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Sammanfattning 
Abstract 
Idag är det möjligt att modellera de hydrauliska och mekaniska systemen hos en hjullastare. Det går även i viss omfattning att simulera omgivningen 
samt de förarkommandon som krävs för utförandet av en önskad uppgift. Däremot är det enda sättet att få reda på hur en förare kommer att uppleva 
maskinen, dess körbarhet, att bygga en fungerande prototyp och be en förare att testa den. 
 
Syftet med det här examensarbetet var att hitta en korrelation mellan förarens bedömningar och mätdata insamlade från en hjullastare under körning.  
Resultaten är sedan tänkta att användas i framtida simuleringar. Olika hjullastare testades av en grupp provförare och deras subjektiva bedömningar 
såväl som mätdata från hjullastarna samlades in. 
 
Slutsatsen är att det går till en viss del att förutsäga körbarheten från insamlade data om förarens körstil är känd. Då förarnas körstil skiljer väldigt 
mycket är det är inte möjligt att dra allmänna slutsatser om körbarheten. 
 
 
Today it is possible to model all hydraulic and mechanical systems of a wheel loader. To an extent the surrounding environment and the operator 
input required for a desired operation can also be simulated. However the only way to determine how an operator will perceive the handling 
qualities, the operability, of the wheel loader is to assemble a working prototype and ask an operator to try it out. 

 
The purpose of this Master thesis was to find some correlation between the drivers’ opinions and data recorded from the machines during operation. 
The results are intended to be used in future simulations. Different machines were tested by a group of drivers and their subjective impressions, as 
well as measurements from the machines were collected.  
 
The findings from the analysis are that the operability can be determined to a certain extent if the driver’s behaviour is known. Because of the 
differences in the way the drivers operate the machine it has not been possible to draw any general conclusions. 

 



Förord 
 
Detta examensarbete är utfört av Patrik Stener och Robert Snabb under hösten 2007 på 
uppdrag av Volvo Construction Equipment. Arbetet har även utförts i samarbete med 
IEI (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling), mer specifikt avdelningen 
för Fluid och Mekanisk Systemteknik, vid Linköpings tekniska högskola. 
 
Vi vill tacka vår handledare Reno Filla för vägledning och uppmuntran under arbetets 
gång. Vi vill även tacka alla inblandade, speciellt alla ni på Volvo som har hjälpt oss på 
något sätt. Några är: Lennart Skogh för alla tips och idéer, Johan Eriksson för hjälpen 
med motorprogrammen, Patrik Härdner för motorbytena, Per-Erik Persson all hjälp att 
få maskinen klar, våra provförare, K-G Eriksson, Pauli Hansen och Esko Bjurman samt 
alla andra på avdelning 53620 – Provning Eskilstuna. Vi vill även tacka Simon Schütte 
på LiTH för hjälpen med Kansei Engineering. 
 
Ett speciellt tack även till våra familjer som stått ut med oss när vi bara hade hjullastare 
i tankarna… 
 
 
 
Patrik Stener och Robert Snabb 
Eskilstuna, januari 2008 



Abstract 
 
Today it is possible to model all hydraulic and mechanical systems of a wheel loader. 
To an extent the surrounding environment and the operator input required for a desired 
operation can also be simulated. However the only way to determine how an operator 
will perceive the handling qualities, the operability, of the wheel loader is to assemble a 
working prototype and ask an operator to try it out. 

 
The purpose of this Master thesis was to find some correlation between the drivers’ 
opinions and data recorded from the machines during operation. The results are 
intended to be used in future simulations. Different machines were tested by a group of 
drivers and their subjective impressions, as well as measurements from the machines 
were collected.  
 
The findings from the analysis are that the operability can be determined to a certain 
extent if the driver’s behaviour is known. Because of the differences in the way the 
drivers operate the machine it has not been possible to draw any general conclusions. 
 



Sammanfattning 
 
Idag är det möjligt att modellera de hydrauliska och mekaniska systemen hos en 
hjullastare. Det går även i viss omfattning att simulera omgivningen samt de 
förarkommandon som krävs för utförandet av en önskad uppgift. Däremot är det enda 
sättet att få reda på hur en förare kommer att uppleva maskinen, dess körbarhet, bygga 
en fungerande prototyp och be en förare att testa den. 
 
Syftet med det här examensarbetet var att hitta en korrelation mellan förarens 
bedömningar och mätdata insamlade från en hjullastare under körning.  Resultaten är 
sedan tänkta att användas i framtida simuleringar. Olika hjullastare testades av en grupp 
provförare och deras subjektiva bedömningar såväl som mätdata från hjullastarna 
samlades in. 
 
Slutsatsen är att det går till en viss del att förutsäga körbarheten från insamlade data om 
förarens körstil är känd. Då förarnas körstil skiljer väldigt mycket är det är inte möjligt 
att dra allmänna slutsatser om körbarheten. 
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Kapitel 1 
Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Det amerikanska forskningsinstitutet Calspans chefspilot under många år, Nello Infanti 
lär en gång ha sagt “The pilot is always right” [1]. Även om det då handlade om 
flygplan måste samma slutsats kunna dras om hjullastare. Gillar inte föraren att köra 
maskinen kommer den inte bli populär, och risken finns att den då inte säljer speciellt 
bra. Föraren har dock ofta inte stor makt över vad som skall köpas, men är maskinen 
svårkörd är risken stor att arbetet blir ineffektivt, och då vill ingen ändå köpa den.  
 
Hur kan man då enklast maximera körbarheten till minimal kostnad? 
 

1.1.1 Volvo 
Volvo firade under 2007 sitt 80-årsjubileum [2]. Volvos grundare Gustaf Larsson och 
Assar Gabrielsson träffades 1924 på ett kräftkalas i Stockholm. De hade båda ett 
förflutet inom SKF och namnet Volvo var ett vilande dotterbolag till just SKF. 
 
Grundarna konstruerade en bil som skulle köras av människor, ”Grundprincipen bakom 
allt vi gör på Volvo är därför – och måste alltid vara – säkerhet”. Första bilen, ÖV4, 
rullade av bandet den 14 april 1927 och den händelsen räknas som Volvos födelse. Året 
efter började lastbilar tillverkas och sedan växte koncernen i snabb takt med bland annat 
bussar, traktorer, anläggningsmaskiner, flyg- och båtmotorer. 1999 såldes 
biltillverkningen till Ford Motor Company [3]. Företaget är idag uppdelat i 6 divisioner, 
5 tillverkande och Volvo financial services: 
 

• Volvo Trucks [4] 
Lastbilstillverkningen kom igång 1928 och lastbilar sågs då som ett komplement 
till befintliga transportsätt, främst häst och vagn. Utbudet av lastbilar från Volvo 
utökades med tunga lastbilar och företaget har växt till att idag vara en av 
världens största tillverkare av sådana.  
 

• Volvo Buses [5] 
När Volvo började tillverka lastbilar 1928 levererades de ofta hyttlösa. Flertalet 
företag insåg att dessa chassin skulle kunna fungera som bra bas för bussar och 
redan samma år rullade några på de svenska vägarna. 1934 byggdes det första 
specialiserade chassiet för bussar. Volvo är idag världens näst största 
busstillverkare och levererar kompletta bussar men fortfarande även chassin för 
specialbyggen. 
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• Volvo Construction Equipment 

Se 1.1.1.1 Volvo Construction Equipment
 

• Volvo Penta [6] Volvo Penta är det äldsta företaget inom Volvo och har i år 
firat sitt 100-årsjubileum. Pentaverken bildades 1907 och hade som affärsidé att 
tillverka tillförlitliga marinmotorer. Företaget levererade även motorerna till de 
första Volvobilarna och köptes av Volvo 1935. Penta tillverkar idag 
inombordsmotorer till båtar, både fritidsbåtar och kommersiell sjöfart, samt 
industrimotorer. 

 
• Volvo Aero [7] 

1930 beställde den svenska flygstyrelsen 40 motorer av ett nystartat bolag i 
Trollhättan vid namn Nohab Flygmotorfabriker AB. Företaget ägdes bland annat 
av SAAB innan Volvo köpte det 1941 och gav det namnet Svenska Flygmotor 
Aktiebolaget. Företaget började utveckla jetmotorer och har bland annat 
levererat till svenska flygvapnet men även delar till Ariane-raketen. Idag 
utvecklas och tillverkas komponenter till flygplans- och raketmotorer. 

 

1.1.1.1 Volvo Construction Equipment [8], [9]
Volvo Construction Equipment är världens äldsta ännu verksamma tillverkare av 
anläggningsmaskiner och firade 2007 sitt 175-årsjubileum. Företaget har grunder i det 
företag Johan Theofron Munktell grundade 1832. Munktells företag tillverkade bland 
annat Sveriges första traktor 1913 och gick senare ihop med ett företag bildat av 
bröderna Bolinder. De bildade Bolinder-Munktell, eller BM, 1932. BM började bygga 
jordbruksmaskiner och specialiserade sig på jordbrukstraktorer. Samarbetet med Volvo 
stärktes under andra världskriget och 1950 köptes BM av Volvo.  
 
BM lanserade världens första hjullastare med redskapsfäste och parallellarmsföring 
1954 och världens första midjestyrda dumper, ”Grus-Kalle” 1966. Bägge dessa 
maskintyper byggdes från början med traktorer som grund.  
 
1977 försvann varumärket Bolinder-Munktell och företaget fick namnet Volvo BM AB. 
1985 gick Volvo BM ihop med ett amerikanskt bolag med namn Clark Equipment 
Company och bildade VME Group som bestod av Volvo BM, Michigan och Euclid. 
Volvo och Clark Equipment Company ägde halva bolaget var fram till 1995 då Volvo 
köpte Clark Equipment Companys del. Företaget döptes om till namnet det har idag, 
Volvo Construction Equipment, Volvo CE. 
 
Idag är Volvo CE världens tredje största anläggningsmaskintillverkare med ett brett 
sortiment av bland annat hjullastare, dumprar, väghyvlar, grävmaskiner, mm. 
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1.1.2 Hjullastare 

1.1.2.1 Historia [8], [9]
Hjullastarna har utvecklats framför allt i två steg, de första var baklastare och de senare, 
dagens hjullastare, är midjestyrda. Baklastaren, H10, lanserades 1954 och var i stort sett 
en traktor där drivriktningen vändes och lastaggregat monterades över de stora hjulen. 
Detta gav möjlighet till en större lastkapacitet än de tidigare traktorerna med frontlastare 
på grund av att ju större last maskinen hade i skopan desto större blev trycket på 
framaxeln. Genom att drivningen var på dessa hjul hade lastaren fortfarande möjlighet 
att driva vid tung last till skillnad mot en traktor med frontlastare där de drivande 
bakhjulen lättar vid tung last i skopan. Med LM845 lanserades 1970 den första 
midjestyrda hjullastaren i Volvos program. Dagens hjullastare är avancerade system där 
Volvos största hjullastare, L350F, kan lyfta över 50 gånger mer än den första, H10. 

 

1.1.2.2 Konstruktion [8], [9]
De första lastmaskinerna var av typen baklastare. De var i grunden en traktor där man 
vänt körriktningen och monterat lastaggregat över de stora hjulen. Anledningen var att 
man fick en mer gynnsam viktfördelning och att de stora hjulen kunde ta upp mer last. 
Maskinerna var även mycket smidiga med bakhjulsstyrning. Hytterna var dock mycket 
smala då man satt mellan lyftarmarna och en annan nackdel med typen var att man var 
tvungen att klättra över skopa och ratt för att ta sig till förarsätet. I Figur 1 ses en H10, 
en av de tidigaste baklastarna, maskinen på bilden är antagligen en av de första 
prototyperna. Det syns tydligt att maskinen är byggd med en traktor som bas. 

 
Figur 1 Baklastare H10  
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Moderna hjullastare är midjestyrda, dvs. när man svänger viker man maskinen vilket 
gör att bakre och främre hjulaxel inte längre ligger parallellt och maskinen rör sig då på 
en cirkelbana. Detta ger en mindre svängradie och förbättrar framkomligheten. 
Midjestyrningen ger dessutom en bättre möjlighet till att tillverka större maskiner 
eftersom man inte har hytten inklämd mellan lyftarmarna. Hytten kan då lättare byggas 
för moderna krav på komfort och arbetsmiljö. Idag ställs stora lagkrav på att förarmiljön 
ska vara säker, mot till exempel lastförskjutningar men även mot miljön i sig, t.ex. 
buller och vibrationer. I Figur 2 ses en modern L180F med midjestyrning. 
 

 
Figur 2 Hjullastare L180F  
 

1.1.2.3 Användningsområden [12]
Vad en hjullastare används till beror mycket på storleken. Moderna hjullastare från 
Volvo benämns med nomenklaturen L XXX Y, där L står för Loader, XXX står för 
ungefär hur många hundra kg den statiska tipplasten är och Y för vilken generation 
maskinen kommer från. Y kan utelämnas om bara storleken har betydelse oberoende av 
generation. En L180F har alltså ungefär 18 ton i statisk tipplast och är ur F-
generationen. 
 
Hjullastare delas ofta in i tre olika storleksklasser, där användningsområdena skiljer sig 
något. De tre klasserna är: 
 

• De riktigt små hjullastarna kan användas till många olika uppgifter, ofta används 
samma maskin till många arbeten på samma plats. Arbeten kan vara flytta 
material, lasta/lossa pallar och lyfta material. Typiska modeller är: L20-L70. 

 
• Mellanmaskinerna är fortfarande mycket mångsidiga och kan användas till 

många olika uppgifter men man väljer ofta att specialisera en maskin till att 
utföra ett färre antal uppgifter. Typiska modeller är: L90-L120. 
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• Större maskiner klarar fortfarande olika saker men maskinerna köps oftast in för 
en specifik uppgift, ofta för att köra kortcykel (lasta material på en lastbärare) 
eller lasta-bära, där hjullastaren lastar ett material och förflyttar det en längre 
sträcka, till exempel till en stenkross. Typiska modeller är: L150-L350. 

 

1.1.2.4 Arbetscykler [10], [12]
Kort lastarcykel  
Med kort lastcykel avses när man med en hjullastare tar material från ett lager, t ex. i en 
grustäkt, och lastar det på en lastmottagare, t ex. en dumper, för att sedan börja om. 
Dessa cykler är vanligare för större maskiner. 

 
Figur 3, Kort lastarcykel [12]
 
Exakt hur en sådan cykel ser ut varierar något mellan olika förare, vissa är effektivare 
än andra. Vad som karaktäriserar en bra körcykel är att den går snabbt, dock i ett 
hållbart tempo så att föraren orkar med ett helt arbetspass samt att den har låg 
bränsleförbrukning. 
 
