoren ska kunna användas. Detta är grunden för 

statiken som bygger på Newtons 1:a och 3:e lag. För att uppfylla jämviktsvillkoren sätts 

tre ekvationer upp då beräkningarna görs i två dimensioner (det blir sex ekvationer om 

beräkningarna görs i 3D). En ekvation för alla krafter i vertikalled, en för krafter i hori-

sontalled och en för vridmomentet i en bestämd punkt. Var och en av dessa tre ekvatio-

ner ska vara lika med noll för att jämvikt ska råda. Att ekvationerna är lika med noll 

betyder att Newtons 1:a och 3:e lag är uppfylld. 

Detta är en förenklad version av formeln F=ma, där m står för massa och a för accelera-

tion. Eftersom systemet är i jämvikt förekommer ingen acceleration och således blir 

formeln F=0 för ett jämviktstillstånd.
14

    

Tanken med detta är att en ekvation ska fås för varje obekant storhet som finns. Detta 

betyder att om mer än tre obekanta storheter finns kan inte problemet lösas utan att 

blanda in mer avancerade teorier och deformationssamband. Ur dessa ekvationer kan 

sedan de obekanta storheterna som söks lösas ut. 

 

5.2.2 Vad söks? 
För att utreda syftet som ställs i detta arbete måste kunna koppla ihop syftet med de teo-

retiska beräkningarna. Det som söks är horisontalkraften i kraftsensorns infästnings-

punk. I dessa beräkningar kommer denna kraft heta FAX och kraften i vertikalled i sam-

ma punkt (A) kommer således heta FAY. Men det är FAX som är det mest intressanta 

värdet. FAX och FAY kommer att bero på den kända kraften FC och dess vinkel samt be-

roende på tpl geometri. För att lösa detta problem måste storleken och vinkeln på FC 

vara känd, samt att vissa bestämda vinklar på tpl också måste vara kända. Se figur 5.2 

för en tydligare förklaring.  
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 Mekanik – statik och dynamik (2002). 
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5.2.3 Beräkningar i två dimensioner (i planet) 
Först bestämdes vad som ingick i systemet och hur dess geometri såg ut. Detta gjordes 

med hjälp av figur 5.1 som bygger på verkliga mått från den traktor som de praktiska 

testen gjordes på. Sedan fastslogs de värden som är konstanta samt de värden som varie-

rar beroende på geometrin (tabell 5.4) 

. 

 

 

 

 

Tabell 5.4: Värden för teoretiska beräkningar. 

Kända värden som ej varierar, Punkt A=Origo, [m]         

Punkt x-koordinat y-koordinat   Längd   

A 0 0 AB 0,42 m 

F -0,06 0,55 BC 0,58 m 

G 0,11 0,1 BD 0,6 m 

      DE 0,15 m 

   
DF 0,35 m 

Kända värden som varieras bero-
ende på fall     

   

Vinklar 
Pålagd kraft och dess 
vinkel   Längd     

φ Fc   EG     

α θ         

Figur 5.1: Systemet med pålagd kraft. 
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Efter att geometrin och systemet är fastställt görs en så kallad friläggning på den del 

(eller flera delar i andra sammanhang) av systemet som är relevant för att räkna ut de 

sökta värdena. Detta betyder inte att andra delar av systemet är oviktiga eftersom de 

behövs för att räkna ut vinklarna φ och α. Friläggningen bör vara en tydligt ritad bild 

som visar vilket system eller delsystem som beräkningen berör samt vilka begränsning-

ar systemet har. Förekommande krafter och tvångskrafter ska också ritas ut och ges 

lämpliga beteckningar. I friläggningen fastställs hur systemet är inspänt, dvs. hur de 

olika delarna kan röra sig. Om detta görs på fel sätt kan för många eller för få av de så 

kallade tvångskrafterna (FAX och FAY i detta fall) komma med i uträkningen vilket leder 

till fel svar. I detta fall är alla infästningspunkter ledade vilket betyder att det inte finns 

några ”inbyggda” vridmoment i dessa, bara tvångskrafter i vertikal och horisontalled.
15

  

Den aktuella friläggningen enligt figur 5.2. 

 

 

Med hjälp av denna friläggning och jämviktsvillkoret fås tre jämviktsekvationer. En för 

krafter i horisontalled, en för krafter i vertikalled och en för momentet med avseende på 

punkt A. 

 

    (5.1) 
 
 

   (5.2) 
 
 

 
  (5.3) 
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 Mekanik – statik och dynamik (2002) 

Figur 5.2:Friläggning av systemet med krafter och reaktionskrafter. 
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Ur dessa tre ekvationer fås dessa uttryck för de sökta värdena. 

 

      (5.4) 

 

      (5.5) 
     

 
      (5.6) 

     
 
 
Det som saknas för att nu göra en fullständig uträkning är värdet på vinkeln α. Detta 

värde på vinkeln fås fram genom användning av: 

 

Cosinussatsen    (5.7)  

 

 

Rätvinkliga triangelssaten      (5.8) 

 

 

Vilka figurer och vinkelbeteckningar som användes för att räkna ut vinklarna redovisas i 

bilaga 1. Med vilka ekvationer utifrån formel 5.7 och 5.8 som användes för att räkna ut 

alla nådvändiga vinklar redovisas i bilaga 2.  

 

5.2.4 Excelmall 
När ekvationerna för hur de sökta värdena räknas ut var lösta konstruerades två excel-

mallar. Skillnaden mellan dessa var vilka variabler som var obekanta. I den första var 

vinkeln φ obekant men längden på hydrauliska kolven EG var känd och kunde varieras 

efter eget önskemål. I denna mall räckte det således med att sätta in längden på EG och 

storleken och vinkeln på FC för att lösa ekvationen och få värden på FAX, FAY och φ. 

