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Sammanfattning 
På uppdrag från Ableway AB har ett hållfasthetsarbete genomförts på 

deras sitskiprototyp. Syftet med detta arbete har varit att utveckla 

prototypen genom att förbättra dess komponenter. Arbetet har varit 

avgränsat till att enbart titta på chassit. Målet har varit att titta på flera 

scenarion som kan ske vid användandet av en sitski och applicera dessa 

på modellen och från detta hitta de komponenter som inte klarar de 

krafter som uppstår vid användning. Arbetet har strukturerats utefter 

en agil projektform med faserna förstudie, planering, utredning, håll-

fasthetssimulering, avslut. I förstudien genomfördes en produktanalys 

angående sitskis, där information söktes hur dessa är uppbyggda och 

används. En undersökning gjordes angående vilka scenarion en sitski 

åkare kan hamna i och hur dessa påverkar utrustningen. Det togs fram 

fyra scenarion som undersöktes, dessa var sväng, krasch, frontalkrock 

och hoppning. För att kunna genomföra dessa scenarion har det använts 

ett 3D-CAD program. Där har det skapats lastfall av varje scenario som 

sedan har simulerats. Genomförandefasen bestod av utredning, förbe-

redelser av modellen, simuleringar av lastfall och vidare undersökning 

av komponenterna. Resultatet av arbetet visar att det finns flera olika 

komponenter i prototypen som har känsliga områden som gör att 

komponenten inte klarar de krav som ställs. När dessa komponenter 

hade identifierats så genomfördes det ett förbättringsarbete där kompo-

nenterna modellerades om för att undvika de brister som fanns tidigare. 

Vid en jämförelse med tidigare komponent kunde de nya komponen-

terna visa upp ett förbättringsresultat på över 50 procent skillnad. 

Sammanfattningsvis har projektets syfte och mål uppnåtts.
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Abstract 
On behalf of Ableway AB a strength study has been done on their sit ski 

prototype. The purpose of this work has been to develop the prototype 

by improving its components. The work has been limited to only look at 

the prototypes chassi. The goal has been to look at several scenarios that 

can occur when using a sit ski and apply them on the model and from 

this find the components that can’t handle the forces that occur during 

use. The work has been structured along an agile project form with 

phases of pilot study, planning, investigation, strength study, projects 

closing. The preliminary study was a product analysis regarding sit skis, 

where information sought how they are constructed and used. An 

investigation was made as to which scenarios sit ski skiers can be in and 

how these affect the equipment. The investigation showed us that there 

are four scenarios that where interesting to be investigating, these were 

turning, crash, frontal crash and jumping. In order to implement these 

scenarios, it has been used a 3D CAD program. Where it has created 

load cases of each scenario that has been simulated. The implementation 

phase consisted of study, pretreatment of the model, simulations of load 

cases and further examination of the components. The result of the work 

shows that there are several different components of the prototype that 

has sensitive areas that make the component fail in the requirements. 

Once these components are identified, then made an improvement in 

which the components have been redesigned to avoid the shortcomings 

that previously existed. In a comparison with previous component 

could the new components show a profit improvement of over 50 per 

cent difference. In summary, the project's purpose and goals was 

achieved.
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Terminologi 
Parasport – Samlingsnamnet för sport och idrott för personer med 

funktionsnedsättning. 

CAD – Computer Aided Design, programvara för digital konstruktion. 

Solidworks – CAD program 

Agil projektform – Benämning av ett arbetssätt. 

GANT-schema – En tidsplan över projektets ingående delar. 

Sitski – Ett redskap för handikappade att använda för att åka alpin 

skidåkning. 

Connections – Uttryck för hur komponenter kopplas ihop i Solidworks
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1 Inledning 
I avsnitt 1.1–1.6 redovisas bakgrund, syfte, avgränsningar, projektets 

mål, tidsplan och författarens bidrag till rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Parasport har varit en växande bit inom svensk idrott. Sverige ligger en 

bit fram inom sporten då vi har många utövare. Detta skapar mer media 

tid, som ger folk en inblick hur det är att vara handikappidrottare och 

som inspirerar andra att det inte är omöjligt att vara en aktiv idrottare 

trots handikapp. [1] 

Eftersom det finns människor med flera olika funktionsnedsättningar så 

kan det vara svårt att få tag på rätt utrustning till varje utövare. Att den 

fungerar och håller under en längre tid då utrustningen ofta är dyr och 

specialanpassad för varje utövare. [2] 

En av idrotterna som har ökat i popularitet är att åka sitski. En sitski är 

ett utrustningsredskap som ska ge människor som sitter rullstolsbundna 

möjlighetet att åka skidor, både alpint och längdåkning. Att åka alpin 

sitski är en fartfylld sport med höga krafter som ställer krav på både 

åkare och utrustning. [2] 

Ableway AB är ett svenskt företag med rötterna i norra delarna av 

Sverige som har inriktat sig på att skapa handikapps utrustning. En av 

de produkterna som tagits fram är en sitski. De modellerna som har 

funnits på marknaden har inte matchat de kraven som Ableway ställer 

på redskapet.  De skapar produkter inom både alpina- och längdbran-

schen. Den alpina sitskin är inriktad av vara en lättare produkt med hög 

dämpningsförmåga gentemot de konkurrenter som finns på mark-

naden. [3] 

1.2 Syfte 

Projektets syfte är att göra en hållfasthetsundersökning på Ableways 

alpina sitski. 

1.3 Mål 

Undersöka och ta fram ett antal olika scenarion som kan hända vid 

användning av sitskin. Att sedan gå vidare med hjälp av Solidworks för 

att skapa olika lastfall av de scenarios som tagits fram. För att gå vidare 



Hållfasthetsundersökning på en 

sitski 

Albin Jansson 

Inledning 

2015-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth  

2 

med att göra simuleringar med hjälp av de lastfallen, dessa simuleringar 

kommer ge resultat om vilka komponenter på modellen som inte 

kommer att hålla för de belastningar som finns.  Detta ger även input 

om vart de olika delarna kommer att brytas av, då kan det göras ett 

förbättringsarbete. Det görs sedan en ny modellering av komponenten 

där bristerna modelleras annorlunda för att skapa en bättre komponent 

1.4 Avgränsningar 

 Kommer enbart titta på chassit och inte resterande delar som be-

hövs i en sitski. 

 Det kommer att göras två simuleringar där två olika hastigheter 

används. Behöver hastigheten ökas för att ge tydligare resultat 

kommer det att göras ytterligare en simulering. 

 Konstant svängradie på 20 meter. 

 Skidbackens lutning kommer vara konstant på 20 grader 

 Totala massan ska vara 80 kg. 

1.5 Tidsplan 

Projektet motsvarar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsarbete. 

Se figur 1 för översiktliga tidsplan eller se bilaga A för det detaljerade 

Gant-schemat. 

 

Figur 1 - Översiktlig tidsplan 

1.6  Författarens bidrag 

De illustrationer som inte har någon källa angiven är gjorda av författa-

ren själv. 
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2 Teori 
I kapitel 2.1- 2.3 presenteras bakgrundsmaterial för sitski, beräkningar 

och Solidworks, som ger läsaren ökad förståelse för resterande delar av 

rapporten. 

2.1 Sitski 

En sitski är ett åkdon på snö för handikappade människor som inte har 

rörlighet i sina ben. Den används inom internationella och paralympiska 

grenar och åkarna kan tävla i Slalom, Storslalom, Super-G, Störtlopp och 

skicross.[1] 

En sitski körs genom att skapa fina rörelser av kropp och armar. Genom 

att flytta kroppens tyngdpunkt i sidled samtidigt som åkaren glider 

framåt så ställer sitskin upp skidans kant som skapar en svängande 

rörelse med hjälp av skidans radie. Data visar att en normal åkare kör 

runt 18-36 km/h.[2] 

2.1.1 Uppbyggnad 

 

Figur 2 - Standard uppbyggnaden av en sitski. 

En sitski är uppbyggd av följande bitar. För att se bitarnas position se 

figur 2.[2] 
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 Sitsen – Sitsen är den delen som åkaren sitter i vid åkning och 

fungerar som åkarens pjäxa. Den ska vara byggd av ett lätt 

material, men ändå vara styv så att den inte böjer sig när åkaren 

lutar sig i sidled. Då förlorar åkaren precision i åkningen. Den ska 

också sitta tight mot kroppen för att få så bra kraftöverföring som 

möjligt mellan kropp och sitski. Den har oftast remmar placerade 

på olika ställen för att kunna spänna fast kroppen för att ge ännu 

bättre kraftöverföring. På insidan kläs sitsen med något mjukare 

material, till exempel skumgummi. På professionell nivå används 

hårdare fyllning gentemot nybörjarna. De professionella åkarna 

har oftast specialgjutna sitsar som ska passa deras kropp perfekt. 

 Fotstödet – Fotstödet hjälper åkaren att hålla fötterna i en posit-

ion ovanför marken. Det ska kunna individanpassas beroende på 

åkarens längd och handikapp. Fotstödet ska även vara styvt då 

det ska kunna bära tyngden från två ben. Har oftast remmar att 

spänna fast benen med.  

 Skida – Skidan är den komponenten som resten av sitskin ska 

åka på. Skidan kan direktmonteras på bottendelen av chassit men 

det vanligaste är att ha en skida med bindning som sedan klickas 

fast i chassit när utrustningen ska användas. Detta för att under-

lätta på-, avtagning av skidan, så att det ska vara lättare att byta 

skida och att den ska bli lättare att transportera. Skidan ska vara 

av den nya typen av carvingskida som har en skärning, andra at-

tributer på skidan kan ändras efter användarens krav. Se figur 3. 

 

Figur 3 - Skärningen hos en modern alpin skida sedd ovanifrån [4] 

 Chassit – Chassit är den mest komplicerade komponenten på en 

sitski. Det är den delen som håller ihop alla komponenterna. Det 

är den delen som sitsen sitter monterad i, men också den som sit-

ter fast i skidan. Den består oftast av olika länkage för att ge kon-

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slopepro.com/sv/gear_skis_info&ei=9JxLVY-0J4a7ygPb4oHIBA&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNGeYv356WYjaeza_kjq92R2wLF13A&ust=1431105116642343
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struktionen möjlighet till att ha fjädring. Konstruktionen ska vara 

styv i sidled. 

 Metallsulan – Den sitter i botten på chassit och är den delen som 

sätts fast i bindningen. 

 Fjädring – Sitter oftast inbäddad i ramverket och ska fungera 

som en dämpare vid stötar i höga farter. Ska också göra det lite 

mer komfortabelt att sitta i den för användaren. Ska tåla hårda 

stötar i sin egen riktning.  