Cykeln kan beskrivas i ett antal faser som ses i Figur 3: 
 

• Fas 1, skopfyllnad 
Cykeln börjar med att föraren kör in mot (grus)högen med plan skopa som är 
sänkt så att den nästan skrapar i marken. Maskinen kan växla ner automatiskt till 
lägsta växeln när skopan börjar tränga in i högen för att ge mer dragkraft. Den 
automatiska nedväxlingen sker med ett ryck, därför är det möjligt att växla ner 
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manuellt före högen. När skopan har trängt in lite i högen lyfts den för att öka 
trycket på de främre hjulen och på så sätt öka friktionen mellan hjulen och 
marken. På det sättet ökas den användbara dragkraften. Under hela 
skopfyllnadsfasen lyfts skopan. Efter ett tag kommer lyfthydrauliken inte längre 
att orka med att lyfta trots maximal tillgänglig lyftkraft används. Detta för att 
dragkraften från drivlinan motverkar hydraulikens lyftkraft. Då måste skopan 
brytas tillbaka med tiltfunktionen. Det finns alltid mer brytkraft än lyftkraft 
tillgängligt. Samtidigt som skopan bryts tillbaka, fortsätter lyftkraften vara 
maximal och föraren håller konstant högt gaspådrag tills skopan lyfts upp ur 
högen. Föraren börjar då backa maskinen. Proceduren kan liknas med att man 
hyvlar av material från högen, se Figur 4. 
 

 
Figur 4, Hyvling av hög 

 
Skopfyllnadstekniken som har beskrivits här är av vad som kallas Volvo-stil. 
Det finns andra sätt att göra det på, t.ex. CAT-stilen där ingen hyvling sker. Då 
körs skopan in i högen där full tiltfunktion används och sedan backar föraren ut 
och lyfter. 

 
• Fas 2, backning 

När föraren har lyft skopan ur högen börjar han eller hon backa och svänga 
maskinen så att det enkelt går att köra fram till lastbäraren. Skopan höjs under 
körningen till lastbäraren. Hur långt föraren backar innan han eller hon börjar 
köra framåt beror på hur fort hydrauliken kan lyfta skopan och hur högt upp 
skopan var när maskinen lämnade högen. Även under denna fas tävlar 
hydrauliken och drivningen om motorns effekt, dock utan att motverka varandra. 
  

• Fas 3, retardation 
Maskinen bromsas för att kunna vändas och fortsätta till lastbäraren. En del 
förare retarderar genom att byta från fram- till backväxel. Det ger dock en högre 
bränsleförbrukning. 
 

• Fas 4, vändning 
Föraren byter riktning så maskinen har lika långt till lastbäraren som den har åkt 
från högen för att få en optimal bana. 
 

• Fas 5, transport 
Efter vändningen körs maskinen mot lastbäraren. Målsättningen är att anpassa 
sträckan så att skopan kommer upp över kanten på lastbäraren precis när lastaren 
når fram dit. Detta är något som erfarna förare generellt sett är bra på att 
uppskatta. 
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• Fas 6, skoptömning 
När maskinen når fram till lastbäraren börjar föraren att tippa. Det ska helst ske 
innan skopan faktiskt nått fram så att de första stenarna börjar falla precis när 
den når fram över kanten. 
 

• Fas 7, vändning 
När skopan är tom så tippas den tillbaka samtidigt som föraren börjar backa och 
han eller hon börjar sänka skopan när den är fri från lastbäraren. 
 

• Fas 8, retardation 
Maskinen stannas av föraren på samma sätt och ungefär samma ställe som i fas 
3-4. 
 

• Fas 9, vändning 
Maskinen vänds mot högen och accelereras igen för en ny skopfyllnad. 
 

• Fas 10, utgångsläge 
Maskinen körs tillbaka mot högen och är i utgångsläge när skopan är sänkt. 
 

Var vändningen i fas 4 och 9 sker är mycket beroende på höj- och sänktider för 
hydrauliken. Föraren vill hela tiden använda maximal hastighet på hydrauliken för att 
minimera cykeltiderna. En cykel tar oftast mellan 20 och 30 sekunder för en erfaren 
förare. 
 
Lasta-bära cykel 
Den andra vanliga cykeln kallas lasta-bära cykel, den används för att förflytta material 
en längre sträcka, till exempel från en grusbank till en kross. 

 
Figur 5, Lasta-bära cykel, bild från Reno Filla 
 
Maskinen börjar på samma sätt som i den korta cykeln med att fylla skopan i högen, för 
att sedan backa och vända. Maskinen körs sedan med sänkt, uppvinklad skopa, så kallat 
transportläge, till målet där skopan höjs och töms på samma sätt som tidigare. Maskinen 
har mindre krav på höjtider i hydrauliken men ställer istället större krav på en bra 
transmission utan effektförluster och bra komfort för föraren vid transportkörning. 
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De olika faserna är som ses i Figur 5: 
 

1. Fylla skopa i grusbank 
2. Backa ut ur grusbank, sänka skopa 
3. Retardation till stopp 
4. Vändning 
5. Acceleration med skopa i transportläge 
6.   Transport 
7.   Transport 

      8.   Retardation och höjning av skopa 
      9.   Skoptömning 

10. Vändning, sänka skopa 
11. Retardation och vändning 
12. Transport med skopa i transportläge 
13. Retardation till utgångsläge 

 

1.1.2.5 Problemområden [10], [12], [13], [14]
Det finns tre olika krafter som inverkar på hur en hjullastare beter sig i en grushög, 
inträngningskraft, lyftkraft och brytkraft. Inträngningskraften är beroende på 
hjullastarens transmission, dvs. hur stor kraft transmissionen kan överföra via hjulen ner 
i backen för att tränga in skopan i grushögen. Lyftkraften är den kraft hydrauliken kan 
lyfta skopan och brytkraften är den kraft som föraren kan med hjälp av hydrauliken 
ändra skopvinkeln. Krafterna ses i Figur 6. För att en hjullastare ska kunna vara 
användbar måste dessa tre krafter vara balanserade mot varandra. Är de inte i balans blir 
maskinen lätt okörbar. Maskinen blir även lätt dyr om de hydrauliska krafterna blir för 
stora då kraftigare hydraulik kostar men även att lastarmarna då måste dimensioneras 
större. 

 
Figur 6, De olika krafterna som verkar på skopan 
 
Problemet är att dessa krafter motverkar varandra på flera sätt, dels rent fysiskt men 
även då de tävlar om motorns effekt. Fysiskt så motverkar främst lyftkraften och 
inträngningskraften varandra då momentet som den resulterande kraften till 
inträngningskraften skapar motverkar momentet från lyftkraften. Detta ses i Figur 7 
nedan. I vissa fall när skopan fastnar beror det på att föraren gasar för mycket och att 
lyfthydrauliken inte orkar övervinna momentet från denna kraft. Det föraren får göra då 
är att antingen minska inträngningskraften genom att minska gaspådraget eller bryta sig 
loss med brytkraft. Viktigt är att motorn kan leverera tillräckligt med effekt för att klara 
av ett stort effektbehov hos alla tre krafter. 
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Figur 7, Momenten som verkar på skopan 
 
I Figur 8 nedan ses sambandet mellan hjullastarens olika delar. Det finns två 
huvudeffektuttag från motorn, hydraulisk effekt och transmissionseffekt. De påverkar 
varandra i grushögen och därför är det viktigt är att föraren kan styra de olika krafterna 
så att de inte motverkar varandra för mycket. 
 

 
Figur 8, samspel mellan hjullastarens olika effektbehov [12]
 
Balanseringen mellan de tre krafterna, inträngningskraft, lyftkraft och brytkraft samt 
hastigheterna på drivning och hydraulik är det som bestämmer hjullastarens körbarhet. 
[13]
 
Det är inte ovanligt att maskinägarna använder en för stor skopa med avsikten att öka 
produktiviteten. Det som kan hända då är att lyftkraften inte blir tillräckligt stor och 
körbarheten minskar vilket i stället ofta ger en försämrad produktivitet. 
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1.1.3 Körbarhet [13]
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition av körbarhet (eng. 
operability). Volvo CE väljer att använda ordet ”operability” för att skilja från 
”driveability” som beskriver körbarhet hos fordon där drivlinan är det viktigaste. Hos en 
hjullastare är det samverkan mellan drivlinan och hydrauliken som är viktig. Den 
definition som kommer att användas här är lånad av NASA [15] och lyder som följande: 
 
"Operability is the ease with which a system operator can perform the assigned mission 
with a system when that system is functioning as designed." 
 
Med denna definition tas ingen som helst hänsyn till pålitligheten, robustheten och dyl. 
hos systemet då den förutsätter att systemet fungerar som det ska. Körbarhet ska inte 
förväxlas med köregenskaper då köregenskaper enbart beskriver hur systemet beter sig, 
inte om beteendet är bra eller dåligt för en given uppgift. Vad som är vikigt att notera är 
att egenskaperna hos ett system som ger bra körbarhet för en uppgift inte nödvändigtvis 
medför att körbarheten är bra för en annan uppgift. 
 
Denna definition innebär att för en given uppgift kan körbarheten anses vara omvänt 
proportionell mot arbetsbelastningen hos föraren. Det vill säga ju mindre föraren 
behöver arbeta för att utföra en given uppgift desto bättre är körbarheten hos systemet. 
 
Hos en hjullastare påverkas körbarheten främst av energibalansen mellan lyft-, bryt- och 
dragkraft. 
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1.2 Arbetet 

1.2.1 Syfte 
Inom Volvo Construction Equipment finns ett behov av att kunna avgöra hur bra 
körbarheten är på en hjullastare innan det byggs en prototyp. Detta för att minska antalet 
fysiska prototyper och därmed tiden för att ta fram en ny modell. För att kunna avgöra 
på förhand om körbarheten är god måste det tas fram ett mått på denna körbarhet som 
kan korreleras till egenskaper hos fordonsmodellen i en simulering. För att detta ska 
vara möjligt kommer Volvo i ett senare skede att ta fram en förarmodell som då kan 
berätta om körbarheten. Detta i en simulering av hela systemet i rätt miljö, dvs. en 
förarmodell i en komplett hjullastarmodell som används i en omvärldsmodell. 

1.2.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att genom intervjuer och mätningar försöka se ett 
samband mellan subjektiva bedömningar av körbarhet och de fysiska mätresultaten. 

1.2.3 Begränsningar 
Bara körbarheten i kraftflödet kommer att studeras, aspekter på ljud, vibrationer och 
ergonomi kommer att ignoreras.  
 
Endast en maskinstorlek kommer att undersökas. 
 
På grund av tidsbrist och ekonomiska aspekter kommer förändringar hos maskinen bara 
att ske elektroniskt, inga delar kommer att bytas ut fysiskt. 
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Kapitel 2 
Teori 
 

2.1 Mental arbetsbelastning 
Körbarheten har antagits vara direkt omvänt proportionerlig mot den mentala 
arbetsbelastningen. Det betyder att om föraren inte känner att han måste anstränga sig 
mentalt så är maskinen lättkörd. Om man då kan mäta den mentala arbetsbelastningen 
för olika maskiner bör man alltså kunna få en jämförelse av hur körbarheten är för dem. 
[11] Det finns två huvudsätt att mäta mental arbetsbelastning på: psykofysiologiska 
mätmetoder och subjektiva mätmetoder. [16]

2.1.1 Psykofysiologiska mätmetoder [16]
Psykofysiologi handlar om att koppla ihop psykologi och fysiologi. Man antar att de 
psykologiska och fysiologiska processerna är beroende av varandra. I avdelningen 
psykofysiologiska mätmetoder finns de metoder där man mäter på operatören och får ett 
fysiskt mätvärde på hur hög den mentala belastningen är. Att mäta kroppsliga 
funktioner är relativt lätt och kan oftast läsas av utan att operatören påverkas. Nackdelar 
är att kroppen påverkas av mycket mer än av den mentala arbetsbelastningen vilket kan 
ge svårtolkade resultat. 

2.1.1.1 Pulsmätning 
Den vanligaste psykofysiologiska mätmetoden är pulsmätning. Pulsmätning kan göras 
på två olika sätt, antingen mäter man antalet pulser under ett tidsintervall eller så mäter 
man tiden mellan varje hjärtslag. Pulsen stiger oftast markant vid en ökning av den 
mentala arbetsbelastningen eller vid stress. En klar nackdel är att hjärtat förser kroppen 
med blod och är mycket beroende på den fysiska aktivitet personen utför. Detta kan 
göra mätvärdena missvisande vid ojämn fysisk aktivitet. 

2.1.1.2 Övriga metoder 
Det finns ett antal andra metoder för att mäta mental arbetsbelastning, några är: 
hudkonduktivitet, där man mäter resistansen i huden; hjärnaktivitet (EEG), där man 
mäter aktiviteten i olika partier i hjärnan, samt olika mått på ögonaktivitet. Då kan man 
mäta blinkfrekvens, pupillutvidgning eller slumpmässiga rörelser. Metoderna kan oftast 
ge ett bra mått på den mentala arbetsbelastningen men är ofta relativt svåra att mäta.  
 
Vi kommer inte använda någon psykofysiologisk mätmetod i vår undersökning. Dels 
finns inte den utrustning som krävs tillgänglig och dels finns inte tiden till att analysera 
sådana mätdata. 
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2.1.2 Subjektiva mätmetoder [16]
Subjektiva mätmetoder går ut på att operatören får uppskatta den mentala 
arbetsbelastningen han eller hon utsätts för. Operatören får göra skattningen antingen 
under tiden för experimentet eller direkt efter det är avslutat. Det finns fördelar och 
nackdelar med båda sätt. Mäter man under tiden fås en mer klar bild vilket moment som 
gjorde att operatören fick hög arbetsbelastning och vid långa experiment glömmer 
operatören heller inte hur han eller hon kände. Nackdelar är att testet kan öka den 
mentala arbetsbelastningen då föraren får ytterligare en uppgift. Mäter man efter testet 
får man oftast bara en helhetsbild över hela experimentet och kan inte se specifika 
toppar. Fördelen är att arbetsbelastningen inte ökar under testet. Det finns ett antal 
subjektiva mätmetoder som är mer eller mindre lika. Det är dock svårt att jämföra 
resultat från olika mätmetoder.  