 

I den andra mallen kunde vinkeln φ varieras medan längden på EG var obekant. Efter 

insättande av värdena på FC och φ i ekvationen utvanns värdena på FAX, FAY och EG. 

 

Den första mallen är ett exempel på hur ett system skulle kunna fungera i verkligheten. 

Genom att känna längden på hydraulkolven genom tex. en lägesgivare kan hela tpl 

geometri räkna ut. Den andra mallen användes för att räkna ut de teoretiska värdena i 

testomgångarna (närmare förklaring följer i bilaga 2). 
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5.2.5 Resultat 
Beräkningarna ledde till följande värden på FAX enligt tabeller 5.5–5.7. 

 

Tabell 5.5: Resultat teoretiska beräkningar 5kN. 

FAX och FAY vid FC = 5kN 
  Vinkel på nedre arm, φ vinkel på kraft, θ FAX (kN) FAY (kN) 

20 0 -3,97 -3,96 

15 0 -4,25 -2,99 

10 0 -4,52 -2,01 

5 0 -4,76 -1,02 

0 0 -5,00 0,00 

-5 0 -5,23 1,06 

-10 0 -5,47 2,18 

-15 0 -5,71 3,38 

        

20 30 -2,03 -6,37 

15 30 -2,29 -5,67 

10 30 -2,54 -4,95 

5 30 -2,77 -4,22 

0 30 -2,99 -3,45 

-5 30 -3,20 -2,65 

-10 30 -3,41 -1,80 

-15 30 -3,62 -0,88 

 

Tabell 5.6: Resultat teoretiska beräkningar 7.5kN. 

FAX och FAY vid FC = 7,5kN 
  Vinkel på nedre arm, φ vinkel på kraft, θ FAX FAY 

20 0 -5,96 -5,94 

15 0 -6,38 -4,49 

10 0 -6,77 -3,02 

5 0 -7,15 -1,53 

0 0 -7,50 0,0 

-5 0 -7,85 1,59 

-10 0 -8,20 3,27 

-15 0 -8,56 5,07 

        

20 30 -3,04 -9,55 

15 30 -3,44 -8,50 

10 30 -3,81 -7,43 

5 30 -4,16 -6,33 

0 30 -4,49 -5,18 

-5 30 -4,81 -3,98 

-10 30 -5,12 -2,70 

-15 30 -5,43 -1,32 
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FAX och FAY vid FC = 10 kN 
  Vinkel på nedre arm, φ vinkel på kraft, θ FAX FAY 

20 0 -7,945 -7,918 

15 0 -8,508 -5,980 

10 0 -9,032 -4,028 

5 0 -9,526 -2,042 

0 0 -10 0 

-5 0 -10,465 2,124 

-10 0 -10,933 4,363 

-15 0 -11,417 6,759 

        

20 30 -4,057 -12,734 

15 30 -4,584 -11,338 

10 30 -5,078 -9,909 

5 30 -5,541 -8,436 

0 30 -5,980 -6,905 

-5 30 -6,407 -5,298 

-10 30 -6,823 -3,593 

Tabell 5.7: Resultat teoretiska beräkningar 10kN. 

 

Som synes är alla värden på FAX negativa, detta betyder att kraften har omvänd riktning 

till den som antogs i friläggningen (vilket betyder att kraften pekar i motsatt riktning än 

vad pilen gör i friläggningen). Samma sak gäller för FAY där värdet också är negativt. 

För att göra resultatet mer överskådligt gjordes två diagram (figur 5.3 och 5.4 ), ett där 

vinkeln θ=0 och ett där θ=-30. Här kommer FAX presenteras med ett positivt värde. 
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Figur 5.3: Vinkeln θ = 0 grader på Fc  

  

 

 

 

 

 
Figur 5.4: Vinkeln θ = -30 grader på Fc  
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5.3 FEM-Analys 
Denna del beskriver dels vad en FEM-analys är och hur en sådan går till. Den beskri-

ver också vad som har gjorts och varför, tillsist presenteras resultatet för de testom-

gångar som redogjorts tidigare.  

 

5.3.1 FEM – Finita Element Metoden 
Detta är en mer komplex metod för att lösa problem med pålagda krafter på en kropp. 

Skillnaden mot den klassiska mekaniken är att kroppen delas in i många små element 

istället föra att räkna på kroppen som en helhet. Varje element kan liknas med en kub 

vars storlek bestäms av hur noggrann beräkningen ska göras, storleken kan generellt 

sägas vara infinitesimalt liten. På varje kub görs sedan beräkningar på tryck- eller drag-

spänningar i x-, y- och z-led samt tjuvspänningar på kubens sidor. Beräkningar görs på 

alla element i kroppen, både på hur de påverkas av den yttre kraften men också hur de 

olika elementen påverkar varandra. Dessa beräkningar blir oftast komplexa med många 

ekvationer och obekanta, därför används nästan alltid en dator för att göra dessa beräk-

ningar.
16

    

5.3.2 Introduktion till FEM-analys 
CAD-programmet som används till 3D moduleringen är Pro/Engineer 3.0 och till FEM-

analysen användes en modul kopplad till Pro/Engineer som heter Pro/Mechanica. Det 

första som görs är en 3D-modell i Pro/E, sedan går man via en meny i programmet över 

till Pro/Mechanica. I FEM-modulen Pro/Mechanica görs sedan alla inställningar vad det 

gäller pålagda krafter och hur modellen ska var inspänd. Sedan körs en analys där da-

torn gör beräkningar på de inställningar som gjorts. När analysen är klar finns olika sätt 

för hur resultatet kan presenterat, i detta fall reaktionskrafter i en viss punkt (FAX och 