 Kryckstav – Används för att hålla balansen lättare. Den är speci-

albyggd för att kunna staka sig framåt med, det som görs då är 

att åkaren drar i det lilla snöret nedanför handtaget för att dra 

skidan i vertikalt läge och den kan då användas till att staka med. 

Består även av remmar upptill för att kryckan lättare ska sitta fast 

på armen. Se Figur 4. 

 

Figur 4 – Kryckstav.[5] 

2.2 Beräkningar 

2.2.1 Variabler 

 V = Hastigheten hos sitskin 

 m = massan hos objektet 

 g = tyngdacceleration 

 r = radien på svängen 
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 a (c) = centripitalacceleration 

 F(a (c)) = centripitalkraft 

 L = längden mellan skidan och objektets tyngdpunkt. 

2.2.2 Beräkningsformler 

De formler som har använts för att undersöka vilka krafter som påver-

kar en sitskiåkare är: 

 Centripitalacceleration – den acceleration som skapas när något 

svänger. Accelerationen har riktningen mot svängens mitt. for-

meln är a(c) = v^2/r(s).[6] 

 Centripitalkraft – den kraft som skapas av centripitalaccelerat-

ionen. F(a(c)) = m ∗ a(c).[6] 

 Impulslagen – vad som sker när två föremål möts. 

 FΔt = mv −mv0 

 Newtons tredje lag – Två kroppar påverkar alltid varandra med 

lika stora men motriktade krafter. Om föremålet A utsätter före-

målet B för en viss kraft kommer B utsätta A för samma kraft 

men riktad åt motsatt håll. I ett slutet system kommer interna 

krafter tas ut av dess reaktionskraft så att summan av alla interna 

krafter blir noll, det vill säga för att ett slutet system ska accele-

rera måste det interagera med ett externt objekt.[8] 

2.3 Solidworks 

Solidworks är ett ”Computer Aided Design (CAD)” program som ger 

användaren möjlighet att skapa 3D modeller i datorn. Åkaren kan skapa 

olika komponenter för att sedan montera ihop de skapta delarna. I 

programmet finns det även möjlighet att skapa färdiga ritningar av de 

färdiga modellerna så konstruktören inte behöver rita för hand. Pro-

grammet kan även göra hållfasthetsberäkningar på den modellerade 

prototypen. Figur 5 visar ett exempel på hur en komponent kan se ut.[9] 
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Figur 5 - Exempel på en modellerad komponent 

2.3.1 Solidworks Simulation 

Solidworks erbjuder konstruktören att göra hållfasthetsberäkningar på 

den modellerade prototypen. Det kan spara både tid och pengar om 

konstruktören upptäcker fel redan i det här stadiet. Om det visas att 

prototypen inte klarar de laster och påfrestningar som kommer att 

finnas, så är det enkelt för konstruktören att rita om den part som inte 

uppfyller kraven. [10] 

Förberedelser 

När en prototyp har modellerats så kan den vara allt från en liten del till 

att bestå av flera olika komponenter som är hopmonterade. För att 

genomföra en simulering så behövs det göras en del förberedelser. 

Till en början krävs att modellen förenklas, att vissa delar som är 

onödiga för det önskade scenariot plockas bort. Detta för att skapa en 

lättare och mer exakt beräkning av det som önskas. 

Ifall det ska göras en simulering av en prototyp med flera olika delar så 

behöver konstruktören sätta ut kontaktvillkor för att programmet ska 

veta hur de olika delarna sitter ihop.  Ett annat krav är att det måste 

specificeras hur de olika delarna ska förhålls till varandra. Om det är 

tillåtet att de går genom varandra eller inte. Eller om vissa ytor ska röra 

sig tillsammans med varandra. 

För att genomföra en simulering behöver geometrin vara korrekt, det 

vill säga att den inte har några ”öppna” kanter eller ytor. Detta skapar 

då hålrum mellan ytor som gör att programmet inte kommer att kunna 

skapa den ”mesh” som ska läggas på ytan. Det får heller inte vara någon 

komponent som bryter ytan på en annan komponent. Då försöker 

programmet lägga en ”mesh” på ytan som går genom en annan yta och 

det kommer inte att fungera. I figur 6 kan det ses ett exempel på en 
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öppen yta medan figur 7 visar ett scenarion där två komponenter går 

genom varandra. 

För att det ska bli ett verkligt resultat från simuleringarna behöver 

konstruktören bestämma vilket material som ska användas i de olika 

komponenterna. Detta är enkelt då Solidworks har ett stort bibliotek 

inprogrammerat där de metaller, plaster, gummi och andra material 

finns. Men konstruktören kan även välja att skapa ett eget material om 

han inte hittar det önskade. 

För att genomföra en hållfasthetsberäkning så krävs det att modellen 

blir angripen av någon sorts kraft. Men för att modellen inte enbart ska 

flyttas av kraften så krävs det att det skapas en fästpunkt någonstas på 

prototypen så att programmet vet vart den kommer vara fixerad.  

Det sista som görs innan programmet kan starta en simulering är att det 

ska skapas en så kallad ”mesh” som egentligen är ett rutnät som läggs 

på ytan av prototypen. Rutnätet består av noder som fungerar som 

bindpunkter för de olika linjerna. Rutnätet ger ett underlag för pro-

grammet om vart den exakta ytan av modellen ligger som ska simule-

ras. Rutnätet kan variera i storlek beroende på hur exakta beräkningar 

konstruktören är ute efter. Figur 8 visar ett exempel på hur en mesh kan 

se ut. [10] 

 

Figur 6 - Exempel på öppen yta [11] 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://grabcad.com/questions/tutorial-filled-surfaces-in-solidworks&ei=zn5gVe7iF4j8ywO85ICQAQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNE8PNdhQMzHAFE0he8PATmTA-_WfQ&ust=1432473669595412
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Figur 7 - Figur på när två olika parter går ihop i varandra 

 

 

Figur 8 - Färdig detalj som är förberedd att simuleras 

 

Simuleringsresultat 

När konstruktören har skapat ett lastfall som denne är intresserad av att 

undersöka så startas en simulering. Det som görs då är att programmet 

beräknar vart de största spänningarna, deformationer och töjningar sker 

i den modellerade komponenten. [10] 
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Figur 9 - Färgskalan vid resultat 

Figur 9 visar den skala som visar vilka områden som drabbats av höga 

och låga spänningar/deformationer. Den röda färgen har högst resultat 

medan blått har lägst. Skalans enheter kan bestämmas av konstruktören 

eller vara automatiskt inställd av att följa den högsta spänningen som 

finns i simuleringen.[10] 

Spänningsresultatet kan se ut som i figur 10, där högsta spänningarna 

sker i det röda området. Resultatet presenteras i N/m^2 som är samma 

som Pa. [10] 

 

Figur 10 - Spänningsresultat 

Nästa resultat som presenteras är vart komponenter har som störst 

förskjutningar i materialet. Figur 11 visar vart deformationen är som 

högst och det är det röda området som har förskjuts mest. Resultatet 

mäts i mm. [10] 
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Figur 11 – Vart komponenten flyttar sig mest 

 

Resultatanalys 

När ett resultat har simulerats fram så behöver det analyseras. I resulta-

tet från spänningstestet så visar det var den högsta spänningen är. Om 

den högsta spänningen överstiger materialets sträckgräns så betyder det 

inte att det kommer att spricka eller brytas direkt, utan det visar att det 

kommer att ske en plastisk deformation i det området. Om spänningen 

är tillräcklig hög för att bryta materialet visas inte. Den kan också se ut 

som att deformationen är större än den är i bilden, det är för att pro-

grammet gör en deformationsomskalning för att användaren lättare ska 

se hur komponentet deformeras.  
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3 Metod 
I kapitel 3.1–3.5 presenteras de metoder som använts för att uppnå 

projektets mål.  

 

Projektet kan delas upp i Fem faser: projektinitiering, förstudie, plane-

ring, genomförande och avslut. Projektets förstudie, planering och 

genomförande har inspirerats av den agila projektmetodiken med 

motiveringen att projektmålet varit känt men kravbilden inte är lika 

tydlig. Denna typ av projekt passar det agila synsättet. [12] 
 

3.1 Projektinitiering 

Inför projektet skapades ett projektdirektiv i form av en ”SMART” 

(syfte, mål, avgränsningar, resurser och tidsplan) tillsammans med 

beställaren för att få en tydlig bild för projektet. 

3.2 Förstudie 

En förstudie ska i korta drag besvara frågorna ” Vad ska vi göra och 

varför?” Två verktyg användes för att besvara de frågorna som fanns 

innan projektet startades. Verktygen bestod av litteraturstudie med 

kompletterande intervjuer om ämnet sitski. 

3.2.1 Visionsdokument 

För att ge en enkel och bra sammanfattning av projektet skapades ett 

visionsdokument. Visionsdokumentet ger ett snabbt svar på vem som 

ska använda projektresultatet, vilka behov som ska tillgodoses, vad som 

är unikt med projektet, vem som är beställare och projektets tidsramar. 

Visionsdokumentet finns i bilaga B. 

3.2.2 Kommunikationsplan 

En kommunikationsplan innehållande rutiner för mötesplanering och 

dokumentationshantering skapades för att undvika dubbelbokningar 

och borttappad dokumentation. Kommunikationsplanen återfinns i 

bilaga C. 

3.2.3 Teoristudie 

För att få en högre förståelse för ämnet genomfördes en teoristudie, 

informationen hämtades från en litteraturstudie och från muntliga 

intervjuer med sakkunniga. Teoristudien utgjorde basen till teorika-

pitlet. 
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Litteraturstudie 

Litteraturstudiens syfte var att få djupare kunskaper inom området. 

Studien baseras på information från internet. 

Intervjuer 

För få en ännu djupare förståelse inom ämnet gjordes en gemensam 

intervju med personalen på Totalskidskolan. Denna gick över till en 

fortsättningsintervju som var personlig. 

3.3 Planering 

Detta projekt har haft inspiration av den agila projektmetodiken. En 

övergripande tidsplan i form av en färd- och leveransplan över hela 

projekttiden sammanställdes i ett Ganttschema som innehöll större 

avstämningar i form av delmål. Gant-schemat finns att skåda i bilaga A. 

[12] 

Utöver den övergripande planeringen skedde det även veckoplanering 

där ett schema skapades i slutet på varje vecka där delmål för nästa 

vecka sattes upp.  

3.4 Genomförande 

Här presenteras de metoder som använts under genomförandefasen. 