2.1.2.1 Cooper-Harper Scale [1]
En av de första skalorna för subjektiv mätning av arbetsbelastning är Cooper-Harper 
Scale som togs fram av två amerikanska testpiloter 1969. Metoden togs fram för att 
kunna avgöra hur hanterbart nya eller modifierade flygplan var. Skalan är 
endimensionell och byggs upp med hjälp av ett träddiagram, se Figur 9. Skalan har tio 
steg där ett är bäst och tio betyder att flygplanet är i stort sett oflygbart. 
 

 
Figur 9, Cooper-Harper Scale [27]
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2.1.2.2 NASA-TLX [28]
Metoden utvecklades 1988 av NASA för att kunna få en mer noggrann bedömning på 
den mentala arbetsbelastningen. NASA-Task Load Index är en multidimensionell skala 
som tar med flera aspekter på belastningen. Skalorna är:  
 

• Mental belastning (tänka, besluta) 
• Fysisk belastning (vända, sträcka) 
• Tidspress (fick personen ont om tid)  
• Prestation (lyckades personen med det den skulle göra) 
• Ansträngning (hur mycket var personen tvungen att anstränga sig) 
• Frustrationsnivå (hur irriterad blev personen).  

 
Varje skala är 20 steg och skalorna viktas mot varandra för att få ett totalresultat som 
varierar mellan 0 och 100. 
 
Vi har valt att använda NASA-TLX som ett mått på den mentala arbetsbelastningen. 
Valet bygger på att skalan ger mer information än en endimensionell skala och ändå är 
lätt att både förstå och tolka samtidigt som den ska vara relativt känslig även för små 
förändringar i den mentala arbetsbelastningen. Testet som används finns i appendix B.1 
NASA-TLX. 
 

2.1.2.3 Övriga metoder 
Det finns ett antal andra metoder, några är:  
 
• SWAT, multidimensionell skala med tre skalor (tidspress, mental belastning 

samt psykologisk stressbehandling) med tre steg i varje skala. SWAT är dock 
inte lika känslig för små förändringar som NASA-TLX. Skalorna viktas med 
hjälp av en sorteringsprocedur och beräknas till ett slutresultat mellan 0 och 100. 

 
• Overall Workload Scale, endimensionell skala som spänner från ”mycket låg”, 

0 till ”mycket hög”, 20. Metoden är mycket snabb och kan med fördel användas 
till att skatta den mentala arbetsbelastningen regelbundet under experimentet för 
att kunna identifiera toppar på belastningen.  

 

2.2 Kansei Engineering 

2.2.1 Bakgrund [17]
Att förklara Kansei Engineering är inte helt enkelt, Kansei är japanska och saknar en bra 
översättning till svenska eller engelska. Kansei är det totala intryck en person får av en 
sak eller miljö, till exempel synintryck, lukter och så vidare. 
 
Kansei Engineering är ett sätt att använda intryck i designprocesser. Metoden används 
för att kunna koppla ihop ”känslor”, Kansei, med fysiska parametrar. För att kunna 
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beskriva känslor väljs ett antal kanseiord ut. Dessa är ord som beskriver de relevanta 
känslorna och för att hitta rätt ord samlas alla tänkbara ord in. Insamlingen kan göras 
genom interjuver, litteraturstudier och liknande. När alla relevanta ord hittats väljs oftast 
mellan 10 och 20 ord ut, dessa blir de så kallade kanseiorden. Urvalet kan till exempel 
gå till genom att orden klumpas ihop och sedan väljs ut av personer som har kunskaper 
om produkten. 
 
Det som gör kansei unikt är att dessa ord sedan kopplas ihop med produktens 
egenskaper statistiskt. För varje produkt fyller användaren i en enkät där alla kanseiord 
finns och användaren ska avgöra hur väl varje ord stämmer överens med produkten. 
Antingen kan skalan vara till exempel en 7-gradig skala eller en 100 mm lång linje. 
 
Med statistiska verktyg kan sedan produktens egenskaper kopplas ihop med de olika 
kanseiorden vilket ger en möjlighet till att enklare välja vilka egenskaper som ger bäst 
resultat.  

2.2.2 Implementering 
Vi har valt att använda Kansei engineering som ett utvärderingssätt av hjullastarens 
körbarhet. 93 ord har hittats vilka sedan reducerats till 17. De ursprungliga orden och 
indelningarna finns i appendix B.3.1 Ordval till Kansei Engineering. Urvalet gjordes av 
oss med hjälp av en av provförarna. De utvalda orden är: 
 

• Aggressiv 
• Snabb 
• Kommunikativ 
• Harmonisk 
• Stabil 
• Ryckig 
• Robust 
• Klumpig 
• Stark 
• Funktionell 
• Lättdoserad 
• Bra 
• Enkel att arbeta med 
• Frustrerande 
• Rolig 
• Säker 
• Komfortabel 

 
En 7 gradig skala har valts och KESo [18], ett program som är utvecklat på Linköpings 
universitet för analys av kanseiord, har använts. Direkt efter provet fylldes dock testet i 
på papper och överfördes senare till dator. Detta för att underlätta fälttesterna och att 
förarna skulle kunna svara på frågorna så snabbt som möjligt. Enkäten finns i appendix 
B.3.2 Kansei Engineering. 
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2.3 Frågeformulär 
För att komplettera NASA-TLX och Kansei engineering har vi även beslutat att 
använda några frågor som är mer allmänna. Föraren själv får svara på hur han upplever 
och vad han tror är fel på maskinen. Denna del av utfrågningen påminner mer om vad 
Volvo har använt tidigare vid liknande tester. Detta test används för att komplettera de 
andra och för att kunna avgöra vad som ger mest information. 
 
Det färdiga testet hittas i appendix B.2 Frågeformulär.  
 

2.4 Förarmodell 
Detta examensarbete skall inte ta hänsyn till hur en förarmodell är uppbyggd, dock kan 
det vara bra att veta hur en förare kan tänkas fungera. I framtiden ska Volvo kunna 
simulera mer i sin utveckling av nya generationer hjullastare. För att kunna utvärdera 
körbarheten i simuleringen måste en förarmodell tas fram. Detta är vad resultaten i 
denna rapport är avsedda att användas till. 

2.4.1 Regulator med framkoppling [14]
Föraren har valts att ses som en regulator med framkoppling. Det finns två typer av 
framkopplingar som är av intresse, framkoppling av referenssignal och framkoppling av 
störsignal. 
 
En regulator med framkoppling av referenssignal använder att föraren har en modell av 
hur hjullastaren borde bete sig i sitt huvud. En ideal hjullastare med perfekt körbarhet 
borde bete sig precis så som föraren tror att den ska göra och detta ska gälla för alla 
förare, det vill säga att modellen måste vara så enkel som möjligt. I Figur 10 nedan ses 
en schematisk bild på hur reglersystemet ser ut med förare och hjullastare. 

 
Figur 10, Enkelt schema över framkoppling av referenssignal 
 
Som insignal till systemet finns förarens avsikt, den framkopplas genom förarens 
modell av hjullastaren för att sedan av föraren omvandlas till styrsignaler (vrida på 
ratten, gasa, använda hydrauliken). Hjullastaren reagerar på styrsignalerna och någon 
slags verkan sker (fylla skopa, följa vägen) och det blir ett resultat. Resultatet 
återkopplas till föraren som kan kompensera mot vad han trodde skulle ske. För bra 
körbarhet bör alltså det maximala reglerfelet minskas så mycket som det går. Fördelen 
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med denna regulator är att systemet reagerar innan ett reglerfel har uppstått och 
systemet blir snabbare och stabilare. 
 
Den andra typen av framkoppling använder principen att störningen är mätbar och 
föraren tar hänsyn till den innan den kommer in i systemet och orsakar ett reglerfel. En 
enkel modell ses i Figur 11. Med denna reglerstruktur minimeras felet som en störning 
ger. Problemet med denna struktur är att modellen som föraren har i sitt huvud måste 
vara bra för att felet ska kunna undertryckas helt. 

 
Figur 11, Enkelt schema över framkoppling av störsignal 
 
Båda reglerstrukturerna har fördelar och båda bör tillämpas i en bra förarmodell. 
 

2.5 AVL DRIVE [19]
AVL DRIVE är ett befintligt system för körbarhetskvantifiering av bilar och lastbilar. 
Företaget AVL har även planer på att ta fram ett system för anläggningsmaskiner. 
Systemet fungerar med hjälp av ett neuralt nätverk, vilket betyder att systemet bygger 
sin uppfattning på tidigare inlärda fakta. Fordonstillverkaren bestämmer vad som är 
viktigt och systemet avgör om kraven uppfylls. Nackdelen är att tillverkaren inte har 
stor insyn i hur systemet fungerar. Det neurala nätverket är i princip en svart låda och 
viktiga designparametrar för tillverkarens produkter avgörs med hjälp av ett system som 
kommer från en extern producent. I värsta fall kan vad som tidigare varit Volvos 
kunskap överlämnas till konkurrenter via AVL. 
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Kapitel 3 
Metod 
 

3.1 Maskin [20]
 
I testerna har en Volvo L180F använts, se Figur 12. Maskinen har en statisk tipplast på 
18 ton och har en tjänstevikt på 29 ton. Det betyder att arbetslasten i skopan ligger 
maximalt på ungefär 10 ton. Maskinen räknas till Volvos grupp av större maskiner och 
denna storlek är gjord för att klara de flesta uppgifter med större kapacitetsbehov. Några 
vanliga uppgifter är lastning av dumprar och lastbilar, mata en kross, materialtransport, 
timmerhantering samt stenblockshantering. Maskinen är utrustad med elektriskt 
servosystem till hydrauliken, vilket betyder att hydraulikventilerna är styrda av 
elektriska signaler istället för hydrauliska som ges via mekaniska spakar. Detta ger 
möjligheten att ändra hydraulikkarakteristiken elektroniskt.  

 
Figur 12, L180F 
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3.1.1 Specifikationer [21]
 
Motor   Volvo D12D LA E3 
Slagvolym   12 liter 
Cylinderantal   6 st 
Max effekt vid   1 400-1600 varv/min 
 SAE J 1995 brutto  235 kW (320 hkr)  
Tjänstevikt   26,0-29,0 t  
Brytkraft   214,7 kN* 
Statisk tipplast, fullt svängd  18 130 kg* 
Skopvolym   3,7-14,0 m³ 
Timmergafflar   1,6-3,7 m² 
Däck   26.5 R25, 775/65 R29 
 

*Skopa: 4,6 m³ rak med 
  bultat sparskär. Däck 26.5 R25 
  L3, standardbom. 

 
Maskinen som användes i testet har chassinummer 8221. Skopan var av storleken 4,8 
m3 med rakt blad och bultat sparskär. Däcken var Michelin 26.5 R 25. 
 

3.2 Prov 

3.2.1 Testförhållande 
Vi har valt att enbart använda kortcykel för våra tester. Detta för att hjullastare i 
allmänhet dimensioneras efter denna cykel. 
 
För ett så realistiskt prov som möjligt användes en Volvo A30 dumper som 
lastmottagare. Varje förare fick en kort stund för att lära känna maskinen innan mätning 
påbörjades. Vid mätning körde varje förare fyra fyllningar av dumpern á 3 skopor. Det 
ger en mätserie på 12 lastcykler från varje förare per maskinvariant. 
 
Materialet som användes är ett tvättat referensmaterial, makadam 32/64. Anledningen är 
att alla förare skulle få en likvärdig testmiljö. Detta material är relativt lätt så en något 
för stor skopa med 4,8 m³ volym användes. Detta för att enklare visa skillnader mellan 
maskinvarianter. Det är dessutom vanligt att användare använder för stor skopa. Stor 
vikt har lagts vid att högen skall vara tillräckligt stor så föraren kan arbeta normalt. 
 
En riktlinje på cykeltid sätts för att ge ett normalt krav på produktivitet. Efter samtal 
med provförarna ansågs att någonstans mellan 20 och 25 sekunder är lagom tempo för 
att det inte ska gå långsamt men inte heller provocera maskinen utanför normalt 
användande. 
 
Varje förare fick en dag där han utvärderade alla maskinvarianter, detta för att minimera 
påverkan av vädret för varje enskild förare. Skillnader i vädret kan dock påverkat 
resultatet mellan förare men förhållandet mellan maskinvarianter borde bestå. Även 
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förarens humör från dag till dag eliminerades. Tyvärr finns risken att föraren har sett 
egenskaper som påverkas av hur maskinvarianterna uppför sig relativt varandra och att 
föraren blev trött. 

3.2.2 Maskinvarianter 

3.2.2.1 Urval 
Det var endast möjligt att påverka körbarheten genom att göra ändringar hos maskinens 
mjukvara eftersom det är svårt att byta transmissioner och liknande. Maskinen ansågs 
också vara så pass bra att inga enkla förbättringar var möjliga, därför gick det bara att 
göra förändringar som försämrar körbarheten. 
 
De parametrar som var möjliga att ändra för att få olika maskinvarianter var: 
 

• Tidsfördröjningar hos hydrauliken 
• Tidsfördröjningar hos gaspedalen 
• Ändringar på mappningarna för hydraulikspakarna 
• Ändringar på mappningarna för gaspedalen 
• Ändringar på maxmomentkurvan för motorn 
• Begränsa maxdeplacementet hos hydraulpump 

 
Även med dessa få parametrar blir antalet möjliga maskinvarianter väldigt stort, 6 
variabler med två varianter av varje ger 36 olika maskiner. Med tre provförare som var 
och en testar varje variant fås över 100 tester. Med 4-5 tester om dagen skulle det alltså 
krävas minst 20 provdagar. Då det endast fanns tid att testa och analysera data för fem 
varianter kunde inte alla parametrar testas. 
 
Att lägga till tidsfördröjningar i hydrauliken skulle med stor sannolikhet ha gjort skopan 
på maskinen mer svårstyrd. Denna förändring kan dock anses vara trivial, därför ingår 
den inte i några maskinvarianter. 
 
Tidsfördröjningar hos gaspedalen skulle kunna implementeras genom att ändra 
parametrar i motorns PID-regulator eller ändringar i motorns rökgasbegränsare och på 
så sätt få motorn att bli segare. Ändring av PID-regulatorn och rökgasbegränsaren 
påverkar inte på riktigt samma sätt då rökgasbegränsaren endast verkar i vissa 
varvtalsområden. Om föraren inte kommer in något av dessa områden märker han eller 
hon inte denna begränsning.  Detta skulle inte påverka motorns maxeffekt. 
Rökgasbegränsaren valdes för den var enklast att ändra. Ändringar av detta slag ingick i 
testerna. 
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Mappningen för hydraulspakarna (lyft och tilt) kan ändras på många olika sätt, men det 
som var aktuellt här var att skala ner existerande mappningar enligt Figur 13 och på så 
sätt begränsa tillgänglig hydraulisk effekt för lyft- och tiltfunktionerna. Detta motsvarar 
i viss mån att begränsa maxdeplacementet på hydraulpumpen vilket inte var praktiskt 
möjligt. Ändring av mappningen av hydraulspakar ingick i testerna. 
 