FAY) men spänningar i olika former kan även bli presenterade. 
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 Grundläggande hållfasthetslära (2005). 
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5.3.3 Metodik 
Först gjordes en sketch (ett verktyg i Pro/E som kan liknas med ett ritningsverktyg där 

mått kan ändras för att testa olika geometrier på sin ritning) över tpl där samma punkter 

och mått användes som i teoriberäkningsdelen (figur 5.5). Denna sketch användes också 

för att verifiera de vinklar som räknats fram tidigare, ändras längden på hydraulkolven 

(EG i teorin) så ändras alla vinklar i sketchen. De beräknade vinklarna stämde exakt 

med sketchen vilket betyder att alla beräknade vinklar stämde. 

  

 

 

Därefter konstruerades alla delar upp efter mått som tagits på traktorn, måtten är inte 

helt exakta men de viktiga måtten som längd, infästningspunkters placering, diameter på 

hål och några andra viktiga dimensioner har så gott det går rätt mått. Modellen är kon-

struerad så att den ska se proportionerlig ut vilket torde vara tillräkligt för att få korrekta 

värden utifrån dessa approximeringar. 

 

Två olika varianter gjordes, en modell som skulle likna verkligheten så mycket som 

möjligt och en förenklad modell som var tänkt att likna 2D-fallet som användes vid de 

teoretiska beräkningarna (när uttrycket 2D används menas att modellen är tredimensio-

nell men har en mer förenklad geometri än vad den riktiga tpl har). 

 

Då det tar lång tid att göra de analyser som var planerade (ca 15 min per fall) gjordes 

många test på enklare geometrier (som tar mycket kortare tid) innan de riktiga analyser-

na gjordes. Olika sätt att spänna in modellen testades för att få fram en reaktionskraft 

som var så nära som möjligt den som söktes. Resultaten från dessa enkla analyser jäm-

fördes mot motsvarande enkla teoretiska beräkningar och på så sätt utkristalliserades en 

metod som sedan användes i de fullskaliga analyserna.  

Figur 5.5: Sketch i CAD-programmet Pro/E 
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5.3.4 FEM-analys av 2D-modell 
Den stora skillnaden mellan 2D och 3D-modellen är framför allt geometrin på den nedre 

dragarmen. I verkligheten är den vinklad utåt i z-led (se figur 5.10 över 3D modellen) 

men i 2D-modellen gjordes den rak som syns i figur 5.6. 

 

 

 

För att göra analysen lite smidigare användes inte alla delar av tpl när den gjordes. De 

delar som inte är med har liten inverkan, därför blir resultatet fullgott ändå. 2D-

modellen som testades visas i figur 5.7 med följande infästningar och pålagda krafter. 

 

Figur 5.6: Cadmodell med rak nedre dragarm (2D). 
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 Som syns i figur 5.7 är den nedre infästningen vid FAX en punkt (nr 1), vilket är ett krav 

från pro/E för att programmet ska kunna räkna ut reaktionskraften. Den övre infästning-

en (nr 2 i figur 5.7) är inspänd över hela ytan i den övre länkarmens infästningshål. Den 

övre inspänningen är en mer rättvis bild över verkligheten, men då kan tyvärr inte några 

reaktionskrafter fås ut. De gula pilarna (nr 3) är den pålagda kraften (i detta fall 5 kN 

rakt bakåt). 

Figur 5.7: 2D-modellens infästningar och pålagda kraft. 
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I figur 5.8 syns var den nedre infästningspunkten befinner sig (vänstra röda punkten). 

Den är placerad så att den ligger kvar i horisontalplanet trots att den nedre dragarmens 

horisontalplan ändrar vinkel. Detta gör att korrekt värde på FAX räknas ut. 

 

 

 

Därefter gjordes alla analyser enligt tidigare angivna testomgångar. 

När analysen är klar väljs vilket resultat som ska presenteras. Resultatet presenteras 

grafiskt i Pro/Mechanica enligt figur 5.9. 

 

Figur 5.8: Punkten för FAX vid FEM-analysen. 

Figur 5.9: Resultatpresentation i Pro/Mechanica.(resultatet är inringat). 
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5.3.5 FEM-analys av 3D-modell 
Utförandet på analyserna av 3D-modellen skiljer sig inte från de på 2D-modellen, där-

emot skiljer geometrin som nämndes tidigare (se figur 5.10). 

 

 

Vad det gäller infästningen så var den övre länkarmen tvungen att tas bort eftersom det 

var praktiskt omöjligt (av geometriskäll pga. vinklade delar) för Pro/E att ha den med 

vid beräkningarna. Samma typer av infästning användes som i 2D-analysen, i figur 5.11 

är kraften (de gula pilarna) vinklad 30 grader nedåt. 

 

  

Figur 5.10: Cadmodell med vinklad nedre dragarm (3D). 

Figur 5.11: 3D-modellens infästning och pålagda kraft. 
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5.3.6 Resultat av FEM-analysen 
Efter några analyser visade det sig, vilket var logiskt, att om den pålagda kraften dubb-

las blir den sökta reaktionskraften också nästan dubbelt så stor. Siffrorna blev inte exakt 

det dubbla men de låg tillräckligt nära för att inte köra alla testomgångar, vilket sparade 

mycket tid. 