3.4.1 Utredning 

För att kunna ta fram ett underlag till hållfasthetsberäkningen av sitski 

prototypen genomförs en undersökning om vad som händer när en 

människa åker en sitski. Vilka moment är det som finns och borde 

undersökas. Detta görs för att kunna få en djupare inblick om hur 

framförandet av sitski går till. Metoderna som använts för att skaffa 

denna information presenteras under 3.4.1. 

Metodansatser 

Intervjuer och observationer planerades, strukturerades och samman-

ställdes genom att använda metodansatser för att få en effektiv inform-

ationsinsamling. Metodansatserna innehåller information om personens 

namn, metod och stimuli. Fullständig lista över metodansatserna finns i 

bilaga D. 

Intervju 

Informationsinsamlingen till nulägesanalysen bestod till stor del av ett 

studiebesök med tillhörande intervjuer med de anställda på Totalskid-

skolan AB. Denna intervju finns i bilaga E. 
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Observationer 

För att försöka upptäcka outtalade problem och information har obser-

vationer gjorts. Observationer av redan befintliga sitskis hos Totalskid-

skolan, men även observationer av bild- och filmmaterial från internet.  

Litteraturundersökning 

Det gjordes en litteratursökning för att hitta mer information och utöka 

kunskapen inom simuleringsfasen i Solidworks. Att samla mer kunskap 

inom vilka funktioner som gör vad och när dessa kan användas vid rätt 

tillfälle. Det gjordes även en sökning för att utöka kunskapen inom 

sitski-området. 

Utvärdering 

Resultatet från utredningsfasen utvärderades med syftet att få en större 

inblick i vad de stora problemen är vid sitski åkning. Att skapa scen-

arion från den information som har mottagits. 

3.4.2 Förberedelser 

För att veta vilka delar som är de kritiska vid användandet av modellen 

så görs en simulering av modellen i Solidworks. För att kunna genom-

föra en simulering så ställs det vissa krav på modellen. Detta för att göra 

modellen så lik den modell som kommer att skapas i verkligheten som 

möjligt.  I den här delen presenteras de metoder som använts för att 

göra CAD modellen färdig för simulering.  

Modellen 

Skapa en geometrisk korrekt modell där onödiga delar plockats bort. 

Det ska också skapas bindningsvillkor mellan de olika komponenterna i 

modellen för att Solidworks ska veta hur modellen ska hanteras. 

Materialet som används ska också bestämmas för att det ska vara rätt 

materialegenskaper på modellen. 

Scenario 

För att efterlikna verkligheten så skapas det olika scenarion, där krafter, 

rörelser och infästningar tittas på för att skapa de lastfall som ska 

simuleras senare i projektet.  

 Scenario 1 – Hoppning 

Scenario ett kommer att simulera ett hopp med sitski. 

I det är fallet kommer det bli lite svårt att räkna ut vilken kraft som 

kommer att behöva appliceras. Detta beror till stor del av vilken stöt-
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dämpare som sitter monterad och vilka krafter denna tar upp. Den 

största påverkningen av prototypen sker när dämparen blir fullt kom-

primerad. Detta gör att undersökningen sker med komprimerad modell. 

I simuleringen kommer därför krafterna utgå från tyngden av åkaren. Så 

simulering 1 kommer att vara åkarens tyngd, och kraften i simulering 2 

kommer vara dubbla tyngden från åkaren. 

Krafterna kommer att appliceras på sitsens monteringsskena med 

riktning mot plan mark. Fastsättningen kommer att sitta i foten. 

 Scenario 2 – Frontalkrock 

Scenario två kommer att simulera en frontalkrock, att åkaren kör in med 

sitskin i något stumt. 

För att veta vilken kraft som ska appliceras vid simulering så används 

impulsslagen, den beräknas så att det är konstant hastighetsminskning. 

Formeln är: FΔt=mv−mv0. 

Kraften kommer att appliceras i modellens främre delar med riktning 

rakt genom prototypen. Fastsättningen kommer att sitta i foten. 

Hur stora krafterna blir som påverkar modellen beror på dessa variab-

ler: 

 Starthastighet – ska varieras mellan 27-54km/h i två olika simule-

ringar. 

 Hastighet efter inbromsningen – - kommer vara konstant under 

simuleringarna. 

 Åkarens massa - kommer vara konstant under simuleringarna. 

 Inbromsningens tid - kommer vara konstant under simuleringar-

na. 

 Scenario 3 – Sväng 

Scenario tre kommer att simulera en skärande sväng utan sladd. 

I det här fallet kommer det att göras en kraftuppställning där flera olika 

variabler kan varieras för att skapa den sväng som önskas. Hur stora 

krafterna blir som påverkar modellen kommer bero på dessa konstanter 

och variabler: 
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 Hastighet – ska varieras mellan 27-54-72 km/h i tre olika simule-

ringar 

 Backens lutning - kommer vara konstant under simuleringarna. 

 Skidans vinkel gentemot backens fallinje - kommer vara konstant 

under simuleringarna. 

 Svängens radie - kommer vara konstant under simuleringarna. 

 Åkarens massa - kommer vara konstant under simuleringarna. 

Figur 12 visar den kraftuppställning som använts för att skapa scenario 

3. Figur 12 finns även i bilaga F. 

 

Figur 12 - Kraftuppställning av svängande sitski 

 Scenario 4 – Krasch 

Scenario fyra kommer simulera en rotationskrasch 

Då det här scenariot kan varieras på ett stort antal olika sätt så ska det 

försöka skapas ett förenklat scenario om vad som skulle kunna hända. 

Krafterna kommer att uppskattas för att passa verkligheten. Det kom-

mer att skapas två simuleringar, en normal krasch, men även en hård 

krasch. Fastsättning kommer att ske i foten och krafterna kommer att 

appliceras på den övre delen av sitskin och riktningen kommer att vara 

rakt i sidled för att skapa en rotation av prototypen. Det kommer även 

att ansättas en tyngd på sitsen för att simulera åkarens påverkan. 
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3.4.3 Simulering 

När modellen har blivit förberedd och de valda scenariona är bestämda 

så ska det genomföras simuleringar. 

Först görs varje scenario om till lastfall där krafterna räknas ut eller 

bestäms beroende på scenario. Krafterna appliceras på modellen och 

simuleringen startar. 

Efter att simuleringarna har genomförts så ska det göras en analys över 

vilka delar som är mest känsliga över alla scenariona. 

3.4.4 Känsliga komponenter 

Analysen från simulering av hela modellen ligger som underlag när en 

vidare undersökning på varje känslig komponent ska genomföras. 

Här kommer lastfallen baseras på det vanligaste scenario som varje 

komponent utsätts för, krafterna är uppskattade. Den modellerade 

komponenten förbereds för att en simulering ska vara klar att genom-

öföras. 

När alla krav är uppfyllda så kommer det att göras en simulering med 

det valda lastfallet på varje komponent. Resultatet från dessa simule-

ringar kommer att analyseras för att ligga som underlag för vilka 

förbättringar som kan genomföras på en förbättrad ersättningskompo-

nent. 

När det har utvärderats vilka områden på varje komponent som är 

känsliga så kommer det modelleras en ny komponent som ska ha 

samma funktion som den tidigare. Den ska dock vara modellerad för att 

ta bort de känsliga områdena som finns på den ursprungliga modellen.  

Det kommer avslutningsvis att göras en jämförelse med tidigare kom-

ponent för att se hur bra de nya komponenterna är. 

3.5 Slutleverans och avslut 

Efter att projektet avslutas så kommer det presenteras och överlämnas 

genom projektrapport men också att Ableway kommer få allt material 

från Solidworks. 
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4 Genomförande 
I kapitel 4.1 – 4.3. presenteras projektets genomförande utifrån utred-

ning, planering och förberedelser. 

4.1 Utredning 

I utredningsfasen kartläggdes hur en sitski är uppbyggd och hur den 

körs. En avgränsning gjordes att enbart titta på sitskins chassi då det är 

den relevanta delen i projektet men att det är bra att ha kunskap om 

hela processen. 

4.1.1 Vad är en sitski och hur används den? 

För att utreda vad en sitski är för något och vad den används till så 

gjordes ett studiebesök hos Totalskidskolan AB, se bilaga E. Där inform-

ation angående en sitskis uppbyggnad och hur den används mottogs. 

Det gjordes även en litteraturundersökning för att se om det fanns 

annan information och tankar inom området som skulle kunna vara av 

betydelse för projektets framtid. 

Detta gav information som skapade en problemsammanställning, se 

kapitel 4.1.2 

4.1.2 Problemsammanställning 

Efter att genomförandet av studiebesöket med tillhörande intervjuer 

gjorts så sammanställdes allt. Detta skapade en problemsammanställ-

ning som tar upp vilka frågor och problem som det kommer att arbetas 

vidare med.  

Då avgränsningar har gjorts till att enbart titta på chassits hållbarhet så 

har det gjorts en sammanställning som visar vilka problem som förhål-

ler sig till det ämnet.  

 Kolla på sitsen infästning, att se om den är konstruerad för att 

klara hårda smällar. Eller om det behöver göras förstärkningar. 

 Titta om länkagets komponenter är tillräckligt hållbara, speciellt 

för rotationsrörelser då dessa skulle ge upphov till hårda kra-

scher. 
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 Dämparens infästning klarar av de krav som kommer ställas på 

denne. Att de metallstag som finns är tillräckligt grova för att inte 

plasticeras eller brytas.  

 Titta på ifall modellen ger upphov till höga deformationer i sid-

led, att då kanske försöka modellera eller konstruera om vissa 

komponenter för att förbättra kraftöverföringen. 

 Att titta på vilka krafter som uppstår i slutet på varje sväng. 

4.1.3 Utvärdering 

Efter att det genomförts en problemsammanställning så gjordes det en 

utvärdering. I utvärderingen växte det fram frågor angående chassits 

konstruktion och vad som skulle kunna ändras för att uppnå en hållba-

rare sitski. 

1. Hur höga är krafterna som påverkar en sitskiåkare? 

2. Vilka komponenter är mest känsliga för höga krafter, och vad kan 

göras för att göra dessa starkare? 

3. Hur hög blir förskjutning av vissa komponenter vid åkning? 

Hur höga är krafterna som påverkar en sitskiåkare? 

För att veta vilka komponenter det är som inte klarar av de krafter som 

utrustningen utsätts för så krävs det kunskap om hur höga de krafterna 

faktiskt är. Därför behövs det ett underlag som visar vart krafterna 

utsätter materialet och hur höga dessa faktiskt kan vara. 

Vilka delar är mest känsliga för höga krafter, och vad kan göras för 
att göra dessa starkare?  