 
Figur 13, Principskiss för ändring av hydraulikspakar 
 
Motorns maxmomentkurva kan ändras vilket ger en stor ändring i motorkaraktäristiken 
och därmed antagligen körbarheten. Flera typer av ändringar är möjliga men det som är 
intressant för detta test var att begränsa dragkraften. Den maximala dragkraften 
påverkas av momentomvandlaren som i sin tur påverkas av motorvarvtalet. Det vill säga 
för att sänka maximala dragraften kan man sänka det maximala varvtalet på motorn. 
Detta fanns med i testerna. 
 
Ändringar på mappningen för gaspedalen skulle kunna ge ordentliga förändringar hos 
körbarheten. Problemet är att mappningen av gaspedalen inte är helt okomplicerad och 
kan ändras på många olika sätt där det kan vara svårt att förutsäga exakt vad effekten 
kommer att bli. Mappning av gaspedal ändrades därför inte. 
 
De saker som har ändrats är då alltså:  
 

• Motorns rökgasbegränsare 
• Mappningarna för hydraulspakarna 
• Motorns maxmomentkurva 
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Mer än två inställningar kan heller inte tas med för varje parameter, alternativen är 
normal och försämrad. Detta ger de möjliga kombinationer som visas nedan i Tabell 1 
där X indikerar att den faktorn har ändrats från normalinställningen till försämrad. 
 
Tabell 1, förändringsalternativ 
Variant 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rökgasbegränsare X    X X  X 
Hydraulikmappning  X   X  X X 
Maxmomentkurva   X   X X X 
 
I varianterna 2, 3 och 7 påverkas endast energibalansen mellan hydraulik och drivlina 
vilket har stor relevans för körbarheten. I varianterna 5, 6 och 8 ändras både 
rökgasbegränsaren och energibalansen mellan hydraulik och drivlina. Detta skulle göra 
tolkningen av resultaten svår. De valda varianterna är 1, 2, 3 och 7 med 
normalmaskinen 4 som referens. 

3.2.2.2 Inställningar 
Motormomentet och därmed maximal dragkraft har begränsats genom att maximalt 
motorvarvtal har förflyttats nedåt i registret. Det ger en motor som inte kan arbeta på 
höga varvtal. Rökgasbegränsaren har provats för att ge en maskin som har sämre 
respons vid stora förändringar i varvtal. Förändringar i hydrauliken har skett efter 
utprovning av en erfaren förare som inte är med i testet. 

3.2.3 Förväntade resultat 
Utifrån de val av maskiner som gjorts i 3.2.2 Maskinvarianter har en önskad 
motorkarakteristik tagits fram. Det har beräknats en maskinvariant med en minskning 
av deplacementet i hydraulpumpen med 15 % och en maskinvariant med minskning av 
dragkraften med 15 %. Även en kombination har beräknats. Pumpdeplacementet har 
faktiskt inte ändrats utan endast maximal ventilutstyrning ha minskats. Till viss del har 
detta samma effekt som en minskning av maxdeplacementet men inte fullt ut, så dessa 
beräkningar stämmer inte helt med vad som hände i verkligheten. 
 

3.2.3.1 Originalkonfiguration 
I Figur 14 ses maxmomentkurva för maskinen i originalutförande. Maxmoment är 
relativt konstant upp till 1400 varv/minut och maxeffekt fås mellan 1400 och 1600 
varv/minut.  
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Figur 14, Maxmomentkurva för originalmaskin.[29]
 

3.2.3.2 Minskning av pumpdeplacement med 15 % 
Vid minsking av pumpdeplacement påverkas motorn inte, vridmoment och effekt är 
densamma, vilket är naturligt. Detta gör att om hydrauliken inte används så är den 
maximala dragkraften oförändrad. Däremot minskar den maximala hydrauliska effekten 
om deplacementet minskar och därmed finns mer effekt över till dragkraft. Enligt 
beräkningar ökar då dragkraften vid maximal hydraulisk belastning med 6 %. 
 
Detta system har alltså ett långsammare hydraulsystem på grund av minskningen av 
ventilutstyrning vilket beter sig som en minskning av deplacementet så länge det är 
ventilutstyrningen som begränsar maxflödet. Det ger även en förändring av balansen 
mellan de hydrauliska krafterna och inträngningskraften till följd att den senare ökar när 
samtidigt hydrauliken används. Detta borde betyda att det är lättare att köra fast och att 
brytkraften borde behöva användas oftare. 
 

3.2.3.3 Minskning av dragkraft med 15 % 
Vid minskning av den maximala dragkraften med 15 % är motormomentet jämförligt 
med originalmaskinen upp till 1600 varv/minut men över det minskar momentet och 
effekten snabbt. Detta medför att så länge föraren inte använder de högre varvtalen så är 
det samma maskin. Vill föraren däremot ha höga varvtal blir motorn svag. Detta gör att 
den maximala dragkraften minskar med 15 %. Vid maximalt hydrauliskt effektuttag är 
dragkraften oförändrad så länge varvtalet inte överstiger 1600 varv/minut. 
 
Denna maskinvariant bör vara som vanligt vid låga varvtal men vid höga varvtal mycket 
svårkörd då dragkraften försvinner. Den hydrauliska kraften är opåverkad vilket ger en 
förändrad kraftbalans där hydrauliken tar överhanden. 
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3.2.3.4 Minskning av dragkraft och hydrauliskt deplacement med 15 % 
Vid minskning av både den maximala dragkraften och deplacementet på 
hydraulpumpen påverkas motorn på samma sätt som i avsnitt 3.2.3.3 Minskning av 
dragkraft med 15 %, det vill säga att effekten minskar betydligt över 1600 varv/minut. 
Detta samtidigt som hydrauleffekten påverkar som i avsnitt 3.2.3.2 Minskning av 
pumpdeplacement med 15 %, det vill säga att det hydrauliska effektbehovet minskar 
med resultatet att mer effekt finns tillgänglig för dragkraft. 
 
Dessa två förändringar tillsammans ger en maskin som under 1600 varv/minut har mer 
dragkraft än normalt vid maximal hydraulisk effekt, en ökning med 4 %. Över 1600 
varv/minut minskar däremot den tillgängliga effekten markant vilket gör att den 
maximala dragkraften minskar med 15 %. 
 
Dessa förändringar påverkar alltså kraftbalansen i flera steg, hydrauliken blir 
långsammare och vid maximal hydraulisk effekt ökar dragkraften under 1600 
varv/minut men minskar över. 
 

3.2.3.5 Förändring av motorns rökgasbegränsare 
Det sista testet sker med samma momentkurva och hydraulik som normalmaskinen men 
med en typ av tidsfördröjning i systemet. Detta är gjort med hjälp av att förändra 
rökgasbegränsaren till motorn. Motorn reagerar då långsammare på förarens 
kommandon. 
 
Rökgasbegränsarens uppgift är att förhindra att det kommer svartrök ut ur avgasröret. 
Detta uppkommer då motorn har ett lågt varvtal och föraren begär ett mycket högre. På 
traditionella motorer styr gaspedalen direkt hur mycket bränsle som sprutas in i 
cylindern och är skillnaden mellan verkligt varvtal och varvtalet som läget på 
gaspedalen önskar för stort sker en ofullständig förbränning pga. lågt turbotryck. Detta 
ses som svartrök ut ur avgasröret. Moderna motorer har en dator som styr insprutningen 
och rökgasbegränsaren hindrar där att mer bränsle än vad som kan förbrännas sprutas in 
i cylindern.  
 
Förändringen som gjorts är att rökgasbegränsaren är strängare och sprutar in mindre 
bränsle. Detta gör att det tar längre tid för motorn att ändra sitt varvtal. 
 

3.2.4 Maskinordning 
Ordningen som maskinerna testats är: 
 

1. Neddraget motormoment   (Fall 3) 
2. Minskat motormoment och minskad ventilutstyrning (Fall 7) 
3. Normalkonfigurationen   (Fall 4) 
4. Minskad ventilutstyrning   (Fall 2) 
5. Förändrad rökgasbegränsare  (Fall 1) 

 
Anledningen till att denna kombination är vald är att provet med förändrad 
rökgasbegränsare borde vara sist på grund av att det är det prov som skiljde sig från de 
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andra och skulle kunna ställas in vid eventuell tidsbrist. Vidare skulle fall 3 och fall 7 
göras efter varandra då bytet av program i motordatorn inte fick göras på egen hand och 
antalet byten därför borde minimeras. Av samma skäl skulle fall 1 ligga i anslutning till 
detta block, vilket det gör i programmet om man ser till nästa provdag. Det gav tre 
motorprogrambyten varav endast två måste ske i anslutning till provbanan. Byte av 
motorprogram skedde alltså efter prov 2, efter prov 4 samt efter prov 5. Byte av 
program efter prov 5 var bättre än före prov 1 då det fanns mer tid i slutet av dagen att 
åtgärda eventuella problem. 
 
En annan anledning till provschemat är att normalkonfigurationen inte är först i serien, 
detta för att förarna skulle ha en möjlighet till att mer förutsättningslöst prova 
maskinerna utan att veta vilken maskin de kör. 
 
Förarna fick ingen information vilka maskinvarianter som ingick i proven. De fick 
heller inte köra ut maskinen till provbanan då begränsningen av motorvarvtalet är 
väldigt kännbar när man ska köra längre sträckor. 

3.2.5 Provförare 
Det vore önskvärt med så många provförare som möjligt, men det är varken praktiskt 
eller ekonomiskt möjligt. Därför användes tre olika förare, alla erfarna i att 
professionellt provköra hjullastare åt Volvo CE. De är dessutom tränade på att kunna 
avgöra små förändringar och kunna föra dem vidare till berörda personer inom 
konstruktionsavdelningen. De har även hög repeterbarhet. Två förare är idag 
pensionärer och var inhyrda speciellt för detta uppdrag. 
 

3.3 Mätningar 
Som nämnt tidigare gjordes två typer av mätningar, fysiska mätningar på maskinen och 
av förarna subjektiva bedömningar. Dessa kopplades sedan samman. Flera 
hjälpmätningar gjordes för att få en större överblick vad som händer i varje given 
tidpunkt. 
 

3.3.1 Fysiska mätningar 

3.3.1.1 Signaler 
Då det inte är helt klart hur körbarhet kan mätas eller i vilka parametrar det syns så 
valde vi att spela in så många olika mätvärden som var praktiskt möjligt utan att 
montera ner stora delar av maskinen. Detta för att inte missa något som senare skulle 
behövas. Endast långsamma förändringar (ca 10 Hz) har studerats, dvs. vibrationer och 
liknande har ignorerats. En lista med de mätkanaler som användes samt var de kommer 
ifrån finns i appendix F Mätkanaler. 
 
Mätvärdena har delats upp i två grupper, förarsignaler och resultatsignaler. Den första 
gruppen, förarsignaler är signaler som visar på vad föraren gör, dvs. vilka insignaler 
han eller hon ger till systemet, hjullastaren. Den andra gruppen är mätvärden som visar 
på vad som hände efter systemet, det vill säga vad hjullastaren gjorde. I förväg ansågs 
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att dålig körbarhet borde kunna ses i båda grupper, föraren borde kompensera för dålig 
körbarhet och maskinen borde reagera på ett annat sätt i en körcykel. 
 
I gruppen förarsignaler finns: 
 

• Tiltspak 
Mätning på hur spaken för tiltfunktionen används, mäts genom att direkt mäta på 
signalen från spaken. 
 

• Lyftspak 
Mätning på hur spaken för lyftfunktionen används, mäts genom att direkt mäta 
på signalen från spaken. 
 

• Gaspedal 
Mätning på hur gaspedalen används, mäts genom att mäta direkt på signalen från 
pedalen samt via snabba CAN-bussen för att kunna se skillnad på datamängd i 
de olika systemen samt eventuell tidsfördröjning. 

 
• Broms 

Mätning på hur föraren bromsar, mäts genom analoga givare som mäter trycket i 
bromskretsen. 

 
• Kickdown 

Visar om lägsta växeln är ilagd, tas från snabba CAN-bussen. 
 
I gruppen resultatsignaler finns: 
 

• Varvtal 
Mätning på vilket varvtal motorn har för tillfället, mäts via snabba CAN-bussen. 
 

• Motormoment 
Hur stor del av maxmoment motorn levererar, baserat på bränsleinsprutningen. 
Tagen från den snabba CAN-bussen. 
 

• Styrvinkel 
Mätning på vilket läge mittleden befinner sig i, mäts via långsamma CAN-
bussen. 

 
• Bränsle 

Mätning på hur mycket bränsle motorn drar momentant, mäts via långsamma 
CAN-bussen. 
 

• Lasttryck tilt 
Mätning på hur lastrycket förändras i tiltcylindern, mäts med hjälp av analoga 
givare på plussidan.  

 38



 
• Lasttryck lyft 

Mätning på hur lastrycket förändras i lyftcylindern, mäts med hjälp av analoga 
givare på plussidan.  
 

• Skopvinkel 
Mätning på vinkeln mellan skopa och lyftarm, mäts via långsamma CAN-
bussen. 
 

• Lyftvinkel 
Mätning på vinkel hos lyftarmen, mäts via långsamma CAN-bussen. 
 

• Hastighet 
Mätning på den momentana hastigheten, vägs ihop via flera signaler på snabba 
CAN-bussen.  
 

• Växel 
Mätning på vilken växel som växellådan använder, mäts via flera signaler på 
snabba CAN-bussen 
 

• LS-tryck 
Lastkänningstrycket som styr pumptrycket, tagen från den snabba CAN-bussen. 
 

• Turbinhastighet 
Utvarvtalet hos momentomvandlaren, tagen från den långsamma CAN-bussen. 
 

• Hydrauloljetemperatur 
Temperaturen på hydrauloljan, tagen från den långsamma CAN-bussen. 
  

• GPS 
Mätning på var maskinens position, mäts via extern GPS-mottagare. Signalerna 
är longitud, latitud samt hastighet. 