Resultatet redovisas på samma sätt som för de teoretiska beräkningarna men med enda 

skillnaden att det inte finns några värden för FC = 7.5 kN (pga. tid). Dessa värden torde 

dock ligga mellan värdena för 5 kN och 10 kN. Resultatet enligt tabell 5.8 och 5.9. 

 

Tabell 5.8: Resultat FEM-analys 5kN. 

FAX och FAY vid FC = 5 kN, 2D geo-
metri 

FAX och FAY vid FC = 5 kN, 3D geo-
metri 

Vinkel på ned-
re armen φ 

vinkel på 
kraften θ FAX (kN) FAY (kN) 

Vinkel på nedre 
armen φ 

vinkel på 
kraft, θ 

FAX 

(kN) FAY (kN) 

20 0 3,69 -2,54 
    15 0 4,04 -1,92 
    10 0 4,38 -1,26 
    5 0 4,70 -5,61 15 0 3,84 -2,16 

0 0 5,04 1,74 0 0 4,75 -2,16 

-5 0 5,35 9,88 -15 0 5,65 5,48 

-10 0 5,70 1,84 
    -15 0 6,03 2,80 
    

        20 -30 1,34 -3,64 
    15 -30 1,62 -3,26 
    10 -30 1,89 -2,82 
    5 -30 2,17 -2,38 15 -30 1,60 -3 83 

0 -30 2,47 -1,90 0 -30 2,40 -2 33 

-5 -30 2,74 -1,34 -15 -30 3,22 -0,37 

-10 -30 3,04 -7,55 
    -15 -30 3,34 0,08 
     

 

Tabell 5.9: Resultat FEM-analys 10kN. 

FAX och FAY vid FC = 10 kN, 2D 
geometri 

FAX och FAY vid FC = 10 kN, 3D 
geometri 

Vinkel på ned-
re armen φ 

vinkel på 
kraften θ FAX (kN) 

FAY 

(kN) 
Vinkel på ned-

re armen φ 
vinkel på 
kraften θ FAX (kN) 

FAY 

(kN) 

15 0 8,08 -3,83 15 0 7,68 -4,31 

0 0 10,09 0,35 0 0 9,41 -0,50 

-15 0 12,06 5,59 -15 0 10,97 5,48 

                

15 -30 3,25 -6,51 15 -30 3,21 -7,66 

0 -30 4,92 -3,79 0 -30 4,80 -4,66 

-15 -30 6,70 -0,17 -15 -30 6,43 -0,74 
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Som synes finns inte lika många resultat som från de teoretiska beräkningarna. Men då 

resultatet från analyserna av 2D-modellen med FC = 5 kN kan överföras på de övriga 

analyserna kan fullgoda resultat ända fås ut ur graferna (se figur 5.12 och 5.13). 

 

 

 
Figur 5.12: FEM-analys, Fc = 5 kN, 2D och 3D geometri  

 

 
Figur 5.13: FEM-analys, Fc = 10 kN, 2D och 3D geometri 

 

En reflektion över resultatet kommer i resultat och analyskapitlet. 
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5.4 Praktiska tester 
Denna del kommer att visa hur det praktiska testet genomfördes och vilka felkällor som 

kan göra att resultatet avviker från teorin. Därefter kommer resultatet presenteras på 

samma sätt som i de två andra delarna.  

5.4.1 Metod 
Målet vid det praktiska testet var att undersöka huruvida olika storlekar på den pålagda 

kraften FC påverkar kraftsensorn (FAX) men också hur olika vinklar på både den nedre 

dragarmen (φ) och den pålagda kraften (θ) påverkar sensorn. Vinklar på φ och θ valdes 

för att ge samma resultat som de teoretiska beräkningarna och FEM-analysen. Dock 

gjordes inte alla testomgångar på 10 kN, men utifrån resultatet från 5 kN och 7.5 kN 

kan resultaten ändå approximeras. 

 

För att likna de teoretiska beräkningarna i det praktiska testet vinklades dragarmarna in i 

z-led så en rak linje bildades mellan punkten A, C och dynamometern, därför bör resul-

tatet främst jämföras med FEM-analysens 2D fall. 

 

Testriggen ser ut på följande sätt (se figur 5.14). I traktorns ena dragarm fästs ett spänn-

band, bandet går ner mot golvet och genom en trissa som sitter fast i golvet (se figur 

5.15). Efter trissan fästes spännbandet i ena änden på en dynamometer (se figur 5.16), i 

andra änden på dynamometern fästes ett kättingspakblock som även det är infäst i gol-

vet på samma sätt som den främre trissan.  

Figur 5.14: Testriggen, dynamometern syns till höger (inringad). Kättingsspakblocket 

(ej i bild) är placerad till höger om dynamometern. 
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Spakblocket (se figur 5.17) som sitter längst bak i systemet har till uppgift att lägga på 

den önskade kraften FC. När spakblocket spänner spännbandet kommer den pålagda 

kraften visas på dynamometern. 

 

 

 

Figur 5.15: Främre trissan.  

Figur 5.16: Dynamometern. 

Figur 5.17: Kättingspakblock. 
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För att justera vinkeln θ på kraften FC användes pallbockar när kraften skulle vara hori-

sontell (se figur 5.18). När vinkeln skulle vara -30 grader justerades den främre trissan i 

längdled för att få rätt vinkel på spännbandet.  

 

 

Testet började med att tpl och vinkeln på kraften FC ställdes i rätt vinkel för den testom-

gång som skulle köras. Därefter belastades dragarmen i tur och ordning med 5 kN, 7.5 

kN och 10 kN (detta värde lästes av på dynamometern) varpå värdet (i volt) på FAX läs-

tes av från dataloggern (se figur 5.19) för varje pålagd kraft. Därefter avlastades syste-

met så kraften i spännbandet blev noll. Sedan upprepades samma procedur fyra gånger. 