Det behöver göras en undersökning om vilka komponenter det är som 

är mest känsliga för olika krafter, sen se vad som kan göras med dessa 

delar för att minska spänningarna och göra att de klarar högra krafter. 

Om vissa delar behöver göras om med högre dimensioner eller om det 

är någon bit på komponenten som behöver ha en annan form för att just 

den formen skapar höga spänningar i materialet. 

Hur stor förskjutning sker av komponenter blir det vid åkning? 

För att klara av kraven som åkaren ställer på utrustningen, att den inte 

ska glappa eller förskjutas för mycket när krafterna blir för höga. Därför 

behövs det göras en beräkning hur mycket sitskins delar flyttas och se 

om dessa har någon betydelse vid åkningen. 
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4.2 Planering 

Det tidsplan som används finns i bilaga A. 

4.3 Förberedelser 

Den modellen som har använts i projektet har blivit modellerad av 

Ableway AB. Prototypen var enbart ett modellerat chassi med en 

dämpare, det fanns inte någon sits eller annan utrustning. Det har varit 

deras underlag för att skapa en ritning som tillverkaren kunde utgå från 

när modellen skulle tillverkas. Dock var inte modellen färdig modelle-

rad utan det fattades vissa bitar. Det skiljde även på hur den animerade 

och den verkliga modellen såg ut. Materialet som har använts i mo-

dellen är aluminium 1060 med en sträckgräns på cirka 27 MPa. 

För att se en lista på prototypens delar se bilaga G. 

Ta bort onödiga delar 

Det går ut på att eliminera de delar som inte kommer att ha någon 

betydelse för den simulering som konstruktören planerar att genomföra. 

Här är en lista på delar som har eliminerats inför simuleringen för att 

det ska bli en lättare beräkning för programmet. 

 Distansbrickor som sitter emellan olika parter för att skapa rätt 

avstånd mellan dessa. 

 Nylonbitarna som används för att sitskin ska passa i alpinbind-

ning. 

Skapa de delar som fattades 

För att modellen skulle klara av att simuleras så skapas några nya 

komponenter för att det skulle hålla ihop modellen då vissa delar 

fattades i originalmodellen. De delar som behövde skapas finns listade i 

bilaga H. 

Rekonstruera den animerade modellen för att passa verkligheten. 

Det första som gjordes var att försöka se vilka skillnader som fanns 

mellan den animerade och den verkliga modellen, detta är en kritisk del 

för att modellerna ska bete sig likadant. De ändringar som har gjorts för 

att visa vilka delar som är rekonstruerade finns listade i bilaga H. 

Rekonstruera delar som inte klarar de geometriska kraven 

För att kunna genomföra en simulering så krävs det att alla delarna 

klarar de geometriska kraven som ställs, en av de delar som inte klarade 
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dessa krav från en början var den modellerade stötdämparen. Dämpar-

en hade delar som behövde göras om för att kunna fungera som tänkt. 

Närmare förklaring finns i bilaga H. 

Montera ihop modellens delar 

För att få de olika delarna i den animerade modellen att bete sig som de 

ska göra i verkligheten så krävs det att det skapas rätt ”connections” 

mellan parterna. Att det monteras bultar i de hålrum som kopplar ihop 

de olika komponenterna till en färdig prototyp. Se de blå detaljerna i 

figur 13 för att se de bultar som har använts för att montera ihop mo-

dellen. 

 

Figur 13 - Modellen med hopkopplande bultar 
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet från simuleringarna. 

5.1 Simulering 

För att kunna visa vilka krafter som påverkar en sitski vid användande 

så skapades flera olika scenarion som skickades in i de olika lastfallen. 

Figur 14,17,20,24 visar vart kraften och infästningen sitter i de olika 

lastfallen. Kraften visas med lila pilar och infästningen har gröna pilar. 

Skalan som används vid spännings beräkning är satt till 30 MPa som 

högsta värde, då materialet som används har en sträckgräns på 27,5 

MPa. Detta ger oss att där bilderna visar att prototypen är orange och 

övergår mot rött så finns det deformationer.  

5.1.1 Lastfall 1 

Här presenteras resultatet angående krafter, simuleringsresultat och 

analys från lastfall 1 

Kraft 

Lastfall ett simulerar en landning där dämparen blir fullt komprimerad 

och kraften sprids ut i resterande prototyp. De krafter som påverkar 

sitskin är presenterade i tabell 1. 

Krafterna ska vara tänkta att det är en åkares vikt i första simuleringen 

och två gånger åkarens vikt i andra simuleringen. 

Tabell 1- Krafter som appliceras i lastfall 1 

Kraft Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Tyngd 80 160 Kg 

För att se kraftens applicering och modellens infästning, se figur 14 
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Figur 14 – Kraften och infästningens applicering i lastfall 1 

Simuleringsresultat 

Här presenteras resultatet från simulering 1 och 2.  

Figur 15 och 16 visar att det skapas vissa områden som är känsliga för 

spänningar. Den största förskjutningen är lokaliserad i bakre delen av 

huvuddelen, för visuell figur se bilaga I. Tabell 2 visar värden angående 

högsta spänning och förskjutning i det här lastfallet. 

 

Figur 15 – Materialets spänningar från simulering 1 
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Figur 16 – Materialspänningar från simulering 2 

Tabell 2 - högsta spänningen och förskjutningen från lastfall 1 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Spänning 88 104 MPa 

Förskjutning 0,76 1,5 mm 

Analys 

Figur 15 och 16 visar att de känsligaste komponenterna för spänningen i 

detta lastfall är: 

 Huvuddelen 

 Sitsens monteringsstag 

 Sitsens vinkelstag 

 Dämparstagen  
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5.1.2 Lastfall 2  

Här presenteras resultatet angående krafter, simuleringsresultat och 

analys från lastfall 2. 

Kraft 

Lastfall två ska simulera en frontalkrock med ett stumt objekt. 

För att veta vilken kraft som ska appliceras vid simulering så används 

impulsslagen, den beräknas så att det är konstant retardation. 

Impulslagen: 𝑭𝑭𝑭 = 𝑭𝑭−𝑭𝑭𝑭. 

Tabell 3 visar de data som använts för att ligga som grund för lastfall 2. 

Tabell 3 - Data från lastfall 2 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Massa 80 80 kg 

Hastighet start 27 54 km/h 

Hastighet efter smäll 0 0 m/s 

Tid 0,25 0,25 sekunder 

Inbromsningskraft -2400 -4800 N 

För att se kraftens applicering och modellens infästning, se figur 17. 

 

Figur 17 – Kraften och infästningens applicering i lastfall 2 

Simuleringsresultat 

Här presenteras resultatet från simulering 1 och 2. 
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Figur 18 och 19 visar att det skapas vissa områden som är känsliga för 

spänningar. Den största förskjutningen är lokaliserad i bakre delen av 

huvuddelen, för visuell figur se bilaga I. Tabell 4 visar värden angående 

högsta spänning och förskjutning i det här lastfallet. 

 

Figur 18 - Materialspänningar från simulering 1 

 

Figur 19 - Materialspänningar från simulering 2 

Tabell 4 - Högsta spänningen och förskjutningen från lastfall 2 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Spänning 121 144 MPa 

Förskjutning 1,4 1,6 Mm 
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Analys 

Efter att en analys genomförts av lastfallet så är detta de mest utsatta 

delarna: 

 Bakre stagets vinkel. 

 Fotens bakre vinkel. 

 Huvuddelens övre del, framför vinkeln. 
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5.1.3 Lastfall 3 

Här presenteras resultatet angående krafter, simuleringsresultat och 

analys från lastfall 3. 

Kraft 

Tredje lastfallet ska föreställa en skärande sväng. Det kommer att 

utföras i tre olika hastigheter. Svängen kommer att ha samma svängra-

die i hela svängen och den kommer att utföras i en backe med konstant 

lutning. De data som behövs för simuleringen finns i tabell 5. För att se 

kraftuppställningen se bilaga F. 

Tabell 5 - Simuleringsdata som använts som grund för lastfall 3 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 Enhet 

Hastighet  27 54 72 km/h 

Massa (kg) 80 80 80 kg 

Radie sväng 20 20 20 m 

Lutning backe 20 20 20 grader 

Lutning åkare 33,05 56,5 67,4 grader 

Kraft (z-led)  737 737 737 N 

Kraft (x-led) 415 1090 1790 N 

För att se kraftens applicering och modellens infästning, se figur 20. 

 

Figur 20 - Kraften och infästningen applicering i lastfall 3 

Simuleringsresultat 

Här presenteras resultatet från simulering 1 och 2. 
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Figur 21-23 visar att det skapas vissa områden som är känsliga för 

spänningar. Den största förskjutningen är lokaliserad i bakre delen av 

huvuddelen, för visuell figur se bilaga I. Tabell 6 visar värden angående 

högsta spänning och förskjutning i det här lastfallet.  

 

Figur 21 - Materialspänningar från simulering 1 

 

Figur 22 - Materialspänningar från simulering 2 

 

Figur 23 - Materialspänningar från simulering 3 
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Tabell 6 - Högsta spänningen och förskjutningen från lastfall 3 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 Enhet 

Spänning 93 144  218 MPa 

Förskjutning 1,2 1,78  2,67 mm 

Analys 

Efter att en analys genomförts av lastfallet så är detta de mest utsatta 

delarna: 

 Huvuddelen. 

 Mellersta stagets övre del. 

 Bakre stagets övre del. 

 Sitsen monteringstag.  
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5.1.4 Lastfall 4 

Här presenteras resultatet angående krafter, simuleringresultat och 

analys från lastfall 4. 

Kraft 

Då det är svårt att applicera de krafter som uppstår vid en rotations-

krasch så kommer dessa bli uppskattade.  

De uppskattade krafterna finns i tabell 7. 

Tabell 7 - De krafter som appliceras vid lastfall 4 

Resultat Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Kraft 500 1000 N 

Tyngd 80 80 Kg 

För att se kraftens applicering och modellens infästning, se figur 24. 

 

Figur 24 - Kraften och infästningens applicering i lastfall 4 

Simuleringsresultat 

Här presenteras resultatet från simulering 1 och 2. 

Figur 25 och 26 visar att det skapas vissa områden som är känsliga för 

spänningar. Den största förskjutningen är lokaliserad i bakre delen av 
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huvuddelen, för visuell figur se bilaga I. Tabell 8 visar värden angående 

högsta spänning och förskjutning i det här lastfallet. 