 

3.3.1.2 Mätutrustning 
För att kunna spela in alla signaler så att det sedan fanns en möjlighet till att använda 
mätsignalerna med synkad tid valdes det att spela in alla signaler med samma 
mätsystem. Det system som användes var Somat eDAQ [22]. Det har möjlighet till att 
spela in analoga signaler, lyssna av både snabba och långsamma fordonsbussen samt att 
ta in signal från en GPS. Detta gjorde att alla signalerna kom från samma mätsystem 
vilket underlättade analysen eftersom det var lätt att jämföra signaler. Systemet har även 
möjlighet till olika sampeltid för olika signaltyper. De analoga signalerna är samplade i 
500 Hz, signaler från den snabba fordonsbussen och signalerna från GPS är samplade i 
100 Hz och signaler från den långsamma fordonsbussen är samplade i 10 Hz. 
Sampelfrekvenserna för fordonsbussarna är valda på grund av bussarnas hastigheter och 
samplingen för de analoga givarna är valda med stor marginal till systemens relativt 
långsamma bandbredd. En tumregel är att välja samplingsfrekvens som är ungefär 10 
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gånger snabbare än systemets bandbredd vilket gör att den maximala bandbredden som 
kan mätas på de analoga signalerna är 50 Hz, vilket är tillräckligt i detta fall. 
 
Tryckgivarna är av modell Druck PMP 1400 [23] och har ett mätområde mellan 0 och 
40 MPa. Dessa mäter trycken på plussidan på lyftcylinder och tiltcylinder samt trycket i 
bromssystemet. Spakutslag och gaspedalutslag mättes parallellt med den befintliga 
kretsen för att mäta spänningen. 
 

3.3.1.3 Analys 
Mätdatan som har genererats av mätutrustningen har exporterats till Matlab [24]. Den 
huvudsakliga analysen har sedan gjorts i detta program med hjälp av skript för 
behandling av relevanta data. 

3.3.2 Subjektiva mätningar 
Föraren gjorde tre olika subjektiva mätningar för att täcka upp flera angreppssätt. De 
valda mätmetoderna är: 
 

• NASA-TLX 
En multidimensionell skala som används främst för att mäta arbetsbelastning. Se 
2.1.2.2 NASA-TLX. 
 

• Kansei engineering 
En metod som beskriver en produkts egenskaper med hjälp av känslor. Se 2.2 
Kansei Engineering. 
 

• Frågeformulär 
En mer traditionell metod för att utvärdera hjullastare, provföraren får mer 
kontroll över vad som sägs och kan lägga större vikt till vad han eller hon 
uppfattar som fel. Se 2.3 Frågeformulär. 

 

3.3.3 Hjälpmätningar 
För att underlätta förståelsen kommer flera hjälpmätningar att göras, inspelning på film, 
och GPS. GPS kommer även in under mätningar för att se hur körcykeln ändras. För att 
kunna synka det externa systemet (film) med mätvärdena så görs ett skopurslag, vilket 
betyder att föraren fäller skopan snabbt. Det ger en klar förändring samtidigt i 
mätsystemen, trycken i tiltcylindern ändras, ljud uppstår och det syns på filmen. 
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Kapitel 4 
Resultat 
 
Proven gjordes 13-15 november 2007. Vädret var liknande alla dagar med uppehåll och 
temperaturer mellan -3 och +4 °C. Identiteter på förare finns i appendix E Förare. 
 

4.1 Iakttagelser 

4.1.1 Körstilar 

4.1.1.1 Allmänt 
I de sammanvägda mätresultaten ses en klar skillnad mellan körstilarna för de tre 
provförarna. Skillnaden är mycket stor! Förare 1 kör väldigt kontrollerande och lyssnar 
hela tiden på vad maskinen berättar för honom. Det gör honom mycket medveten om 
vad som händer med maskinen och vilka förändringar som gjorts. Förare 2 har en körstil 
där han ofta styr extremt och sedan låter maskinen komma ikapp. Förare 3 har en körstil 
där han kör mer mitt emellan förare 1 och 2s körstil, ungefär som om han vet vad 
maskinen kan och ger precis så mycket att maskinen ger sitt bästa. Förare 2 och 3 
anpassar sig mindre än vad förare 1 gör för de olika maskinvarianterna. 
 

4.1.1.2 Skopfyllnadsteknik 
Förare 1 lyfter med lyftfunktionen under hela rörelsen och när han kör fast bryter han 
sig loss.  
 
Förare 2 har en teknik som går ut på att han främst använder tiltfunktionen för att fylla 
skopan, han kör in i högen och lyfter i begynnelseskedet för att få tryck på framaxeln. 
Sedan använder han bara tiltfunktionen tills skopan är fylld. När den är full använder 
han återigen lyftfunktionen och backar ut. 
 
Förare 3 har oftast en jämn lyfthastighet under större delen av skopfyllnaden och 
använder bara tiltfunktionen när det verkligen behövs, dvs. när dragkraften är för stor 
och lyftfunktionen inte orkar med. Denna teknik hyvlar av material och ger en mjuk 
rörelse. 
 
Förare 1 och 3 använder alltså Volvo-stil och förare 2 använder CAT-stil. 
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4.1.2 Mätvärden 
Mätsignalerna samplades med tre olika intervall: 
 

• Analoga: 500 Hz 
• Snabb CAN-buss: 100 Hz 
• Långsam CAN-buss: 10 Hz 

 
Det är dessutom inte säkert att signalerna på CAN-bussarna hinner fram när 
mätsystemet begär dem på grund av att CAN-bussarna är hårt trafikerade. Detta gör att 
t.ex. vinkelgivarna för lyftarmarna uppdateras i ungefär 2 Hz. Detta medför några 
problem, dels så finnas ingen information om vad som hänt mellan dessa värden och 
dels så är det svårt att jämföra två signaler om de är samplade med så stora skillnader i 
tidsintervall. Dessa signaler ser på grund av att de läses av snabbare än vad de 
uppdateras ut som en trappa vilket dessutom gör signalbehandling svår. För att dessa 
värden ska kunna användas måste behandling av signalerna göras. Trapporna tas bort 
och mellanliggande värden interpoleras fram. Interpoleringen som görs är inte så 
problematisk då signalerna är jämna utan stora derivator och interpoleringen ger då en 
bra överensstämmelse mot verkligheten. 
 

4.1.3 Beräknade värden 

4.1.3.1 Hastigheter 
I de fall där hastigheten är intressant har värdena från den relevanta lägesgivaren 
deriverats. Detta är svårt att få bra då signalerna har sett ut som en trappa vilket medför 
att derivatan är till större delen är noll och i förändringsögonblicket mycket hög. För att 
undgå detta problem har alla värden som är samma som föregående tagits bort. Detta 
ger en mycket kortare vektor där alla värden har ändrats från föregående värde. Detta är 
en förenkling men då signalerna generellt inte är konstanta bortses detta från. 
 
För att sedan kunna få en vektor med längd som går att jämföra med andra värden har 
vektorn med värden interpolerats linjärt till samma längd som den relevanta vektorn och 
sedan deriverats. 
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4.1.3.2 Motoreffekt 
Motoreffekten har beräknats med hjälp av de motorvarvtal och motormoment som har 
spelats från den snabba CAN-bussen. Då motorvarvtalet ges i varv/minut och 
motormomentet ger i % av maxmoment beräknas den indikerade motoreffekten enligt: 
 

60
1**2

60
1*2 max% TnTnTTP ππω ===  

 
Det är viktigt att notera att motormomentet baseras på hur mycket bränsle motorn tror 
sig spruta in i varje cylinder vilket medför att motoreffekten kan gå ner till 0 även om 
det fortfarande finns effekt att ta ut från svänghjulet, m.m. Det beräknade värdet tar 
alltså inte hänsyn till eventuell lagrad energi i masströghet. Det är också viktigt att 
notera att effekten som beräknas är innan motorns släpförluster. 
 

4.1.3.3 Moment till momentomvandlaren 
Utgående ifrån motorvarvtal och utvarvtal från momentomvandlaren har ingående 
moment beräknats enligt [25] med tabell för momentomvandlarkaraktäristiken tagen 
från [26]. 
 
Utvarvtalet är hämtat från den långsamma CAN-bussen och är behandlad på det sätt 
som beskrivs i 4.1.3.1 Hastigheter. 
 

4.1.3.4 Hjulmoment 
Momentet som går ut till hjulen har beräknats genom att utgå från beräkningarna i 
4.1.3.3 Moment till momentomvandlaren och sedan lägga till drivlineutväxlingen från 
[26]. 
 
I dessa beräkningar har även den totala mekaniska verkningsgraden i drivlinan tagits 
med. Det är inte den faktiska dragkraften som beräknats utan endast momentet som går 
ut till hjulen. Eftersom samma hjul och däck har används i alla prov ger det en 
jämförelsesiffra.  
 
På grund av att det inte finns någon givare som visar riktningen på 
momentomvandlarens utgående axel är storleken på momentet tveksam i de fall där 
föraren lägger i en annan riktningsväxel utan att först bromsa maskinen. 
 

4.1.3.5 Transmissionseffekt 
Effekten in till transmissionen beräknas med hjälp av momentet från 4.1.3.3 Moment till 
momentomvandlaren och motorvarvtalet. 
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4.1.3.6 Körriktning 
Den inspelade hastighetssignalen visar endast storleken på hastigheten, inte riktningen. 
Därför måste den kombineras med andra signaler för att får fram om maskinen rör sig 
framåt eller bakåt. Det som ger en indikation på körriktningen är vilken riktningsväxel 
som är vald. Ett problem med detta är att föraren ofta byter körriktning på växellådan 
utan att först stanna maskinen. Detta innebär att ibland kan maskinen röra sig bakåt trots 
att framväxeln ligger i. Det omvända problemet med att maskinen rör sig framåt trots att 
backväxeln ligger i är inte ett problem under kortcykellastning. 
 
För att lösa detta skapas en körriktningsvektor som utgår ifrån riktningsväxelsignalen 
där maskinen anses köra bakåt om backväxeln ligger i. För att körriktningen ska anses 
gå från bakåt till framåt måste först riktningsväxelsignalen ändras men även 
hastighetssignalen måste gå ner till nära noll. Med hjälp av detta och den inspelade 
hastighetssignalen kan sedan en beräknad signal som innehåller storlek och riktning på 
hastigheten skapas.   
 

4.2 Subjektiva mätningar 
Alla ifyllda enkäter finns i appendix C Enkätsvar. 
 

4.2.1 NASA-TLX 

4.2.1.1 Viktning av skalor 
De tre förarna viktade olika som ses i Tabell 2. Förare 1 och 3 rankar mental belastning 
och frustrationsnivå högt medan förare 2 rankar prestationen högt. 
 
Tabell 2, provförarnas viktning mellan NASA-TLX skalor. 
 Förare 1 Förare 2 Förare 3 
Mental belastning 5 2 4 
Fysisk belastning 0 2 0 
Tidspress 4 1 2 
Prestation 2 5 2 
Ansträngning 1 3 2 
Frustrationsnivå 3 2 5 
 

4.2.1.2 Resultat 
I Tabell 3, Resultat NASA-TLX ses det färdigviktade resultatet 
 
Tabell 3, Resultat NASA-TLX 
 Förare 1 Förare 2  Förare 3 
Maskinvariant 1 41 13 28 
Maskinvariant 2 53 13 37 
Maskinvariant 3 28 13 19 
Maskinvariant 4 49 17 60 
Maskinvariant 5 35 6 10 
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.  
 

• Förare 1 rankar normalmaskinen som den med lägst total mental 
arbetsbelastning. Läggs en begränsning på hydrauliken (maskinvariant 2 och 
maskinvariant 4) bedömer han att maskinen blir markant sämre än utan 
(maskinvariant 1 och maskinvariant 3). Sänkt maxvarvtal ger även det en högre 
mental belastning. Rökgasbegränsaren i variant 5 bedömer förare 1 vara sämre 
än normalmaskinen i variant 3. 

 
• Förare 2s resultat är svårtolkade då de är så jämna. Antingen tyckte föraren att 

maskinvarianterna var jämnbra eller så var föraren osäker på provet. Det gör att 
detta prov inte självklart kan användas självt för analys utan det måste vägas 
ihop med de andra subjektiva testen. Det som kan ses är att förare 2 rankar 
maskin 5 som bäst. 

 
• Förare 3 har liknande åsikter som förare 1, med hydraulikbegränsning upplevs 

maskinen sämre än normalhydraulik samt att normal motor rankas bättre än 
motor med nedsatt max motorvarvtal. Dock rankar förare 3 maskinvariant 4 som 
sämre än maskinvariant 2 även om den har normal motor. Förare 3 rankar 
liksom förare 2 maskinvariant 5 med skarpare rökgasbegränsare som den bästa. 

 

4.2.1.3 Sammanfattning 
Bortsett från förare 2s något oklara prov ses att begränsningar i hydrauliken påverkar 
körbarheten negativt och att sänkt max motorvarvtal gör det samma men inte till lika 
stor grad. Två förare (2 och 3) anser att maskinvariant 5 med ändrad rökgasbegränsare 
är bäst medan förare 1 anser att normalmaskinen är bäst.  
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4.2.2 Kansei engineering [17]

4.2.2.1 Indata 
Förarnas åsikter i kanseienkäten ses i Figur 15, Figur 16 samt Figur 17. 
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Figur 15, resultat från förare 1 
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Figur 16, resultat från förare 2 
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Figur 17, resultat från förare 3 
 
För de flesta orden så är skillnaderna stora mellan maskinvarianterna. Några är i stort 
sett oförändrade för alla maskiner, t.ex. stabil, säker och komfortabel. Dessa är ord som 
inte heller borde förändras mycket med de ändringar som gjorts. 
 
Diagrammen för maskinvariant 3 och 5 är högst rankade för alla förare. För förare 1 är 
maskinvariant 3 högst medan för de andra förarna är maskinvarant 5 högst rankad. 
Maskinvariant 4 anses sämst av alla förare. 
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4.2.2.2 Dataanalys [17]
De rådata som insamlats har analyserats av KESo [18]. Analysen gav Tabell 4. MCC 
(Multi correlation coefficient) är ett mått på hur säker analysen är och MCC2 motsvaras 
av statistikens R2. För att analysen ska vara pålitlig ska MCC2 vara minst 0,7 och 
absolut minst 0,5. Detta uppnås inte för alla ord i detta test. Det beror framför allt på att 
alltför få förare har varit med i testen. PCC (Partial correlation coefficient) anger vilken 
kategori som har mest påverkan för kanseiorden. I sista kollunnen ses hur skalan för 
kanseiordet påverkas av versionen. Skalan är 0 till 10 där 10 är bäst. 
 