Därefter upprepas proceduren för nästa testomgång i ordningen. Ett medelvärde räknas 

sedan fram ur de fem mätomgångarna (om inte något värde avvek allt för mycket, då 

plockades de bort då det troligen var felaktigt och skulle påverka resultatet negativt). 

 

 

Figur 5.18: För att kraften FC skulle vara horisontell an-

vändes en Pallbock. 

 

Figur 5.19: Laptoppens display (dataloggen) 

visar värdet på FAX i Volt (inringad). 
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På traktorn som användes vid testet fanns inget CANBUS-system, men eftersom JTI 

använder den i sin forskning finns ett system med sensorer och elektriska styrenheter 

uppbyggt liknande CANBUS (se figur 5.20). Ur detta system fås samma signaler ut som 

det är tänkt att traktorer med CANBUS ska sända.  

 

  

Figur 5.20: JTI:s egenutvecklade system. 
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Kraftsensor 

Kraftsensorn i traktorn var en Bosch Rexroth KMB. Problemet var att det fanns sju oli-

ka typer av sensorer av denna modell med olika maxbelastningar, från 25 kN till 150 kN 

och det fanns ingen säker information som sa vilken som var monterad på traktorn. Det-

ta kunde dock redas ut när testresultaten var klara (se bilaga 3 för mer information). Det 

visade sig att sensorn hade en maxbelastning på 50 kN. Med denna kunskap kunde ut-

signalen från sensorn (i volt) räknas om till en faktisk kraft (i Newton) vilket var nöd-

vändigt för att kunna jämföra dessa mätvärden med de andra testen.  

 

Att räkna om till Newton görs genom att använda en funktion (rätlinjig) mellan utsigna-

len från kraftsensor (volt) och den kraft (Newton) som sensorn visar. När ingen kraft är 

pålagd (FC = 0) visar dataloggen 4.8V. och vid teoretisk max last (50kN) ska den visa 

2.5V
17

. Från dessa två punkter fås funktionen ”y = -21.739x + 104,35”. I funktionen står 

x för variationen på utsignalen (i volt), sätts ett värde för x in i funktionen och den räk-

nas ut, fås ett värde (i Newton) på den pålagda kraften som motsvarar utsignalen (enligt 

figur 5.21).  

 

    

 
Figur 5.21: Kraftgivare, maxlast 50kN 

 

  

                                                 
17

 Datablad – Kraftsensor KMB 
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5.4.2 Resultat 
Resultatet (se tabell 5.10–5.12) presenteras på samma sätt som i tidigare delar med det 

undantaget att mätvärdena från FC = 10 kN inte är lika många som de två andra serierna 

(5 kN och 7.5 kN). Men utifrån dessa två kan det antas att 10 kN serien följer samma 

mönster. 

  

För att i ett senare skede kunna jämföra resultaten från det praktiska testet med de två 

andra delarna har värde på FAX normerats. Detta för att värdet på FAX vid φ och θ = 0 

grader visar 5.22 kN och i teorin ska värdet vara 5 kN, där av normeringen. (se bilaga 4)  

 

 

Tabell 5.10: Resultat praktiskt test 5kN.  

Vinkel på 
dragarmen φ 

vinkel på 
kraft, θ FC (kN) Medelvärde (V) FAX (kN) 

Normerade 
värden (kN) 

0 0 0 4,80 0,00 0,00 

20 0 5 4,62 3,83 3,67 

15 0 5 4,60 4,35 4,17 

10 0 5 4,57 4,92 4,71 

0 0 5 4,56 5,22 5,00 

-5 0 5 4,56 5,31 5,08 

-10 0 5 4,52 6,05 5,79 

-15 0 5 4,55 5,35 5,12 

            

15 30 5 4,71 2,00 1,92 

0 30 5 4,64 3,44 3,29 

-15 30 5 4,58 4,70 4,50 
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Tabell 5.11: Resultat praktiskt test 7.5kN. 

Vinkel på 
dragarmen φ 

vinkel på 
kraft, θ FC (kN) Medelvärde (V) FAX (kN) 

Normerade 
värden (kN) 

20 0 7,5 4,52 6,00 5,48 

15 0 7,5 4,51 6,35 5,79 

10 0 7,5 4,46 7,48 6,83 

0 0 7,5 4,42 8,22 7,50 

-5 0 7,5 4,43 8,05 7,34 

-10 0 7,5 4,38 9,05 8,25 

-15 0 7,5 4,42 8,21 7,49 

      15 30 7,5 4,66 3,05 2,78 

0 30 7,5 4,56 5,13 4,68 

-15 30 7,5 4,47 7,13 6,51 

 

 

 

Tabell 5.12: Resultat praktiskt test 10kN. 

Vinkel på 
dragarmen φ 

vinkel på 
kraft, θ FC (kN) Medelvärde (V) FAX (kN) 

Normerade 
värden (kN) 

15 0 10 4,40 8,65 8,16 

0 0 10 4,31 10,61 10,00 

-15 0 10 4,30 10,82 10,19 

      15 30 10 4,60 4,26 4,02 

0 30 10 4,48 7,05 6,64 

-15 30 10 4,34 10,00 9,43 
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Följande två grafer (se figur 5.22 och 5.23) konstruerades utifrån resultaten från de 

praktiska testerna. 