 

Figur 25 - Materialspänningar från simulering 1 

 

Figur 26 - Materialspänningar från simulering 2 

Tabell 8 - Högsta spänningen och förskjutningen från lastfall 4 

 

 

 

  

Resultat  Simulering 1 Simulering 2 Enhet 

Spänning 142 208 MPa 

Förskjutning 3,6 7,1 mm 
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Analys 

Efter att en analys genomförts av lastfallet så är detta de mest utsatta 

delarna: 

 Huvuddelen 

 Mellersta staget 

 Bakre staget 

 Främre staget 

 Länkagekopplingen  
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5.2 Känsliga komponenter 

Efter en utvärdering av de olika lastfallen så gjordes en värdering om 

vilka komponenter som har varit mest känsliga under de fyra lastfallen. 

Det kommer även att göras en vidare undersökning på varje komponent 

där det görs nya simuleringar. Dessa simuleringar görs med uppskat-

tade krafter. Appliceringen av kraften sätts där det är som vanligast att 

en kraft påverkar komponenten. Här undersöks endast spänningen i 

materialet och inte deformation. 

Det gjordes även förbättringsförslag, där den känsliga komponenten 

modellerades om för att förhindra de områden som uppgav stora 

spänningar 

Lila pil = Kraftens riktning 

Röd pil = Zoner med höga spänningar 

Blå pil = Infästningens position 

5.2.1 Främre staget 

En vidare undersökning gjordes på det främre staget.  

Den kraft som applicerades var 500 N och sattes i det övre hålrummet 

och hade riktningen rakt mot det lägre hålrummet. I det lägre hålrum-

met satt infästningen.  

I figur 27 kunde följande urskiljas. 

Där de stora spänningarna då hamnade var i vinkeln mellan den stora 

rörprofilen och den påsvetsade solida komponenten.  

Maximala spänningen är 32 MPa. 

Figur 28 visar den förbättrade komponenten, det är samma krafter och 

infästningar som använts. 

Vinkeln med den höga spänningen i har blivit omkonstruerad i den 

förbättrade komponentet och har nu en radie istället.  Detta minskar den 

maximala spänningen på konstruktionen från 32 till 22 MPa. En minsk-

ning med 32 procent. 
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Figur 27 - Främre stagets spänningsdiagram 

 

Figur 28 - Det förbättrade främre stagets spänningsresultat 

5.2.2 Bakre staget 

En vidare undersökning gjordes på det bakre staget. 

Den kraft som applicerades var 500 N och sattes i det övre hålrummet 

och hade riktning mot det lägre hålrummet. I det lägre hålrummet satt 

infästningen.  

Figur 29 visar att de stora spänningarna sker där det är vassa vinklar 

och hörn.  

Maximala spänningen är 82 MPa 

Figur 30 visar den förbättrade komponenten, det är samma krafter och 

infästningar som använts. 
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Ifrån att komponenten har varit uppbyggd av balkprofiler så är den nu i 

ett enda stycke. Förbättringen minskar den maximala spänningen på 

komponenten från 82 till 32 MPa. Detta är en minskning på 61 procent. 

 

Figur 29 - Bakre stagets spänningsdiagram 

 

Figur 30 - Förbättrade bakre stagets spänningsresultat 

5.2.3 Huvuvddelen 

En vidare undersökning gjordes på huvudelen 

Den kraft som applicerades var 750 N och sattes på den övre ytan av 

komponenten. Den hade en riktning rakt ner mot marken. Infästningen 

sitter i sex stycken hålrum. 

Figur 31 visar vart de största spänningarna är. 

Maximala spänningen är 108 MPa. 
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Figur 32 visar den förbättrade komponenten, det är samma krafter och 

infästningar som använts. 

Den nya komponenten är byggd utifrån ett stycke, den har alla hålrum 

på samma ställe som tidigare. Den nya komponenten minskar spän-

ningen från 108 till 50 MPa och det är en skillnad på 54 procent. 

 

 

Figur 31 - Huvuddelens spänningsdiagram 

 

Figur 32 - Förbättrade huvudelens spänningsdiagram 

5.2.4 Foten 

En vidare undersökning gjordes på fotdelen. 

Den kraft som applicerades var 500 N och sattes i det övre hålrummet i 

komponenten. Den hade en riktning snett ner mot marken. Infästningen 

sitter i botten av foten. 

1 
 

2 
 

3 
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Figur 33 visar att den största spänningen kommer ett skapas i vinkel-

ändringen. 

Maximala spänningen är 89 MPa. 

Figur 34 visar den förbättrade komponenten, det är samma krafter och 

infästningar som använts. 

Här har det endast lagts till en radie i den vinkeln som var känslig. 

Detta gav en minskning av den maximala spänningen från 89 till 28 

MPa. detta är en minskning på 69 procent. 

 

Figur 33 - Fotens spänningsdiagram 

 

Figur 34 - Förbättrade fotens spänningsresultat
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6 Diskussion 
I kapitel 6.1 – 4.4 diskuteras projektets projektinitiering, metod och 

resultat och felkällor.  

6.1 Projektinitiering 

Inför projektets start kändes projektdirektivet väl definierat. Sitskiom-

rådet kändes bekant samtidigt som det kändes obekant och spännande. 

Det fanns hög kunskap inom den alpina skidåkningen för icke handi-

kappade medan handikapputrustningen som användes enbart var något 

som påträffas i skidbacken vid vissa tillfällen. Den uppgift som skulle 

genomföras kändes självklar till en början för att sedan övergå till en 

osäkerhet efter första veckans slut. Det som upptäcktes då var att det är 

nödvändigt att projektdeltagaren skapar en så likvärdig syn på uppgif-

ten som beställaren har. Tankarna som kom var också att det här är en 

uppgift som kan tänkas bli för stor och komplex för att klara av med de 

förskunskaperna som fanns och att dessutom ha en snäv tidsram.  

6.2 Metod 

I Kapitel 6.2.1 – 6.2.4 diskuteras projektets metoder 

6.2.1 Förstudie 

Förstudien var en bra start som gav möjligheten att växa in i projektet. 

Där resultatet kunde få stor betydelse senare i projektet, det tvingade 

hjärnan att börja skapa tankar angående hur arbetet skulle genomföras. I 

förstudien genomfördes en litteraturstudie som fungerade som un-

derlag för att diskutera olika modeller inom sitskiområdet, detta för att 

det skulle vara lättare att diskutera kring ämnet när intervjuerna gjor-

des. Det gjordes även en litteraturstudie för att skapa mer förståelse för 

hur Solidworks fungerar. Intervjuerna skapade en förståelse kring hur 

en sitski fungerar och hur den är uppbyggd. Vilka egenskaper som 

utrustningen ska innefatta för att hålla hög standard. 

Visionsdokumentet kan det diskuteras kring, om detta gav någon 

påverkan på projektet då ett projektdirektiv redan skapats. Arbetet var 

dock inte arbetskrävande eller svårt och påverkade absolut inte pro-

jektet negativt. 
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6.2.2 Planering 

I det här projektet har den agila projektmetoden använts, för att den 

passar bra när projektets kravbild är otydlig till en början. Projektet har 

planerats efter en etapplanering där det finns delmål men att det inte 

finns någon utstakad väg hur projektet ska genomföras. Risken om 

planeringen hade varit mer detaljerad hade varit att det spenderats mer 

tid åt planeringen, som förmodligen ändå hade behövts ändrats i 

slutändan. Då hade dessa timmar varit onödigt spenderade på något 

som inte var till nytta ändå. Fördelen hade varit att det gjorde projektet 

mer tydligt från början angående vilka aktiviteter som skulle ske.  

6.2.3 Utredning 

Den insamlade informationen i utredningsfasen bestod största del av 

intervjuer och observationer. Det genomfördes en gemensam intervju 

som fungerade bra och det kom fram mycket givande information. 

Tanken var att det skulle vara ostrukturerade intervjuer som var förbe-

redda med vissa frågor. I en av intervjuerna var detta väldigt lyckat då 

det skapade en miljö där flera människor deltog. Deltagarna började 

diskutera med varandra som skapade många bra synpunkter och gav 

värderingar från mer än en person i taget. Detta var icke ett planerat 

scenario utan det skedde naturligt i studiebesökets start. Intervjuerna 

skulle dokumenteras med anteckningsblock.  

Något som missades i studiebesöket var att ta med en diktafon då 

vädret var dåligt och det gav inte möjlighet att använda antecknings-

block utomhus, detta kan även vara ett bra hjälpmedel om intervjuaren 

är otränad. Det hade behövts gjorts bättre dokumentation i form av 

bilder under studiebesöket, men på grund av den yttre miljön som var 

kall, blåsigt och regnigt så försvårades arbetet med detta. 

6.2.4 Genomförande 

Genomförandefasen startade med att titta på vilka olika scenarion som 

kan vara intressanta att titta vidare på. Och de som valdes var sväng, 

frontalkrock, landning efter hopp och rotationskrasch. Vid en närmare 

överblick så syntes att det enbart skulle finnas tillräckligt med tid för att 

göra en mer exakt beräkning på två av fallen, de andra scenariona 

kommer bli uppskattade. Det kan tyckas konstigt att dessa kommer få 

uppskattade krafter. Men kraftens storlek har mindre betydelse om 

konstruktören enbart vill veta vilka delar som är mest känsliga, då är 

det mer kraftens riktning som är intressant. Finns bara riktningen så är 

det bara att höja kraften tills det ger tillräckliga utslag i simuleringen för 

att se vart den går sönder.  Då landningen har en riktning som är enkel 
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att förutse och rotationskraschen kan ha nästan vilken riktning som 

helst så valdes dessa att bli uppskattade. Rotationskraschen kommer få 

en riktning som kommer att vara uppskattad till att ge stora skador på 

utrustningen. 

Samtidigt som scenariona bestämdes så behövde den modell som redan 

fanns förberedas så den var färdig att simuleras. En av de metoder som 

användes flitigt här var ”try and error” som innebär att fortsätta försöka 

med flera olika metoder och vägar tills det förväntade resultatet lyckas. 

Detta då projektmedlemmen inte hade den djupa kunskap och erfaren-

het som krävdes vid olika tillfällen. Det är en metod som har fungerat 

bra, det har varit mer tidseffektivt än att försöka hitta vägar utanför 

programmet då det kan skilja hur funktioner ska användas beroende på 

vilket sammanhang de används i. 

6.3 Resultat 

I kapitel 6.3.1 – 6.3.4 diskuteras projektets resultat. 