Tabell 4, Resultat från Kanseitest 
KANSEIORD MCC MCC^2 Kategori PCC Version Värde 

Normal 1,005555Motor 0,96922 
Nedsatt -1,00556
Normal 0,172222Hydraulik 0,63673 
Nedsatt -0,34444
Normal -0,01111

AGGRESSIV 0,97096 0,942763

Rökgasbegränsare 0,0532 
Nedsatt 0,022223

       
Normal 0,727778Motor 0,60984 
Nedsatt -0,72778
Normal 0,36111Hydraulik 0,4236 
Nedsatt -0,72222
Normal -0,00556

SNABB 0,68586 0,470404

Rökgasbegränsare 0,0072 
Nedsatt 0,011113

       
Normal 1,05Motor 0,68572 
Nedsatt -1,05
Normal 0,477777Hydraulik 0,46484 
Nedsatt -0,95555
Normal -0,47778

HARMONISK 0,81582 0,665562

Rökgasbegränsare 0,46485 
Nedsatt 0,955557

       
Normal 0,927777Motor 0,93893 
Nedsatt -0,92778
Normal -0,08889Hydraulik 0,30493 
Nedsatt 0,17778
Normal 0,005555

KOMMUNIKATIV 0,94 0,8836 

Rökgasbegränsare 0,02 
Nedsatt -0,01111

       
Normal 0,194443Motor 0,22311 
Nedsatt -0,19444
Normal -0,11111Hydraulik 0,15817 
Nedsatt 0,222227
Normal 0,544443

STABIL 0,71988 0,518227

Rökgasbegränsare 0,61742 
Nedsatt -1,08889
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Normal -1,1Motor 0,94279 
Nedsatt 1,1
Normal 0,272222Hydraulik 0,65079 
Nedsatt -0,54444
Normal 0,266665

RYCKIG 0,94846 0,899576

Rökgasbegränsare 0,64303 
Nedsatt -0,53333

       
Normal 0,283332Motor 0,42745 
Nedsatt -0,28333
Normal 0,08889Hydraulik 0,17875 
Nedsatt -0,17778
Normal 0,361112

ROBUST 0,67013 0,449074

Rökgasbegränsare 0,59384 
Nedsatt -0,72222

       
Normal -0,85556Motor 0,81314 
Nedsatt 0,855557
Normal -0,16667Hydraulik 0,3162 
Nedsatt 0,333333
Normal -0,25556

KLUMPIG 0,83038 0,689531

Rökgasbegränsare 0,45508 
Nedsatt 0,511113

       
Normal 0,916668Motor 0,89343 
Nedsatt -0,91667
Normal 0,361112Hydraulik 0,69239 
Nedsatt -0,72222
Normal 0,077777

STARK 0,91251 0,832675

Rökgasbegränsare 0,20241 
Nedsatt -0,15555

       
Normal 0,927777Motor 0,80468 
Nedsatt -0,92778
Normal 0,550002Hydraulik 0,7014 
Nedsatt -1,1
Normal -0,02222

FUNKTIONELL 0,8723 0,760907

Rökgasbegränsare 0,03973 
Nedsatt 0,044443

       
Normal 1,2Motor 0,81078 
Nedsatt -1,2
Normal 0,083333Hydraulik 0,117 
Nedsatt -0,16667
Normal -0,10556

LÄTTDOSERAD 0,81583 0,665579

Rökgasbegränsare 0,14759 
Nedsatt 0,21111
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Normal 0,72222Motor 0,60383 
Nedsatt -0,72222
Normal 0,555555Hydraulik 0,58091 
Nedsatt -1,11111
Normal 0,005555

BRA 0,74486 0,554816

Rökgasbegränsare 0,00714 
Nedsatt -0,01111

       
Normal 0,922223Motor 0,84858 
Nedsatt -0,92222
Normal 0,388888Hydraulik 0,63791 
Nedsatt -0,77778
Normal 0,277777

ENKEL ATT ARBETA 
MED 0,87606 0,767481

Rökgasbegränsare 0,50922 
Nedsatt -0,55555

       
Normal -1,36667Motor 0,98431 
Nedsatt 1,366667
Normal -0,81111Hydraulik 0,97092 
Nedsatt 1,62222
Normal -0,08889

FRUSTRERANDE 0,99032 0,980734

Rökgasbegränsare 0,40613 
Nedsatt 0,177777

       
Normal 0,738888Motor 0,70483 
Nedsatt -0,73889
Normal 0,650002Hydraulik 0,73076 
Nedsatt -1,3
Normal 0,272222

ROLIG 0,82575 0,681863

Rökgasbegränsare 0,4091 
Nedsatt -0,54444

       
Normal 0,477778Motor 0,56821 
Nedsatt -0,47778
Normal 0,177778Hydraulik 0,30017 
Nedsatt -0,35556
Normal 0,533333

SÄKER 0,76387 0,583497

Rökgasbegränsare 0,68646 
Nedsatt -1,06667

       
Normal 0,477777Motor 0,48553 
Nedsatt -0,47778
Normal 0,283333Hydraulik 0,37409 
Nedsatt -0,56667
Normal 0,355555

KOMFORTABEL 0,6107 0,372954

Rökgasbegränsare 0,45163 
Nedsatt -0,71111

 
Förutom väldigt lågt MCC2-värde för större delen av orden (endast 7 av 17 ord har 
MCC2 över 0,7), så är inte alla värden självklara. Några av orden har negativ inverkan 
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för de normala versionerna. Ryckig, klumpig och frustrerande bör ha på detta vis då den 
normala versionen bör ha låga värden på skalan men för ett antal av orden så har 
rökgasbegränsaren negativt värde på normalmaskinen, dvs. att normalmaskinen är 
sämre än den nedsatta. Detta beror antagligen på att Förare 2 och 3 anser att 
maskinvariant 5 är bäst. 
 
Denna sammanställning ger en bra sammanfattning om vad som påverkar speciella 
egenskaper. Är det intressant att t.ex. öka känslan av styrka ses att det som är viktigast 
att ändra (PCC) är för motor och att normalmotorn ökar skalan med nästan en enhet 
medan nedsatt motor minskar den med en enhet. Rökgasbegränsaren påverkar knappt 
alls känslan av styrka och behöver inte tas hänsyn till. 
 
För att detta ska vara möjligt att använda för att kvantifiera körbarhet måste det finnas 
generella iakttagelser som gäller för alla förare. 
 

4.2.2.3 Sammanfattning 
Denna metod är något svår att använda då den inte ger något direkt utan ganska 
avancerad analys behövs. Att titta på rådata kan vara intressant i detta fall men att titta 
på den analyserade datan är bara tillämpbart om några klara generella iakttagelser. 
 
Denna analysmetod är antagligen bäst vid andra tillämpningar, t.ex. då man vill ta fram 
en så bra maskin för alla som möjligt. Testet kräver ett större antal testförare för att 
kunna anses tillförlitligt.  
 
 I denna rapport är det mer intressant med individuella åsikter om olika maskiner. 
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4.2.3 Frågeformulär 

4.2.3.1 Maskinvariant 1, neddraget motormoment 
Förare 1 anser att den första maskinvarianten var kraftlös och trodde att förändringen 
var sänkt maxvarvtal och därmed sänkt effekt.  
 
Förare 2 tycker att maskinen är lättkörd och lättreglerad. Han tycker även att 
lyfthastigheten är något långsam och att den kunde vara snabbare.  
 
Förare 3 tycker att maskinen fungerar bra och att det som kan bli bättre är styrningen 
som kan vara snabbare samt att reglerförmågan på arbetshydrauliken kan bli något 
bättre, speciellt i sänkmomentet. Lyftautomatiken kan även bli bättre. Förare 3 anser att 
lyftkraften på hydrauliken är bra och att motorn fungerar bra. 
 

4.2.3.2 Maskinvariant 2, neddraget motormoment och minskad 
ventilutstyrning 
Maskinvariant två ansågs trött av förare 1 och förutom dåligt med effekt upplevde han 
att lyft- och sänkhastigheterna var för dåliga. 
 
Förare två tyckte att körhastigheten och lyfthastigheten stämde bättre och att maskinen 
fortfarande var lättkörd med bra respons. Det som kan bli bättre är något mer lyftkraft i 
bottenläge. De förändringar förare 2 tror att gjorts på denna variant är något ökat flöde 
samt något lägre sänkhastighet. 
 
Denna maskinvariant upplever förare 3 som bra med en aning långsammare 
sänkhastighet, detta ger dock en bättre mjukhet i rörelsen vilket ger en bättre harmoni. 
Lyftkraften anses något svagare. Det som bör förbättras är snabbare sänkhastighet men 
med bibehållen mjukhet. Styrningen bör även bli snabbare då att när han styr med 
joystick så kan han inte köra tillräckligt tighta cykler. Lyfthastigheten upplevs som 
samma som i maskinvariant 1. 
 

4.2.3.3 Maskinvariant 3, normalmaskinen 
Förare 1 ansåg normalmaskinen i tredje testet bättre än de två tidigare med bland annat 
”bättre reglerbarhet på hydrauliken” och att det inte var något speciellt som var 
utmärkande bra eller dåligt. 
 
Av förare 2 fick denna variant betyget ”Mycket bra, lättkörd och stark” och det som 
skulle kunna göras bättre är lite bättre lyfthastighet då den inte riktigt stämmer med 
körhastigheten. Sänkhastigheten är däremot mycket bra. Förändringarna tros vara högre 
sänkhastighet än tidigare och något höjd lyftkraft. 
 
Förare 3 misstänker att det här är maskinen i normalkonfiguration och att den är mycket 
välbalanserad och lättkörd. BRA är betyget. Motor och lyftkraft är lagom och det som 
kan bli bättre är något snabbare arbetshydraulik. Styrningen upplevs bättre. Föraren 
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upplever det som att nu arbetar hydraulpumparna normalt och att det känns i efterhand 
som att de inte gjort så tidigare. 
 

4.2.3.4 Maskinvariant 4, minskad ventilutstyrning 
Denna variant anses vara ”svag med dålig lyft/sänkhastighet” av förare 1 och han vill ha 
mer effekt och mer flöde till arbetshydrauliken, speciellt för sänkfunktionen. Föraren 
gissar att maxvarvtalet är minskat på motorn och att flödet till hydrauliken är minskat. 
 
Förare 2 anser att denna maskin är mindre harmonisk på grund av långsammare 
sänkhastighet, däremot så upplever han att lyfthastigheten är något bättre. 
 
Av förare 3 får denna maskinvariant betyget ”mindre bra” med dålig sänkhastighet och 
att den är en aning långsam på att tömma skopan vilket är frustrerande. Det som måste 
bli bättre är sänkhastighet och tilthastighet, vilket är speciellt viktigt för erfarna förare. 
Styrningen upplevs något sämre igen. 
 

4.2.3.5 Maskinvariant 5, strängare rökgasbegränsare 
Förare 1 anser att denna variant är bra att köra men att det behövs bättre lågvarvseffekt 
på motorn på grund av dålig respons på låga varvtal. Föraren vet inte vad som ändrats. 
 
Enligt förare 2 så har denna maskin mycket bra harmoni mellan lyft-, sänkhastighet och 
körhastighet, det är den bästa av alla fem varianter. Föraren vet inte vad som ändrats. 
 
Även förare 3 anser att denna är den bästa av de fem varianterna och att han gärna 
skulle demonstrera denna variant inför tuffa konkurrenter. Han skulle själv helst köpa 
denna då den var BRA och hade bra harmoni med rätt hastigheter. Han hann bra med i 
cykeln. Hydrauliken var även lättare att köra. Inga klara förbättringar kan göras på 
denna maskin. Han önskar att denna är maskinen från fabrik, vilket han även tror att det 
är. Han tror förändringen är något starkare lyftkraft. 
 

4.2.3.6 Sammanfattning 
Förare 1 verkar ha stor koll på vad som ändrats i maskinen och reagerar på vad som 
förändrats. Han upplever maskinvariant tre som normalmaskin och också bäst. Förare 2 
är inte lika bra på att känna vad som ändrats mellan de olika varianterna. Han upplever 
den förändrade hydrauliken som främst förändringar i sänkhastighet medan 
lyfthastigheten är samma eller till och med förbättrad. Han upplever maskinvariant fem 
som bäst på grund av bästa harmonin. Förare 3 är inte heller lika bra på att precisera vad 
som förändrats i maskinen och även han reagerar mer på att sänkhastigheten är 
förändrad än något annat. Liksom förare 2 anser denna förare att den sista maskinen var 
bäst med bäst harmoni. Förare 3 reagerar ibland på ändrad styrning trots att någon sådan 
ändring inte har gjorts, se 5.3 Felkällor. 
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4.2.4 Sammanfattning 
Förändringar i hydraulikhastigheter anses mer störande än förändringar i motor. 
 
Två förare tycker att maskinvariant fem är den som är bäst vilket visas i alla tre test. 
Detta är något förvånande. Detta beror på att de uppger att de upplever att den 
maskinvarianten är mest harmonisk. 
 
Förare 1 är idag anställd på Volvo och han kör dessa maskiner relativt ofta vilket gör att 
han reagerat något olika, han har kunnat berätta mer exakt vad som ändrats i varianterna 
vilket gör att han antagligen har koncentrerat sig på dem mer än vad de andra har gjort. 
Förare 2 och förare 3 är inte anställda av Volvo idag då de gått i pension vilket gör att 
de inte kört hjullastare regelbundet på över ett år. De har heller inte kört någon 
serietillverkad hjullastare ur F-serien. Detta gör att de antagligen mer förutsättningslöst 
har bedömt varianterna. 
 

4.3 Mätresultat 
Alla undersökta diagram finns i appendix A Mätresultat. 

4.3.1 Cykeltider 
Ur mätserierna har individuella cykler plockats. Definitionen för start och stopp för en 
cykel är att skopan är plan och maskinen på väg in mot högen. 
 
Alla cykler har plockats ut och en totaltid per maskinvariant och snittid per cykel ses i 
Tabell 5, Tabell 6 samt Tabell 7. I Tabell 5 ses att förare 1 kör betydligt långsammare 
än vad som ses för förare 2 och förare 3 i Tabell 6 och Tabell 7. För förare 1 och förare 
2 stiger cykeltiderna med långsammare hydraulik medan för förare 2 sjunker den när 
max motorvarvtal är begränsat medan med normal motor ökar den även för honom. 
Förare 1 och förare 2 har långsammare cykeltider med normal motor än med varianterna 
med sänkt max motorvarvtal även om de gillar de varianter med normal motor mer. 
Förare 3 har snabbare cykeltider med normal motor. Förare 2 och förare 3 har bland de 
snabbaste cykeltiderna med maskinvariant 5, vilken de också tycker är bäst. 
Cykeltiderna för förare 3 i maskinvariant 1 och 2 kan bero på att han klagade på att 
styrningen inte var snabb nog och han då inte kunde köra så ”tight” som han ville. 
 