 

 
Figur 5.22: Praktisk test, θ = 0 grader (FC) 

 

 

 
Figur 5.23: Praktisk test, θ = -30 grader (FC) 

 

 

 

Att figur 5.23 är linjär beror troligtvis delvis på att bara tre punkter används i varje graf 

och slumpen att φ = -15 valdes som punkt.  
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6 Resultat och analys 
Resultatet kommer att redovisas utifrån tre olika perspektiv, den pålagda kraften FC, 

vinkeln på FC och vinkeln på dragarmen φ. De tre olika delarna (teoretiska beräkning-

arna, FEM-analysen och praktiska testet) kommer att ställas mot varandra föra att 

kunna jämföras. Från det praktiska testet används det normerade värdet på FAX i dessa 

analyser. 

 

6.1 Funktion av FAX och φ 
Den mest relevanta av alla jämförelser är variationen på FAX när vinkeln på dragarmen 

φ går från +20 grader till -15 grader (ett troligt arbetsintervall i verkligheten). I figurer-

na nedan visas resultatet från två konstanta krafter på FC, 5 kN och 10 kN. I praktiken 

betyder detta att en konstant kraft drar i dragarmen medan vinkeln på dragarmen varie-

ras från +20 till -15 grader. Under denna variation registreras värdet på FAX. Resultatet 

syns i figur 6.1–6.2.   

 
Figur 6.1: Fc = 5 kN, θ = 0 

 

 
Figur 6.2: Fc = 10 kN, θ = 0 
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Det första som kan tolkas ur dessa grafer är hur pass bra de tre resultaten passar ihop. 

De teoretiska beräkningarnas och FEM-analysens grafer är inte helt oväntat helt linjära, 

bara graden av lutningen skiljer dem åt. Att resultatet från det praktiska testet inte är lika 

linjärt är inte så konstigt då det är baserat på verkligheten, men ändå stämmer det väl-

digt bra överens med teorin. Främst avviker resultatet från de andra två när vinkeln på 

dragarmen blir negativ. I det stora hela kan ändå resultaten anses väldigt lika. 
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Ett liknande fall som också testades var när vinkeln på den pålagda kraften FC var vink-

lad -30 från horisontalplanet, tillskillnad från fallet ovan där kraften var parallell med 

horisontalplanet. Med i övrigt samma förutsättningar som ovan blir resultatet enligt fi-

gur 6.3–6.4. 

 

 
 

Figur 6.3: Fc = 5 kN, θ = -30  

 

 

 
Figur 6.4: Fc = 10 kN, θ = -30  

 

Det första som dess grafer visar är att de inte stämmer lika bra överens som när FC var 

parallell med horisontalplanet. FEM- och teorigrafen är ganska lika varandra vad det 

gäller lutningen men ligger ca 20 % av FC ifrån varandra på FAX-axeln. Lutningen på 

grafen till det praktiska testet är något brantare än de två andra graferna och även det 

förskjutet på FAX-axeln. En annan iakttagelse är att när FC är vinklad -30 grader blir 

reaktionskraften FAX mellan 45-55 % lägre än när FC är riktad horisontell. Detta stäm-

mer väl överens med nedanstående beräkningar om sambandet mellan FAX och θ (Se 

figur 6.5).  
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6.2 Funktion av FAX och θ 
En annan intressant parameter är hur en förändring på vinkeln på kraften FC påverkar 

FAX. Detta samband undersöktes inte med hjälp av FEM-analys eller i det praktiska tes-

tet, förutom i två fall (θ = 0 och -30 grader). Dessa två fall är inte tillräckligt för att visa 

något samband, däremot tillsammans med en teoretisk beräkning (se figur 6.5) kan en 

uppfattning om hur de kan påverka varandra fås. De tre graferna i figur 6.5 bygger på 

teoretiska beräkningar och de två svarta punkterna är från FEM-analysen och det prak-

tiska testet. OBS. φ=Φ i figur 6.5 

 

 
Figur 6.5: Fc = 5 kN, θ varierar mellan 0 och 60 grader  

 

 

Det som syns är att desto större vinkeln blir på kraften FC, blir reaktionskraften FAX 

mindre. Punkten från det praktiska testet ligger bara 0.3 kN från teorin och FEM-

analysens värde ligger bara 0.5 kN ifrån. Detta indikerar att praktiken skulle ligga nära 

teorin om fler tester hade gjorts. 
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6.3 Analys 
När de teoretiska beräkningarna jämfördes med FEM-analysen så stämmer i stort sätt 

alla värden bra överens. Detta är bra eftersom de i grunden bygger på samma teori om 

Newtons lagar. När kraften FC är vinklad -30 grader blir det dock en liten skillnad, detta 

beror antagligen på den något mer noggranna beräkningen som görs i FEM-analysen. 

Det svåra är att säga vilken av dessa två metoder som är mest rätt, eftersom de i ena 

fallet (figur 6.1 och 6.2) är nästan helt lika medan i det andra fallet (figur 6.3 och 6.4) så 

varierar de lite från varandra. Troligen beror skillnaden på hur FC och infästningspunk-

ten vid FAX är placerad vid FEM-analysen. Detta eftersom det var praktiskt svårt att 

placera dem lika som i teorin pga. att modellen är tredimensionell. Om de praktiska tes-

ten också jämförds verkar dess resultat ligga något närmre de teoretiska beräkningarna 

vilket kan tyda på att FEM-analysen inte visar ett helt riktigt resultat (se figur 6.3–6.4). 