6.3.1 Utredning 

Genomförandets första fas var utredningen. Eftersom jag har dålig 

erfarenhet av större projekt så fanns osäkerheten om hur lång tid alla 

delar tar, därför gick projektet snabbt genom utredningsfasen. Detta var 

något som kom ikapp senare och försvårade arbetet. Nu i efterhand så 

skulle mera tid ha lagts på denna fas för att kunna skapa en djupare 

undersökning i problemet. Dock känns det som att den kunskap som 

mottogs var tillräckligt viktig för att genomföra de mest aktuella pro-

blemen.  

I studiebesöket hos totalskidskolan var en av de intressanta delarna de 

tog upp var: ”varför gör du en undersökning om en sitski”? Det de menade 

då var att det mycket annan utrustning inom den alpina handikappsde-

len som är i större behov av att förbättras. Detta hade varit intressant att 

titta vidare på i ett annat projekt i framtiden. 

6.3.2 Planering 

Projektets planering från början var bra och kändes genomförbart. Det 

som hände halvvägs in i projekten var att jag inte kände att det fanns tid 

eller kunskap att genomföra det ursprungliga målet, som var att även 

genomföra ett förstörande test av den verkliga prototypen. Detta för att 

styrka de resultat som finns utifrån de datasimuleringar som genom-

förts. Men då kunskapen om att genomföra ett sådant här test inte fanns 

så kände jag att det inte fanns någon chans för mig att ge Ableway de 
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resultat som önskades. Så tillsammans med företaget skapades nya mål 

upp, mål som kunde uppnås med hjälp av det arbete som redan genom-

förts.  

6.3.3 Genomförande 

Här diskuteras resultatet från genomförandefasen. 

Förberedelser 

Det här var i särklass det svåraste och mest tidskrävande i projektet. Att 

skapa en modell som kunde användas i en simulering. Då modellen som 

användes ursprungligen kom från beställaren så var det svårt att sätta 

sig in i hur den var uppbyggd, att veta hur alla delar är modellerade. 

Detta gjorde att jag hade lite svårt att komma igång med arbetet av 

modellen. Från början så förstod jag nog inte riktigt hur mycket jobb det 

skulle bli att bara få modellen förbered inför simuleringarna. Det fanns 

nog tankar om att den modellen som fanns skulle vara tillräckligt bra för 

att bara slänga på krafterna och sedan simulera, men så var inte fallet. 

Men det är nog i den här fasen som de största lärdomarna har införskaf-

fats med.  

Det var nog den här biten som fick mig att inse att det antagligen inte 

kommer finnas tid att genomföra den urspungliga planen med det 

förstörande testet utan att det behöver tänkas om för att hinna klart med 

projektet inom tidsramen.   

Simuleringar – Lastfall 

Här diskuteras lastfallen, men även övriga tankar angående resultatet 

av simuleringarna. 

 Lastfall 1 

Resultatet i det här lastfallet visar att det finns vissa områden som är 

känsliga mot de krafter som ansätts. Och vi ser redan från första simule-

ringen att det skapas plastiska deformationer.  

Eftersom krafterna som ansätts är uppskattade så säger inte deformat-

ionen oss så mycket, men resultatet visar fortfarande vilka delar det är 

som känsliga. Då kraften är riktad och applicerad på önskat ställe så kan 

denne höjas tills resultat ges.  En sak som visas är att kraften måste vara 

högre än vår åkares tyngd för att det ska ske deformationer i materialet. 

Förskjutningen i modellen är så liten att den inte kommer ha någon 

större betydelse. 
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 Lastfall 2 

Krafterna är baserade på att det kommer ske en konstant hastighets-

minskning, detta för att förenkla beräknandet och för att det är svårt att 

hitta data på hur hastigheten reduceras vid en frontalkrock.  

Tiden som använts är också uppskattad, tiden har stor betydelse för den 

kraft som slutligen används, då kraften dubbleras när tiden minskas 

från 1 sekund till 0,5 sekunder.  

Men som i lastfall ett så ger det oss vissa indikationer på vart konstrukt-

ionen kommer att gå sönder vid en sådan här sorts krock. Och det är 

framförallt foten och det bakre staget som är känsliga. 

Förskjutningen i modellen är så liten att den inte kommer ha någon 

större betydelse. 

 Lastfall 3 

Jag valde då att titta närmare på svängen, och skapade där ett beräk-

ningsunderlag i excel som fungerar så att det finns många olika variab-

ler som kan ändras för att skapa den önskade svängen. 

Det mest intressanta av de tillverkade lastfallen är helt klart lastfall 3. 

Att se vilka krafter som finns under en sväng och se hur dessa påverkar 

konstruktionen. Det syns redan vid den normala hastigheten 27km/h att 

det börjar skapas områden som kommer att börja deformeras vid högre 

hastighet, detta styrks genom att hastigheten ökar.   

Men allt eftersom hastigheten ökar så ändras vinkeln på de applicerade 

krafterna, detta för att åkaren ska hålla jämnvikt, men detta skapar inga 

nya områden, det stärker bara de redan befintliga. 

Förskjutningen i modellen är cirka 2 mm vid 72 km/h och det anses vara 

tillräckligt lågt för att inte ge stora utslag på den direkta kraftöverfö-

ringen mellan åkare och utrustning vid svängande rörelser. 

 Lastfall 4 

I lastfall 4 så skapades flera områden med höga spänningar på olika 

ställen i modellen redan vid låg kraft. Det var framförallt de inre stagen 

som tog mycket stryk. Då kraften även är uppskattad i detta fall så säger 

inte spänningarna så mycket. Men det visar vart och vilka delar som är 

mer eller mindre känsliga. Detta ger oss att det är många olika kompo-

nenter så är känsliga för kraftiga rotationer av modellen.  
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Övriga tankar angående lastfallen 

 I figur 14-26 kan det avläsas att i de flesta av lastfallen så är det 

höga spänningsområden runtikring några av de skruvförband 

som skapats i simuleringen för att montera ihop vissa komponen-

ter, den kraft som applicerats i skruvförbandet är 1N/m som är en 

väldigt låg kraft, men som ändå skapar höga spänningar. Dessa 

områden har jag bortsett från vid analys av lastfallen.  

 I bilaga I kan läsaren se vilka förskjutningar som finns och vart 

dessa är. Vid en analys av alla så sker alla förskjutningar i samma 

område.  

 De höga spänningsvärdena. I alla lastfallen så är den maximala 

spänningen från 80-220 MPa. Materialet i konstruktionen är alu-

minium med en sträckgräns på 27 MPa. Detta visar att maxvär-

dena som finns är långt över materialets kapacitet. Det gör också 

att prototypen antagligen skulle gå sönder i alla lastfall. Dessa 

enormt höga spänningar uppstår som oftast i små hålutrymmen 

och kommer antagligen inte att vara så höga i verkligheten då 

modellen kanske inte överensstämmer till hundra procent med 

verkligheten när det gäller hopmonteringen.  

Vidare undersökning av deformationer 

Efter analysen av lastfallen valdes vissa komponenter ut för vidare 

kontroll och det gjordes ett förbättringsförslag. Kraften, riktning och 

infästning är uppskattade till vad som skulle kunna ske i verkligheten.  

 Främre staget 

Vi ser två olika områden där det finns stor chans att det skapas höga 

spänningar på grund av komponentens utformning. Det är i hörnet 

mellan infästningen och den långa balkprofilen som den stora spän-

ningen skapas. Se Figur 27. 

Den här biten behövde modelleras om för att förhindra det känsliga 

hörnet som fanns i ursprungsmodellen. Genom att använda rundade 

kanter istället för hörn och göra komponenten smalare men solid så 

kunde den spänning som sker i material minskas med cirka 30 procent. 

Figur 28 visar också att det inte finns några riktiga känsliga punkter i 

den nya komponenten. 



Hållfasthetsundersökning på en 

sitski 

Albin Jansson 

Diskussion 

2015-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth  

45 

 Bakre vinkelstaget 

Den här är nog den delen som var känsligast i tidigare. Det är framför-

allt ett speciellt hörn som verkar vara extra känsligt. Det är i hörnet med 

vinkeländringen i figur 29 högra del.  

I förbättringsförslaget har alla hörn modellerats bort, det syns i figur 30. 

Komponenten har även blivit smalare och solid. Detta gjorde en stor 

skillnad på den spänning som uppstod. Dock har komponenten blivit 

mer svårtillverkad då den är böjd åt flera olika håll. Men detta är något 

som kommer göra skillnad i slutgiltiga prototypen. 

 Huvuddelen 

Huvuddelen har också sina ganska tydliga svagheter, och det är även 

hörnen i denna del som ställer till problem och skapar höga spänningar 

i modellen. Det sker framförallt i vinkeländringen där komponenten 

byter riktning. Se pil nummer ett i figur 31. Pil två och tre illustrerar två 

andra områden som är känsliga. Dessa områden har alldeles för kort 

anfästnings yta till den balkprofil som sitter där.  

Förbättringsförslaget i figur 32 är en helt annan konstruktion. Även 

denna har valts att tillverkas i en smalare solid del. Detta gör att den är 

mer svårtillverkad. Men då den visar upp en förbättring på 54 procent 

som borde vara tillräckligt med motiv för att använda en sådan är typ 

av komponent istället. 

 Foten 

Foten har ett område som är känsligt, och det är i vinkeländringen som 

finns i figur 33.  

Det här var en väldigt enkel ändring som skedde i förbättringen, det 

sattes in en mjukare kurva där den var känslig enligt figur 34. Dessa 

gjorde en total skillnad på 69 procent. Så detta är något som Ableway 

verkligen borde ändra på då detta inte ger någon svårare tillverkning. 

6.4 Felkällor 

Här presenteras de felkällor som finns i projektet. 

 De simuleringar som har genomförts i projektet har varit statiska 

simuleringar. Eftersom en sitski oftast är i rörelse när den utsätts 

för olika krafter så hade det kanske behövts simuleras en dyna-

misk rörelse. Försöka skapa en rörelse i programmet som förkla-
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rar hur en sitski rör sig genom en hel sväng och applicera krafter 

på det.  

 De simuleringar som genomförts nu har varit med en sitski där 

stötdämparen varit stum. Vad har detta för skillnad på det totala 

resultatet. Tar sitskin upp sidledskrafter på ett annat sätt när den 

inte är stum. 

 Att två av lastfallen och de vidare kontrollerna av olika kompo-

nenter använder uppskattade krafter och riktningar. Dessa last-

fallen är framförallt framtagna för att se vilka delar som är käns-

liga i ett liknande scenarion. Men vilken skillnad skulle det göra 

om det fanns beräkningar på exakt vart kraften sitter i en hög 

hastighets rotations krasch och hur hög denne är.  