Tabell 5, Totaltid och snittid för förare 1 
 Totaltid (s) Snittid (s) 
Maskinvariant 1 357.4 29.78333 
Maskinvariant 2 390.3333 32.52778 
Maskinvariant 3 371.0667 30.92222 
Maskinvariant 4 392.2667 32.68889 
Maskinvariant 5 384,6 32.26667 
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Tabell 6, Totaltid och snittid för förare 2 
 Totaltid (s) Snittid (s) 
Maskinvariant 1 274.3 22.85833 
Maskinvariant 2 291 24.25 
Maskinvariant 3 279.2 23.26667 
Maskinvariant 4 291.5 24.29167 
Maskinvariant 5 277.1 23.09167 
 
Tabell 7, Totaltid och snittid för förare 3 
 Totaltid (s) Snittid (s) 
Maskinvariant 1 311.6 25.96667 
Maskinvariant 2 299.6 24.96667 
Maskinvariant 3 263.2 21.93333 
Maskinvariant 4 278.5 23.20833 
Maskinvariant 5 259.9 21.65833 
 
En jämförelse mellan förarnas totala cykeltid ses i Figur 18 och snittid ses i Figur 19. 
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Figur 18, Total cykeltid för de olika förarna 

 55



Snittid

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5

Maskinvariant

Ti
d 

(s
) Förare 1

Förare 2
Förare 3

 
Figur 19, Snittid för de olika förarna 
 
Cykeltider ger ett litet tecken på körbarhet, dock inte entydigt. Upplever föraren en 
bättre körbarhet så sjunker i allmänhet även cykeltiden. Förare 1 och 2 kör snabbast i 
sin första körning men annars stämmer det att den maskin som de rankar bäst har 
snabbast cykeltid för alla förare. Dock är det så att om hydrauliken görs långsammare så 
borde även cykeltiden bli långsammare. Om man samtidigt gör motorn sämre kan det 
bli bra harmoni med ökad körbarhet som följd trots ökade cykeltider. 

4.3.2 Bränsleförbrukning 

4.3.2.1 Bakgrund 
Bränsleförbrukningen mäts genom att räkna hur mycket bränsle motorn tror att den 
sprutar in i varje cylinder vid varje antändning. Detta värde stämmer bra med den 
faktiska förbrukningen även om det kan skilja något då insprutningen inte sker optimalt 
under hela insprutningsförloppet. 
 

4.3.2.2 Total förbrukning 
 
I Figur 20, Förarnas totala bränsleförbrukning ses den totala förbrukningen för cyklerna 
för varje maskinvariant. Förare 1 förbrukar jämnt med bränsle för de tre första 
maskinvarianterna medan variant 4 drar mest och variant 5 något mer än de tre första. 
Förare 2 drar mindre bränsle med normal motor än med en motor med sänkt 
maxvarvtal. Även normal hydraulik har lägre förbrukning än nedställd hydraulik. 
Maskinvariant 5 drar minst. Förare 3s förbrukning följer samma mönster som för förare 
2. 

 56



Total förbrukning

1 2 3 4 5

Maskinvariant

Vo
ly

m
 (d

m
^3

)

Förare 1
Förare 2
Förare 3

 
Figur 20, Förarnas totala bränsleförbrukning 
 

4.3.2.3 Förbrukning per tidsenhet 
Då tidsåtgången skiljer sig mycket har även bränsleförbrukningen per tidsenhet 
studerats. Detta ger en indikation på hur hårt motorn arbetar i genomsnitt. Detta ses i 
Figur 21. Överlag så använder förare 1 mindre bränsle per tidsenhet men då han har 
längre cykeltider så är den totala förbrukningen högre för honom än för förare 2 och 
förare 3. Förbrukningen per maskinvariant skiljer från förare till förare och inga 
speciella trender ses. Detta betyder att det är främst cykeltiden som bestämmer den 
totala förbrukningen. 
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Figur 21, Förarnas bränsleförbrukning per tidsenhet 
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4.3.2.4 Tveksamheter 
Då motorinställningarna ändras kan detta påverka mycket. Om man sänker maxvarvtalet 
på motorn så borde förbrukningen minska men den faktiska förbrukningen ökar hos 
förare 2 och förare 3. Med en skarpare rökgasbegränsare bör motorn förbruka mindre 
vilket den gör för förare 2 och förare 3 men inte för förare 1. 
 
Det stora som talar mot att använda bränsleförbrukning som mått på körbarhet är att om 
man kraftigt överdimensionerade t.ex. motor och arbetshydraulik skulle körbarheten 
sannolikt bli markant bättre men med följd av att även bränsleförbrukningen stiger.  
 

4.3.2.5 Sammanfattning 
Den totala förbrukningen kan i vissa fall ge en indikation på körbarheten. Detta ses hos 
förare 2 och förare 3 då bränsleförbrukningen stiger när flödet till hydrauliken och max 
motorvarvtal ändras samtidigt som de anser att maskinen blir sämre (se 4.2 Subjektiva 
mätningar). De förare (2 och 3) som anser att maskinvariant 5 är den bästa 
maskinvarianten har också lägst förbrukning där, vilket också stämmer med 
resonemanget i 4.3.2.4 Tveksamheter, däremot har förare 1 en högre förbrukning för 
denna maskin. Han rankar inte heller denna maskinvariant som bäst.  
 
Då den viktigaste faktorn för den totala förbrukningen är cykeltiden och många olika 
faktorer påverkar den momentana förbrukningen kan bränsleförbrukningen inte 
användas som ett mått på körbarheten. 

4.3.3 Histogram 
Ett histogram är en graf som beskriver hur ofta ett värde finns i en mätserie. Detta ger 
en möjlighet till att se om förarens beteende ändras för de olika maskinvarianterna. 
 

4.3.3.1 Gaspedal 
De olika förarna använder gaspedalen mycket olika, de har olika körstil. 
 
Pedalen fungerar som en potentiometer och spänningen ut från den är linjär mot 
gaspedalsvinkeln α (med positiv riktning medurs) i Figur 22 enligt Figur 23. 

 
Figur 22, Gaspedalsvinkel 
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Figur 23, Gaspedalsvinkel mot spänning 
 

4.3.3.1.1 Förare 1 
Förare 1 ändrar sin körstil beroende på vad för motorprogram som används, med ett 
minskat maximalt varvtal så använder han inte gaspedalen maximalt, se Figur 24 i 
jämförelse med Figur 25. Med möjlighet till maximalt varvtal använder förare 1 fullt 
gaspådrag ungefär dubbelt så mycket som med begränsat maxvarvtal. Föraren känner att 
den sista biten av gaspedalen är overksam och anpassar sig efter det.  
 

 
Figur 24, Histogram över gaspedal för förare 1, maskinvariant 1 
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Figur 25, Histogram över gaspedal för förare 1, maskinvariant 4 
 
Med begränsad hydraulik förskjuts puckeln för låga gaspådrag åt vänster, föraren hinner 
släppa mer på gaspedalen innan det är dags att ge mer gaspådrag igen, speciellt under 
tömningsfasen. Även detta ses i figurerna ovan. Grafer för maskinvariant 2 och 3 följer 
samma mönster. 
 
Maskinvariant 5 skiljer sig från de andra då det är det enda test då förare 1 har 
gaspedalen mest i botten enligt Figur 26. Detta antagligen för att föraren måste vänta på 
att motorn skall hinna ikapp. Förare 1 har en körstil där han styr motorn i detalj större 
delen av tiden. Han tror sig inse vad som gjorts med maskinen och anpassar sig efter 
vad han förväntar sig vad maskinen ska prestera. 

 
Figur 26, Histogram över gaspedal för förare 1, maskinvariant 5 
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4.3.3.1.2 Förare 2 
Förare 2 har en mycket skild stil på gaspedalsanvändandet i jämförelse med förare 1, 
där förare 1 detaljstyr vad han vill ha ut av motorn så ger förare 2 i stort sett antingen 
full gas eller är på väg dit, enligt Figur 27. Anledningen till att han inte känner av att 
maskinen har sämre respons i maskinvariant 5 är antagligen att han använder fullt 
gaspådrag och är van vid att det tar ett tag för att motorn ska hinna ikapp. Några större 
genomgående förändringar mellan maskinvarianter ses inte. 

 
Figur 27, Histogram över gaspedal för förare 2, maskinvariant 5 
 

4.3.3.1.3 Förare 3 
Förare 3 har en körstil som påminner om en kombination av förare 1 och 2. Detta ses i 
Figur 28. Mycket av tiden ger föraren fullt gaspådrag men han lägger även tid på att ge 
mellangas. Inte heller han har större skillnader i hur han använder gaspedalen i de olika 
maskinvarianterna. Detta har antagligen att göra med att han inte speciellt ofta använder 
motorvarvtal över den spärr som är lagd. Även här använder föraren mycket fullt 
gaspådrag och känner då inte av den dåliga responsen i maskinvariant 5. 
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Figur 28, Histogram över gaspedal för förare 3, maskinvariant 5 
 

4.3.3.1.4 Sammanfattning 
För förare 1 så ses tendenser om vad för maskinvariant han kör och tillsammans med de 
subjektiva bedömningarna ses att den lägre puckeln ska vara centrerad vid stapel 4 samt 
att den andra puckeln ska vara vid maxutslag. Puckeln vid stapel 4 skall vara den större. 
Detta resonemang går endast att använda för förare 1 då körstilen är personlig och 
skiljer sig stort mellan olika förare. För förare 2 och 3 ses inga kopplingar med de 
subjektiva bedömningarna. 
 

4.3.3.2 Spak för lyft 
Även här ses stora skillnader mellan förarna. Stilarna påminner om hur de använder 
gaspedalen. 
 

4.3.3.2.1 Förare 1 
Förare 1 drar längre tid i spaken med långsammare hydraulik vilket är logiskt. Detta ses 
i en jämförelse av Figur 29 och Figur 30. Den stora stapeln i mitten beror på att det är 
spakens neutralläge. För maskinvariant 3 och 4 ses liknande mönster. Anledningen till 
att en stor del av tiden för lyft stannar vid andra stora stapeln är för att där finns ett 
mekaniskt stopp och ventilen ger då max flöde, större spakutslag och därmed högre 
spänning används för lyftautomatik. Förutom detta ses inga tydliga mönster.  
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Figur 29, Histogram över lyftspak för förare 1, maskinvariant 1. 

 
Figur 30, Histogram över lyftspak för förare 1, maskinvariant 2 
 

4.3.3.2.2 Förare 2 
Förare 2 har liknande taktik i användandet av lyftspaken som för gaspedalen, antingen 
inget eller fullt utslag. Även om stoppet vid andra stapeln finns så är det inte lika tydligt 
som för förare 1. En körning ses i Figur 31. De olika maskinvarianterna har liknande 
utseende. 

 63



 
Figur 31, Histogram över lyftspak för förare 2, maskinvariant 5. 
 

4.3.3.2.3 Förare 3 
Förare 3 har återigen ett beteende som ligger någonstans mellan förare 1 och 2. Mycket 
av tiden har fullt utslag men speciellt sänkning har lite mer detaljstyrning med 
normalhydraulik. Med långsammare hydraulik så har förare 3 mer tid med full 
sänkning. Detta ses i lägre området i Figur 32 och Figur 33. I de tre senare varianterna 
stannar han inte vid stoppet utan drar fullt vilket ses i Figur 34.  

 
Figur 32, Histogram över lyftspak för förare 3, maskinvariant 1. 
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Figur 33, Histogram över lyftspak för förare 3, maskinvariant 2. 

 
Figur 34, Histogram över lyftspak för förare 3, maskinvariant 5. 
 

4.3.3.2.4 Sammanfattning 
Några större skillnader mellan maskinvarianter ses inte, är hydrauliken långsammare 
har förarna större spakutslag för att de får vänta på att maskinen ska hinna i kapp, i 
synnerhet för sänkfunktionen. 
 

4.3.3.3 Spak för tilt 
Det ger inte speciellt mycket att titta på histogram över tiltanvändandet då det enda som 
ses är att förarna konsekvent håller längre i spaken vid sänkt hydraulikhastighet vilket är 
naturligt då det tar längre tid. 
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4.3.3.4 Motorvarvtal 
Vid begränsat maximalt varvtal så är histogrammen naturligt förskjutna åt vänster i 
diagrammen och vid begränsad hydraulik har förarna större del vid låga varvtal då de 
väntar på att skopan skall hinna med, speciellt vid sänkning. Detta gäller framför allt de 
två första förarna medan förare 3 har liknande varvtal för alla fem maskinvarianter 
förutom att andelen varvtal kring 1200 varv/minut ökar vid sänkt hydraulflöde. 
Skillnader mellan förare är mycket stora hur de använder motorn. Förare 1 använder 
varvtal i hela registret medan förare 2 har mycket mer tid med höga varvtal, däremot har 
förare 1 högre maxvarvtal. Förare 3 kör återigen en kombination av hur de två andra 
förarna körde, men han hade inga riktigt höga varvtal. 
 

4.3.3.5 Tillgängligt motormoment 
Förarna använder inte motorn likadant men de använder ungefär samma motormoment 
oberoende av maskinvariant.  
 

4.3.3.6 Hjulmoment 
Hjulmomentet kan delas in i tre moment, vanlig körning, backning och moment när 
föraren kör in i högen med material. Dessa tre områden ses i Figur 35. Det som har 
undersökts här är det moment som uppkommer när föraren kör in i högen, dvs. det 
område längst till höger i grafen. Förare 1 och 2 trycker något hårdare in i högen med 
normalmotor. Jämför Figur 35 med Figur 36. Med maskinvarant 5 trycker förare 1 
hårdare längre tid, se Figur 37, antagligen för att han trycker längre och hårdare på 
gaspedalen för att motorn inte hänger med och att det tar längre tid innan han reagerar 
på att den lämnar maxmoment. Hjulmomentet för förare 3 förändras inte nämnvärt 
mellan de tre maskinvarianterna. Återigen är det stor skillnad mellan förarna och 
utseendet på graferna. 
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Figur 35, Histogram över hjulmoment för förare 1, maskinvariant 2 
 

 
Figur 36, Histogram över hjulmoment för förare 1, maskinvariant 3 
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Figur 37, Histogram över hjulmoment för förare 1, maskinvariant 5 
 

4.3.3.7 Lyfttryck 
Det maximala trycket som kan levereras från pumpen på en L180F är 26 MPa.[29] 
Trycket i lyftcylindrarna kan dock överstiga detta när föraren bryter med tiltfunktionen 
eller när han eller hon kör hårt in i högen. När detta händer så kan inte hydraulpumpen 
tillföra mer olja och cylindrarna rör sig inte. 
 