 

När vinkeln på dragarmen var positiv under det praktiska testet stämde resultaten på FAX 

väldigt bra med teorin. Men när vinkeln φ blev negativ avvek resultatet en hel del och 

uppträdde inte alls linjärt som tidigare. Avvikelsen beror antagligen på att testriggen 

inte var optimal. Eftersom spännbandet i denna del av testet var upplagt på en pallbock 

är sannolikheten stor att detta påverkade resultatet (friktionskrafter och tvångskrafter vid 

pallbocken). Särskilt på de tester där vinkeln på dragarmarna var negativ, då användes 

en pallbock som hade skarpa kanter, på testerna med positiv vinkel hade pallbocken ett 

rör som spännbandet låg över vilket kan tänkas påverka resultatet mindre vilket också 

syns i figur 6.1 och 6.2. Värdena på FAX vid det praktiska testet visar dock rätt tendens 

vilket antyder att mer överensstämmande resultat hade uppnåtts om en bättre testrigg 

hade använts. 

 

Trenden att FAX avtar när vinkeln på FC ökar borde kunna fastställas vid ett utökat prak-

tiskt test. Att vinkeln φ på dragarmen inte spelar någon roll för hur snabbt FAX avtar kan 

också ses, den påverkar bara ”startvärdet” (θ = 0) på FAX som visas i figur 6.5.  
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7 Diskussion 
Det finns två möjliga svar på frågan om metoden som utformats och använts i detta ex-

amensarbete är tillförlitlig för att bestämma den pålagda kraften FC. Alternativen är så-

klart ja eller nej, men svaret ligger antagligen någonstans mitt i mellan beroende på de 

yttre förutsättningarna. 

 

Om den pålagda kraften FC kan konstateras var horisontellt riktad rakt bakåt från trak-

torn så blir svaret ja. Alla resultat från de praktiska testerna tyder på detta. De avvikelser 

från linjäriteten som finns i graferna för de praktiska testen beror snarare på mätosäker-

het och variationer pga. testriggen än att reaktionskraften FAX inte beter sig linjärt när 

vinkeln på dragarmen blir negativ. Detta styrks av att FAX är linjär när vinkeln på drag-

armen är positiv och att de teoretiska beräkningarna och FEM-analyserna säger att FAX 

ska öka linjärt när vinkeln på dragarmen varieras mellan +20 grader och -15 grader. 

För att helt fastställa detta bör ett mer noggrant praktiskt test göras. I detta test borde 

dynamometern placeras först i systemet och sitta fastspänd direkt i anslutning till drag-

armen. På så sätt undviks att tvångskrafter från eventuella trissor och pallbockar påver-

kar den pålagda kraften FC. 

 

Men om FC inte är parallell med horisontalplanet går det däremot inte att med denna 

metod fastställa storleken på den pålagda kraften FC. Detta eftersom storleken på FAX 

minskar någorlunda linjärt när vinkel (θ) på kraften FC ökar. Sammanfattningsvis finns 

det två orsaker till varför FAX kan minska (eller öka i motsvarande omvända fall), an-

tingen ökar vinkeln på dragarmarna, eller så ökar vinkeln θ. Vinkeln på dragarmarna 

går att bestämma, så de är inget problem. Det svåra blir således att med denna metod 

fastställa vinkeln θ. Eftersom det inte går kan inte den korrekta storleken på FC utifrån 

villkoren i detta examensarbete beräknas.  

 

Detta problem uppkommer i praktiken då många redskap är jordsökande och således har 

en vertikalkraft och inte bara en horisontalkraft som i idealfallet. 
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För att utveckla denna metod och göra den användbar i praktiken finns det två olika 

infallsvinklar, antingen problemet med att inte tillräckligt med data utvinns från tpl eller 

så undersöks hur stora de olika jordsökande krafterna är för olika redskap. 
 

För att veta vilken vinkel FC angriper dragarmen med måste en vertikal reaktionskraft 

mätas någonstans. En plats som detta skulle kunna göras på i tpl är i den hydrauliska 

kolven. Kolven regleras med ett oljetryck som vars storlek (i Pa) varierar beroende på 

vilken kraft dragarmen utsätts för. Eftersom det är troligt att en tryckgivare skulle kunna 

mäta oljetrycket i hydraulkolven skulle ett liknande praktiskt test som i detta arbete 

kunna göras för att kalibrera givaren. Om de teoretiska beräkningarna utökas till att ock-

så innefatta den övre länkarmen och den hydrauliska kolven är det högst troligt att det 

också skulle bekräftas teoretiskt. 

 

Ett annat förslag är att installera en likadan kraftsensor som redan sitter i traktor i punkt 

B, men som mäter krafter i vertikalled istället för i horisontalled. Vilken av dessa meto-

der som ger bäst resultat och är mest praktisk återsår att se. Viktigt för båda fallen är 

dock att riktiga praktiska test utförs så att allt blir kalibrerat på ett bra sätt. 

 

Den andra infallsvinkeln är att istället undersöka redskapen. Kan ett samband ses mellan 

de olika krafterna (vertikal och horisontell) för samma typer av redskap? Om det skulle 

visa sig att kvoten av de vertikala och de horisontella krafterna i stort var den samma för 

likartade redskap skulle denna kvot kunna användas som en korrigerande faktor i den 

metod som användes i detta arbete. Ett idealfall skulle vara om den vertikala kraften var 

så pass liten i jämförelse mot den horisontala kraften att den helt skulle kunna försum-

mas. I så fall skulle metoden från detta arbete kunna användas. Den rapport som lästes 

under litteraturstudien som nämndes under delen ”andra kraftmätningssystem” tyder till 

viss del på det. 