 Förenklingen att åkaren och sitskin ska ha samma vinkel mot 

marken. 
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7 Slutsats  
Här presenteras de slutsatser som gjorts i projektet. 

 Förslag på den förbättrade designen och hur mycket dessa ökade 

hållfastheten 

 Arbetet med modellen gav goda kunskaper inom Solidworks 

som kommer vara till nytta i framtiden. 

 Metoden fungerade väl för att identifiera svaga delar. 

 Svaga delar visas tydligare vid extrema förhållanden. 

 Riktningen på kraften är viktigare än storleken om svaga kom-

ponenter ska identifieras. 

 Med hjälp av det resultat som har kommit fram i projektet kom-

mer vara en bra grund för fortsatt arbete för konstruktörerna på 

Ableway AB. 
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Källförteckning 
1. Wikipedia ”Para-alpine skiing” [www] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Para-alpine_skiing  

Hämtad: 2015-05-26 

2. Totalskidskolan [intervju] 

Håkan Wisen, erfaren skidlärare. 

Intervju: 2015-03- 26 

3. Ableway AB [Intervju] 

Per Skoglund 

Handledare 

4. Slopepro ”gear skis info” [www] 

http://www.slopepro.com/sv/gear_skis_info 

Hämtad: 2015-05-26 

5. How I  roll sports” Superlite sit ski outriggers orginal” [www] 

http://www.howirollsports.com/superlite-sit-ski-outriggers-original 

Hämtad: 2015-05-26 

6. Wikipedia “Centripitalkraft” [www] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centripetal_force 

Hämtad: 2015-05-26 

7. Wikipedia “Rörelsemängd” [www] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsem%C3%A4ngd 

Hämtad: 2015-05-26 

8. Wikipedia ”Newtons Rörelselagar” [www] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_r%C3%B6relselagar 

Hämtad: 2015-05-26 

9. Wikipedia ”Solidworks” [www] 

http://en.wikipedia.org/wiki/SolidWorks 

Hämtad: 2015-05-26 

10. Dassault Systèmes S.A “Solidworks” 

United States Of America 

11. Grabcad ”tutorial filled surfaces in Solidworks” [www] 

https://grabcad.com/questions/tutorial-filled-surfaces-in-solidworks 

Hämtad: 2015-05-26 

12. Thomas Gustavsson, Agile. Sanoma Utbildning AB, E-bok 2012, s.52-68-81,121. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Para-alpine_skiing
http://www.slopepro.com/sv/gear_skis_info
http://www.howirollsports.com/superlite-sit-ski-outriggers-original
http://en.wikipedia.org/wiki/Centripetal_force
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsem%C3%A4ngd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Newtons_r%C3%B6relselagar
http://en.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
https://grabcad.com/questions/tutorial-filled-surfaces-in-solidworks
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Bilaga A: GANT-Schema 
Uppgift Veckordagar 

Vecka 1 - förstudie Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

Hitta intervjupersoner               

Skapa ett rapportdokument               

Intervjufrågor               

Totalskidskolan - Studiebesök               

Sammanställning av studiebesök               

Skapa en frågeställning               

Litteraturstudie               

Vecka 2 - Förbereda modell               

Vilka ändringar behöver göras i modellen?               

Förenkla modellen               

Modellera om de bitar som behövs               

Sätta ihop modellens olika delar               

Vecka 3 - Förbereda modell               

Göra klart modellen inför simulering               

Kan ytterligare tester göras som ej planerats?               

Dokumentation               

Vecka 4 - Forma lastfall               

Beräkna vilka krafter som ska användas               

Titta på vart krafterna ska sitta               

Placera ut krafterna i Solidworks               

Infästningen               

Vecka 5 - Forma lastfall               

Simulera tills det finns rimliga resultat.               

Dokumentation               

Vecka 6 - Analysera resultatet               

Analysera resultatet               

Vecka 7 - Vidare simulering               

Titta vidare på  vilka de känsliga komponenter är               

Skapa nya lastfall för dessa komponenter               

Simulera de nya lastfallen               

Analysera det resultatet               

Vilka förbättringar kan göras               

Vecka 8 - 9               

Rapportarbete               

Vecka 10               

Rapport               

Skapa en presentation               

Första utkast rapport klart               

Vecka 11               

Opponering               

Presentation               

Figur 35 - Ganttschema 
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Bilaga B: Visionsdokument 
 

Visionen för projektet är att ta fram en metodik för att underlätta 

hållfasthetsberäkningen vid framtagandet av en ny sitski.  Att skapa en 

modell som matchar verkligheten och kan användas till att göra håll-

fasthetssimuleringar. Att titta på förbättringsmöjligheter av den fram-

tagna prototypen. 

Projektdeltagaren är utomstående företaget och ser på prototypen och 

metodiken med nya ögon. Den är inte heller partisk på något sätt utan 

presenterar alla funna data. 

 

 
Figur 36 - Bild på den ursprungliga sitski modelleringen 

 

 

 

Beställare: Per Skoglund, Ableway AB. 

Resultatets användare: Ansvarig av hållfasthet på Ableway AB. 

Tidsramen är 10 a´40 timmar. 
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Bilaga C: Kommunikationsplan 

Möten 

För att undvika dubbelbokningar för planerade möten och aktiviteter in 

i studentens personliga kalender. 

Möte med universitetets handledare: Studenten tar kontakt med 

handledaren för att planera in ett möte, det kan ske fysiskt eller över 

telefon/mail. En agenda för mötet sammanställs av studenten och 

skickas till handledaren innan mötet. 

Möte med beställare: Bokas av studenten 

Dokumentation 

All dokumentation sparas i en gemensam mapp i backup programmet 

Dropbox som både handledare och beställare har tillgång till. 
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Bilaga D: Metodansatser 
Tabell 9 - metodansatser 

Namn Företag Metod Stimuli Kon-

text 

 Totalskid-

skolan AB 

Studiebesök-

Observation 

Allmänt om sitskiåk-

ning, förberedda frågor. 

Åre 

Håkan 

Wisen 

Totalskid-

skolan AB 

Personlig intervju Vidare frågor från 

studiebesöket.  

Åre 

Per 

Skoglund 

Ableway 

AB 

Personlig intervju Frågor angående 

modellens uppbyggnad. 

Öster-

sund 

Tommy 

Mellberg 

Ableway 

AB 

Telefonintervju Frågor angående 

simuleringar i Solid-

works. 

TLF 
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Bilaga E: Studiebesök hos 
Totalskidskolan AB 
Totalskidskolan är ett företag som bedriver skidskola för handikappade. 

De har arbetat med sitskiverksamhet sedan 1987 och har hög kunskap 

inom ämnet då de använder materialet dagligen. Det jobbar ungefär 10-

12 personer där som alla arbetar inom skidskoleverksamhet. De är 

sverigeledande inom sitskiverksamhet. Därför passar det bra att göra ett 

studiebesök hos dem. 

Information som mottogs under studiebesöket var: 

 Vilka delar som en sitski är utrustad med, men även hur dessa 

fungerar och vilken funktion dessa har. 

 

Figur 37 - Sitskins komponenter 

 Hur en åkare kör en sitski, och vilka redskap som behövs i både 

liftåkandet som när denne kör nerför. 

 Vilka människor som kan köra sitski, och vilka som behöver an-

vända annan sorts utrustning på grund av sitt handikapp. 

 Vilken annan sorts utrustning som finns för andra sorters handi-

kapp. 
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 Vilken roll skidskoleläraren har inom handikapp åkandet. 

Intervjun som gjordes hos Totalskidskolan AB var en gemensam inter-

vju där det ställdes frågor till hela personalstyrkan och det diskuterades 

fram ett svar då alla hade egna åsikter och erfarenheter. Detta gjorde att 

mer information kunde erhållas utan att ta upp för mycket av varje 

individs tid och de kunde även diskutera saker som inte alla kanske 

tänkte på. Detta gjorde att chansen att viss information skulle glömmas 

bort att nämnas blev liten. Intervjun gick sedan över till att bli enskild 

med Håkan Wisen. 

 
Figur 38 - åkande sitski. 

Gemensam intervju 

Vilka upplever att det finns delar på en sitski som brukar gå sönder? 

 Alla i företaget tycker att det finns delar som ofta går sönder. 

Vilka delar då?  

 Bågen som håller upp fötterna har ofta en tendens att gå sönder. 

 Sitsen kan gå sönder vid krascher, det blir ofta den som tar den 

största smällen om åkaren välter. 

 Infästningen till sitsen kan gå sönder om det blir för många fall, 

det blir en sorts hävarm mellan chassit och sitsen vid ett fall 

 Bindningen, de använder numer stålbindningar av racing kaliber. 

 Dämparinfästningen kan gå sönder om det blir höga hopp. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fargteve.se/filmer/&ei=atVZVY_yFIbLyAPT4oCoBw&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNEmltMPf6pJx8mCZBIs4MztQdkJMQ&ust=1432037052352925
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 Skidan kan gå av rakt framför bindningen vid frontalkrock, spe-

ciellt om tyngdpunkten är för långt fram. 

I vilka situationer är sitskins hållbarhet mest kritisk? 

 Vid olika sorters krascher, framförallt snabba rotations krascher 

där skidan fastnar i snön och skapar ett högt moment. 

 Vid en frontalkrock med t.ex. ett träd, annan åkare, vägg, och så 

vidare. 

 Om sitskin färdas i höga hastigheter och svänger med låg radie 

på svängen, detta skapar hög belastning på sitskins chassi. 

 Om det sker ett hopp och dämparen slår igenom.  

Mitt exjobb handlar om att kolla på chassits hållbarhet, vilka delar 

upplever ni tar mest skada vid användning? 

 Länkaget för dämpningen, att vissa delar inte klarar av rotations-

krafter, men även att dessa får slitage som skapar glapp och för-

sämrar kraftöverföringen 

 Dämparen 

 Upphöjaren för sittlifts användning 

 Sitsens infästning, då denna tar smällar av hög kraft vid fall.  

Intervju med Håkan Wisen. 

I den fortsättnings intervju som följde med Håkan så valdes det ut vissa 

frågor som verkade mer relevanta för det projekt som genomförs. 

Frågorna formulerades om efter informationen som samlades efter den 

gemensamma intervjun 

Om du skulle förklara en sväng och när krafterna är som störst på 

åkaren och utrustningen? 

 Den största kraften sker i slutet på varje sväng, precis innan 

övergången till nästa sväng. Det är då åkaren har samlat på sig 

mest energi som behövs för att gå över till nästa sväng och be-

hålla eller öka hastigheten beroende på åkarens nivå. Detta är om 

svängen utförs med rent skärande svängar och inte sladdar i var-

ken ut eller ingången. 
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Figur 39 - Förklarande bild över vart kraften i en sväng är som högst 

Finns det några viktiga egenskaper som chassit behöver ha i det här 

scenariot? 

 Att det måste vara tillräckligt stabilt, det får inte bli några glapp 

mellan komponenter, att materialet inte svajar och får höga för-

skjutningar. Det måste kunna svara på åkarens minsta lilla rö-

relse då det ger honom mer kontroll och bättre kraftöverförings-

förmåga. Blir det mindre eller inga förskjutningar alls så svarar 

utrustningen bättre för åkaren, att rörelsen startar direkt utan att 

denne behöver flytta materialet först, precis som en vanlig alpin 

pjäxa. 

Hur skulle du beskriva en hård krasch på en sitski? 

 Det är en krasch som oftast sker i hög fart, när en sväng genom-

förs och skidan hugger så det skapar en rotation av åkare och 

fordon. Sen ska skidan hugga igen så det blir ett mothugg som 

skapar höga krafter på utrustningen. Men oftast så tar åkaren mer 

stryk än utrustningen. Utrustningen har ofta en del slitage skador 

på dess komponenter som gör att om det blir höga impulskrafter 

på delarna så går de lättare sönder. 
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Bilaga F: Kraftuppställning 
Den kraftuppställning som gjordes för att ta fram krafterna till lastfall 3 

finns illustrerad i figur 41 och kompletteras med figur 40 för att skapa 

en 3D illustration. 

Uppställningen i figur 41 är två dimensionell men den kan kompletteras 

med figur 40 som visar hur den här uppställningen ska behandlas i ett 

tre dimensionellt rum. Den här uppställningen har några förenklingar, 

tillexempel att den har en konstant lutning på backen. Att åkaren och 

chassit har samma lutning mot marken vid åkning. Koordinatsystemet 

från den här vyn rör sig med hur lutningen på backen ändras.  

I figur 40 så ser vi hur skidan förhåller sig till backens lutning. Detta gör 

att om båda figurerna används så skapar detta en helbild av hur åkaren 

förhåller sig till backen. Den här bilden har ett rörligt koordinatsystem 

som rör sig med hur åkaren rör sig. Z-axeln är alltid rätvinklig mot 

underlaget, medan X-axeln är rätvinklig mot skidorna och rör sig då 

vinkeln mot backens fallinje ändras. Y-axeln är alltid i skidans riktning.  

 

Figur 40 - Kompletterande bild till figur 41 för att få en 3D bild
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Figur 41 - Kraftuppställning för lastfall 3 
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Tabell 10 - Exempel på beräkningarna 

Formler Ekvation Värde Enhet   Bromsning Simulering 2 Enhet   

Centripitalacceleration a(c)=v^2/r(s) 20 m/s^2   Massa 80 kg   

Centripitalkraft m*a(c) 1600 N   Hastighet start 72 km/h   

Vinkelhastighet v/r  1,0000 rad/s   Hastighet efter smäll 0 m/s   

          Tid 0,25 sekunder   

Beteckning Variabler Mängd Enhet   Inbromsningskraft -6400 N   

v Hastighet  72 20 (km/h)-->(m/s)         

m massa (kg) 80 kg   Lutningar Lutning Grader Radianer 

r(s) Radie sväng 20 m   ϕ Lutning(sitski) (radianer) 67,403 1,176 

L Längd 1 m   α Lutning backe 20 0,349 

          β Skidan vinkel 45 0,785 

              Enhet   

Krafter (z-led)  N(z)-m*g*cos(α)=0 N(z)=m*g*cos(α) 737 N   

Krafter (x-led) N(x)-m*g*sin(α)*cos(β)=m*a(c) N(x)=m*g*sin(α)*cos(β)+m*a(c) 1790 N   

N(total) N(total) = (N(z)^2+N(x)^2)^0.5       1936 N   

Jämnvikt runt TP(total) N(Z)*sin(ϕ)*L-N(X)*cos(ϕ)*L=0 tan(ϕ) = tan(α)*cos(β)+(V^2/r*g*cos(α)) 67,403 Grader   
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Bilaga G: Prototypens delar 
Delarna är döpta av författaren själv. 

 

Figur 42 - Numrering av modellens delar 

1. Främre staget – Finns på både höger vänster sida 

2. Bakre vinkelstaget - Finns på både höger vänster sida  

3. Stötdämparen 

4. Huvuddel – Hela den övre hopsvetsade konstruktionen 

5. Sitsens monteringskena 

6. Sitsen vinkelstag 

7. Mellersta staget - Finns på både höger vänster sida 
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8. Sitsen huvudstag 

9. Dämparstag – Finns i övre och undre delen av dämparen 

10.  Länkagekopplingen 

11. Fot 

12. Fot staget – finns i främre och bakre delen av foten, kopplar ihop 

foten med resten av stagen. 
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Bilaga H: Förändringar i modellen 
Det har behövts gjorts vissa förändringar i modellen för att denne ska 

klara av de krav som ställs på en modell innan simulering. Här present-

eras förändringar, nya delar och stötdämparen. Det har även förekom-

mit en del mindre förändringar som vissa mått, men dessa kommer inte 

dokumenteras då deras betydelse för projektets slut inte har värderats 

tillräckligt hög. 

Förändringar 

Här presenteras de delar som modellerats om. 

Här har det behövts göras en del ändringar för att passa verkligheten 

som att ta bort avskärningar och fylla ut avrundningen. I den riktiga 

modellen så ligger det en svets i avrundningen mellan balkarna. Då kan 

denna del fyllas ut i den modellerade modellen för att passa 

verkligheten. Se figur 43. 

 
Figur 43 - Förklarar förändringen som skedde på bakre vinkelstaget 

. Den lilla delen mellan balkarna är från början en ihålig balkprofil som 

ska svetsas fast i balkarna runt den. Detta ger oss problem i den 

animerade modellen då det uppstår höga krafter när man fäster små 

ytor i lite större, för att undvika detta så fylls den lilla balkbiten ut. Detta 

kan göras för att i verkligheten så sitter det en svets runt om för att fästa 

fast denna del och då ökar fästytan på ett annat sätt. Se figur 44. 

 

Svets 

Avskärningen 
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Figur 44 - Utfyllnaden av en del av huvuvddelen. 

Ta bort de onödiga hålen på sidan för lättare beräkning. Dessa gör ingen 

större skillnad i hållfastheten ändå, finns enbart i den verkliga modellen 

för att kunna variera position på sits för att hitta den optimala 

positionen. Se figur 45. 

 

 
Figur 45 - Området där oanvända hål fanns 

Fel modellerat i originalfilen, staget satt på yttre sidan gentemot riktiga 

modellen. Detta gjorde att de olika stagen tog i varandra, det blev även 

konstiga vinklar och avstånd.  Se figur 46. 

Utfyllnad 

Hålborttagning 
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Figur 46 - Den här komponenten har bytt sida 

Den sneda balken var för hög för att dess sneda snitt skulle kunna det 

motsvarande raka snittet på balken bredvid. Se figur 47. 

 

 
Figur 47 - Vinkeln som modellerades om 

Nya delar 

Här presenteras de nya delar som skapats. Dessa har försökt skapats för 

att efterlikna de delar som finns på den verkliga modellen. 

Tvärgående stag saknades i modellen, behövs för att hålla upp sitsen 

och att det inte ska vika sig inåt när det läggs på en belastning i 

simuleringen. Se figur 48. 

 

Ändrat sida 

Ändrat storlek på balk 



Hållfasthetsundersökning på en 

sitski 

Albin Jansson 

Bilagor 

2015-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth  

65 

 
Figur 48 - Sitsens monteringsstag 

 

Det runda staget fanns inte i originalfilen, så den satt inte ihop. 

Modellerade upp ett nytt som skulle matcha den riktiga modellen, Sitter 

tight i hålrummen. Se figur 49. 

 

 
Figur 49 – Bakre genomgående stång på fot 

 

Det runda staget fanns inte i originalfilen, så prototypen satt inte ihop. 

Staget skapades för att sitta tight i hålrumen, det varierar i diameter för 

att passa till de olika håldiametrarna som finns i delarna runtikring. Se 

figur 50. 

 

Extra stag 

Nytt stag 
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Figur 50 – Främre genomgående stång på fot 

Stötdämpare 

Förändring i det sneda stagets tjocklek då det inte passade med det raka 

från början. Det var för grovt då det använts samma grundprofil som i 

resterande prototypen, detta är inte möjligt då den sneda avskärningen 

kommer att bli längre än den raka grundprofilens yta, detta modellera-

des om så det ska passa. För att kunna använda stötdämparen i en 

simulering i Solidworks krävs det att den är geometriskt korrekt. Det 

var inte den modell som mottogs av Ableway AB. Problemet var den 

modellerade fjädern. Detta gjorde det hela inkorrekt då den var för stor 

och den genomskar gasbehållaren. Sen så rörde sig inte heller fjäder 

med när dämparen komprimerades eller drogs ut. Detta löstes genom 

att ta bort fjäder.  

Ett annat problem var att det inte fanns någon ihopkoppling till resten 

av modellen, detta löstes genom att det modellerades två stag som 

dämparen sitter fast på i övre och undre änden.  

För att få dämparen att fungera som den ska vid en simulering så 

skapades det animerade krafter mellan övre och undre delen som gör 

att programmet vet hur hårt dämparen ska agera. Dessa ytor finns 

markerade i figur 51. Dessa krafter kan ändras för att passa just den 

dämparen som konstruktören vill ha. Detta skapar också möjligheten att 

prova olika dämpare med olika egenskaper för att se vilket resultat det 

ger i det givna lastfallet. Då en dämpare kan ha olika egenskaper så 

gjordes dämparen stum i de lastfall som genomfördes. Se figur 51 och 

52. 

Nytt Stag 
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Figur 51 - Dämparen före 

 

Figur 52 - Dämparen efter

Fjäder 

Nya stag 

Ytor 
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Bilaga I: Förskjutningar 

Lastfall 1 

 

Figur 53 - Deformationer från simulering 1 

 

Figur 54 - Deformationerna från simulering 2 
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Lastfall 2 

 

Figur 55 - Deformationerna från simulering 1 

 

Figur 56 - Deformationerna från simulering 2 
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Lastfall 3 

 

Figur 57 - Deformationerna från simulering 1 

 

Figur 58 - Deformationerna från simulering 2 
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Figur 59 - Deformationerna från simulering 3 
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Lastfall 4 

 

Figur 60 - Deformationerna från simulering 1 

 

Figur 61 - Deformationerna från simulering 2 

 