 

7.1 Felkällor 
Vid de teoretiska beräkningarna kan i stort sätt fel uteslutas då uträkningarna har kon-

trollerats och utförts flera gånger och av mer en person. Vid FEM-analysen kan flera 

felkällor finnas. Dels avviker modellen något från verkligheten och dels var kompeten-

sen för FEM-anlyser relativt låg för inblandade personer. Flera parametrar kunde tro-

ligtvis valts annorlunda för att få ett mer korrekt resultat. Överlag låg resultatet dock 

nära de två andra delarna vilket ändå tyder på att resultatet ligger inom ”felmarginalen”. 

Under det praktiska testet fanns det några saker som kunde gjorts annorlunda. Den 

största felkällan var sannolikt testriggen som nämnts tidigare. För ett mer exakt resultat 

och för att inte behöva göra en normering borde en kalibrering både av kraftsensorn och 

av dynamometern gjorts. Utöver det borde fler testserier gjorts för att få ett mer statis-

tisktsäkerställt resultat. 

           

Den laterala kraften (Z-led) som redskapet påverkar tpl med har inte alls tagits i beak-

tande i detta arbete vilket i praktiken kan leda till fel mätvärden, i litteraturstudien fram 

kom dock att den antagligen är så liten att den inte påverkar resultatet nämnvärt.   
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8 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att när FC är parallell med horisontalplanet 

kan metoden användas, men när vinkeln θ ökar från horisontalplanet kommer felet på 

värdet FC också att öka.   

 

Jag skulle rekommendera att först utreda kvoten mellan vertikal- och horisontalkraften 

för att i bästa fall kunna utesluta vertikalkraftens inverkan. Visade det sig att den verti-

kala kraftens inverkan inte kunde uteslutas och inte heller något storlekssamband fanns 

mellan samma typer av redskap blir det sista steget att utöka metoden med fler sensorer 

eller givare.   
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www.boschrexroth.com 

http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=N

ET&ccat_id=30050&remindCcat=on&search_action=submit&language=en-

GB&search_query=95170  

(2010-05-31) 

 

  

http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=30050&remindCcat=on&search_action=submit&language=en-GB&search_query=95170
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=30050&remindCcat=on&search_action=submit&language=en-GB&search_query=95170
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&ccat_id=30050&remindCcat=on&search_action=submit&language=en-GB&search_query=95170
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Bilaga 1:Beräkningar av vinklar i geometrin 

 
Figur 9.1 - 9.3 användes för att räkna ut de vinklar som behövdes. 

 

 

 

 

  

Figur 9.1: geometri 1 

Figur 9.2: geometri 2 



ii 

 

 

  

Figur 9.3: geometri 3 
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Bilaga 2: Förklaring av exceldokument och redovisning av 

formler för vinklar 

 
Två excelmallar gjordes. Den ena enligt figur 9.4. 

  

 

I denna mall sätts värden in som själv kan väljas i de celler som har röd text, i de celler 

med grön text kommer värdena på krafterna och φ att visas. För att räkna ut dessa vär-

den används nedanstående formler som symboliseras av de celler med svart text i figur 

9.4. 

Figur 9.4: excelmall 1 
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Vinklar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längder: 
 

 

 

 

 

  



v 

 

Den andra excelmallen ser ut enligt figur 9.5 

 

Denna mall fungerar på samma sätt som ovan nämnda mall. Men här sätts ett eget värde 

på φ in och längden EG samt krafterna fås ut ur cellerna med grön text. För att räkna ut 

dessa värden används nedanstående formler som symboliseras av de celler med svart 

text i figur 9.5. 

 

 

Vinklar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.5: excelmall 2 
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Punkter: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Längder: 
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Bilaga 3: Kraftsensorns fastställande 
 

Det som gjordes för att undersöka vilken sensor som satt i traktorn var att sätta in vär-

den från det praktiska testet i en graf liknande figur 5.21. Skillnaden var att värdet på 

maxlasten varierades mellan de olika tänkbara varianterna (25 kN till 100 kN). På så 

sätt kunde den man se på vilken graf för de olika givarna som de praktiska värdena 

stämde bäst in. På 50 kN givaren var avvikelsen således R
2
=0.9997.  

Detta kan jämföras med grafer från två andra givare (figur 9.6 och 9.7). 

 

 

 
Figur 9.6: Kraftgivare, maxlast 25kN 

 

 
Figur 9.7: Kraftgivare, maxlast 110kN 

 

 

Här ses att värdena från det praktiska testet inte stämmer lika bra överens in på de andra 

givarnas funktioner. 

  

y = -0,0959x + 5,0293
R² = 0,959
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y = -0,0196x + 4,6365
R² = 0,9855
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Bilaga 4: Normering av resultat från praktiskt test 
 

 

Normering av ett värde på FAX från det praktiska testet går till på följande sätt. 

När vinkeln φ = 0 och θ = 0 var FAX = 5.22 kN, för att stämma med teorin borde det 

värdet varit 5 kN och kan då kallas normerat. När vinkeln φ = 20 och θ = 0 var FAX = 

3.83 kN men det måste normeras för att kunna jämföras med 5 kN. 

Följande görs. 

 

3.83/5.22=0.73 

 

0.73 säger att 3.83 kN motsvarar 73 % av den normerade kraften 5 kN. 

 

Följande görs. 

 

3.83 kN * 0.73 = 3.69 kN. 

 

3.69 kN är således det normerade värdet av 3.83 kN. 

 

Samma operation gjordes sedan för alla resultat i det praktiska testet.



 i 

 


	1Johan Erlandsson - exjobbsframsida - Reaktionskrafter i dragarmarna på en traktors trepunktslyft-Teori och praktik
	2Abstract-determine forces in the lower link arm in three point linkage of a tractor.doc
	3Johan Erlandsson Examensarbete - Reaktionskrafter i dragarmarna på en traktors trepunktslyft -teori och praktik