Förare 1 uppger att maskin 4 är svag och för den maskinvarianten är också tiden över 26 
MPa hög, se i Figur 38 jämförelse med maskinvariant 3 i Figur 39. Förare 2 tyckte att 
maskinvariant 2 var svag och maskinvarant 3 var bättre, tiden över 26 MPa sjönk med 
en fjärdedel mellan de två testerna, se Figur 40 i jämförelse med Figur 41. Maskinen 
som förare 2 har angett som bäst har minst tid över 26 MPa. Förare 3 anger att 
maskinvariant 3 och 5 har bra lyftkraft och de har minst tid över 26 MPa, speciellt 
maskinvariant 5 som han också anger som bäst, se Figur 42. I figurerna är alla värden 
över 26 MPa samlade i stapeln längst till höger. 
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Figur 38, Histogram över lyfttrycket för förare 1, maskinvariant 4 
 

 
Figur 39, Histogram över lyfttrycket för förare 1, maskinvariant 3 
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Figur 40, Histogram över lyfttrycket för förare 2, maskinvariant 2 

 
Figur 41, Histogram över lyfttrycket för förare 2, maskinvariant 3 
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Figur 42, Histogram över lyfttrycket för förare 3, maskinvariant 5 
 
Det finns fall då andelen tid över 26 MPa har varit stor utan att föraren har angett att han 
tycker att maskinen är svag. Det stämmer i alla fall där föraren har uttalat sig om 
lyftkraften har varit bra eller dålig.  

4.3.4 Histogram över derivator 
Genom att undersöka hur derivatorna över signalerna undersökta i 4.3.3 Histogram kan 
man se skillnad på hur snabbt dessa signaler förändras. Det kan visa på att föraren drar 
snabbare i spakar eller trycker snabbare på pedaler. Det kan visa på att föraren måste 
korrigera med snabba rörelser. Dessa resultat är dock motsägelsefulla och ger inte något 
informativt om körbarheten av maskinen. 
 

4.3.5 Hjulmoment 
Utseendet på diagrammen för hjulmomentet är mycket beroende på vilken förare som 
kör. De förändras främst på grund av att hjulmomentet ändras enligt 4.3.3.6 
Hjulmoment. De grafer som undersökts är hjulmoment mot lyftspak, hjulmoment mot 
lyfttryck, hjulmoment mot tilttryck. 

4.3.6 Körhastighet 

4.3.6.1 Lyftarmshastighet 
Speciellt förare 2 har angett att maskinvariant 2 och 5 har bra harmoni mellan 
lyfthastighet och körhastighet. Körhastigheten och lyfthastigheten har varit ungefär lika 
i varje test. Det som skiljer är främst sänkhastigheten som är betydligt sämre i 
maskinvariant 2 och 4. Detta ses i Figur 44 i jämförelse med Figur 43. Värden som 
sticker ut mycket är numeriska fel i övergångar mellan mätdata för olika dumprar. Alla 
förare har även klagat på att sänkhastigheten är för dålig i dessa maskinvarianter. 
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Figur 43, Körhastighet mot lyfthastighet för förare 2 maskinvariant 1 

 
Figur 44, Körhastighet mot lyfthastighet för förare 2 maskinvariant 2 
 
Ungefär samma förhållande kan ses i diagrammen för alla förare. Sänkhastigheten är 
därmed viktig för körbarheten då de klagar på att sänkhastigheten är dålig för 
maskinvarianter med försämrad hydraulik. 
 

4.3.6.2 Lyftarmsvinkel 
Den största skillnaden mellan maskinvarianter beror på den långsammare 
sänkhastigheten. Förarna hinner backa tillbaka, vända och köra framåt en längre sträcka 
innan lyftarmen hinner ner. Dessa diagram ger inte mer information om körbarheten.  
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4.3.7 Lyfthastighet 
I 4.2.3 Frågeformulär framgår det att förare 1 och 2 upplever olika lyfthastigheter 
mellan maskinvarianterna medan förare 3 aldrig nämner någon ändring i lyfthastighet. 
Förare 1 tycker att lyfthastigheten hos maskinvarianter 2 och 4 är lägre, vilket kan verka 
naturligt då dessa maskinvarianter har försämrad hydraulik. Förare 2 tycker tvärt emot 
förare 1, att lyfthastigheten hos maskinvariant 2 och 4 är högre. Samtliga förare överens 
om att sänkhastigheten är lägre för maskinvariant 2 och 4. 
 
Det som är intressant i sammanhanget är att det inte är någon skillnad i lyfthastighet 
mellan de olika maskinvarianterna. Detta kan ses i Figur 45 som visar lyftarmsvinkel 
som funktion av tid för några körcykler där normalmaskin är heldragen linje och 
maskinvariant 4 är streckad. Samma sak kan ses även hos de andra förarna. 
 
 

 
Figur 45, Lyftarmsvinkel som funktion av tid, förare 1 
 
Det finns två möjliga orsaker till att lyfthastigheten inte minskade när 
lyftspaksmappningen ändrades.  
 
Den ena är att servoventilen är felkalibrerad så att solenoidens slutström är satt för högt. 
Detta innebär att ventilen har öppnats fullt innan max spakutslag har nåtts. Detta kan 
medföra att även om man sänker den maximala strömsignalen till solenoiden genom att 
ändra spakmappningen fortfarande har fullt öppnad ventil vid max spakutslag. Den 
ändrade spakmappningen skulle ändå ha en lägre lutning än normalmappningen. I Figur 
46 syns en principskiss för beteendet om servoventilen vore felkalibrerad. 
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Figur 46, Spakmappning med felkalibrerad servoventil 
 
I appendix D Kalibreringsvärden för Lyft/Sänk finns kalibreringsvärden för maskinen 
som användes i proven samt för en helt annan L180F. Då båda maskinernas 
kalibreringsvärden är i samma storleksordning finns det inget som direkt tyder på att 
provmaskinen faktiskt var felkalibrerad. Dock är det enda sättet att veta med absolut 
säkerhet att mäta upp ventilutstyrning som funktion av spakutslag. Det fanns tyvärr 
ingen möjlighet att göra detta. 
 
Den andra möjliga förklaringen till lyfthastigheten inte blir lägre trots max 
ventilutstyrning är att när man lyfter med full skopa ställer pumparna ut till max på låga 
varvtal. För att komma upp i maximalt flöde måste motorvarvtalet upp till 1900 
varv/min.[29] Ingen av förarna kommer upp i de varvtalen när de lyfter skopan. 
Dessutom tar styrningen en del flöde. Det innebär att det är pumparna och inte max 
utstyrning på ventilen som bestämmer maximalt flöde till arbetshydrauliken. 
 
Det finns två möjliga förklaringar till förare 1 upplever lyfthastigheten som lägre. Ena 
förklaringen är att han inser att hydrauliken är försämrad och resonerar, medvetet eller 
omedvetet, att är hydrauliken sämre bör lyfthastigheten också vara lägre och upplever 
den därför som sådan. Den andra och mer troliga förklaringen är att förare 1 använder 
lyftspaken mer än förare 2 och 3 som båda ofta använder inget eller fullt spakutslag. 
Förare 1 är därför mer känslig för ändringar i lutningen på kurvan för spakutslag mot 
ventilutstyrning. Han måste dra något längre för samma resultat. 
 
När det gäller förare 2 verkar det som om att när sänkhastigheten är lägre och 
lyfthastigheten är relativt oförändrad upplever han att lyfthastigheten som högre. 
 

4.3.8 Bromstryck 
Undersökningar av bromstrycket har inte gett en bättre bild av körbarheten. 
 

 74



4.3.9 Varvtal mot moment 
För att bestämma hur motorn beter sig undersöks varvtal mot moment, det ger en 
möjlighet att se var momentet används. För förare 1 ses tydligt att han begränsas av 
minskningen av maxvarvtal, se Figur 47 i jämförelse med Figur 48. Ju tätare prickarna 
sitter ju oftare befinner sig motorn i detta läge. Med den begränsningen uppfattar 
föraren maskinen som kraftlös och trött. Den befintliga standardrökgasbegränsaren ses i 
figurerna som ett band av punkter i det vänstra övre hörnet. I Figur 49 ses att den 
förändrade rökgasbegränsaren jobbar i samma varvtalsområde men vid lägre moment. 
Föraren upplever också detta som en begränsning då maskinvarianten upplevs ha dålig 
respons på låga varvtal. 

 
Figur 47, Varvtal mot moment för förare 1, maskinvariant 2 

 
Figur 48, Varvtal mot moment för förare 1, maskinvariant 3 
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Figur 49, Varvtal mot moment för förare 1, maskinvariant 5 
 
I graferna för förare 2 ses samma beteende som för förare 1, han hämmas av 
varvtalsbegränsningen i maskinvarant 1 och 2 samt att rökgasbegränsaren stryper vid 
lägre moment. Detta ses i Figur 50, Figur 51 och Figur 52. Rökgasbegränsaren är dock 
inte lika tydlig för honom som för förare 1 i de normala maskinvarianterna. Han har inte 
heller mycket tid vid varvtal där varvtalsbegränsningen spelar stor roll. Detta 
tillsammans med hur förare 2 använder gaspedalen gör att han inte märker så stor 
skillnad mellan maskinvarianterna. Han har inte heller påtalat problem med motorn. 
 

 
Figur 50, Varvtal mot moment för förare 2, maskinvariant 1 
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Figur 51, Varvtal mot moment för förare 2, maskinvariant 3 

 
Figur 52, Varvtal mot moment för förare 2, maskinvariant 5 
 
Förare 3 använder inte varvtal över 1600 varv/minut speciellt mycket vilket gör att han 
inte begränsas i någon stor utsträckning av den förändrade varvtalsbegränsningen. Han 
använder inte heller moment vid varvtal som gör att rökgasbegränsaren används 
speciellt ofta. Förare 3 påverkas alltså mycket lite av vilken motorvariant maskinen har. 
Detta ses i Figur 53, Figur 54 och Figur 55. 
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Figur 53, Varvtal mot moment för förare 3, maskinvariant 1 

 
Figur 54, Varvtal mot moment för förare 3, maskinvariant 2 
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Figur 55, Varvtal mot moment för förare 3, maskinvariant 5 
 
Dessa diagram visar återigen att körstilarna för de tre förarna är olika. För att kunna 
avgöra om föraren upplever maskinen som bra eller dålig så måste man veta hur han 
eller hon kör. Har föraren en körstil där han eller hon vill kontrollera motorn i varje 
ögonblick upplevs en förändrad motor mer än om föraren kör som förare 2, dvs. med 
fullt gaspådrag stor del av tiden. 
 
För att föraren inte ska störa sig på hur momentet är fördelat vid olika varvtal ska ingen 
ansamling av punkter ske. Alla punkter ska vara jämt utspridda längs randen till 
begränsningarna liknande Figur 51. Fastnar föraren, med en ansamling i en speciell 
punkt, liknande Figur 47 kan maskinen upplevas dålig. 
 

4.3.10 Effekt 
Om man ritar effekten som motorn producerar och effekten som går ut till 
transmissionen som funktion av tiden i ett diagram så uppträder för förare 1 och 2 ett 
intressant fenomen när de kör maskinvariant 1 och 2. 
 
Som syns i Figur 56 händer det ibland, främst under skopfyllnadsfasen (tiltvinkel är den 
gröna kurvan), att även om effekten som går ut till transmissionen (röd kurva) går upp 
så går effekten som produceras av motorn ner (blå kurva). Rimligtvis borde inte motorn 
producera mindre effekt när transmission tar mer.  
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Figur 56, Motoreffekt och transmissionseffekt för förare 2, maskinvariant 2 
 
Fenomenet syns inte hos maskinvariant 3,4 eller 5 för förare 1 och 2, det syns inte heller 
i någon av maskinvarianterna för förare 3. Se Figur 57

 
Figur 57, Motoreffekt och transmissionseffekt för förare 2, maskinvariant 5 
 
Detta fenomen beror på att hos maskinvariant 1 och 2 når momentomvandlaren sitt 
maximala momentintag vid ett varvtal som ligger över det varvtal där motorns 
maxmoment, och därmed effekt, avtar kraftigt, se 3.2.3.3 Minskning av dragkraft med 
15 %. 
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Förare 3 ligger nästan aldrig över det aktuella varvtalet oavsett vilken maskinvariant han 
kör och därmed använder han inte motor och momentomvandlare på ett sådant sätt att 
denna begränsning gäller. 
 
Vad detta säger om körbarheten är att om en förare går in i effektbegränsningar hos 
motor eller transmission så tyder det på att föraren vill använda mer än vad dessa kan 
leverera. Det faktum att endast förare 1 har sagt något om det begränsade motorvarvtalet 
hos maskinvariant 1 och 2, trots att förare 2 gick in samma begränsningar, gör det svårt 
att avgöra rent allmänt hur sådana begränsningar påverkar körbarheten. Det är återigen 
beroende på körstil. 
 

4.3.11 Lyftspak 
Som tidigare nämnts i 4.3.3.2 Spak för lyft ligger förare 2 och 3 på maximalt utslag på 
lyftspaken större del av tiden hos maskinvariant 3, 4 och 5 jämfört med vad de gör när 
de kör maskinvariant 1 och 2.  
 
Det finns inget gemensamt i deras bedömningar som kan förklara varför de känner ett 
behov av att dra hårdare i lyftspaken. En möjlighet är att förarna omedvetet trycker 
hårdare in i högen och drar mer i lyftspaken för att kompensera, men om man jämför 
Figur 58 och Figur 59 med varandra så syns det att förare 2 i första hand drar hårdare i 
spaken när han håller på att backa ut ur högen, inte när han fyller skopan. 

 
Figur 58, Hjulmoment mot lyftspak för förare 2, maskinvariant 1 
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Figur 59, Hjulmoment mot lyftspak för förare 2, maskinvariant 3 
 
När det gäller förare 3 så syns det i jämförelse mellan Figur 60 och Figur 61 att förare 3 
inte trycker hårdare i högen med normalmotor, han bara rent allmänt drar hårdare i 
lyftspaken. 

 
Figur 60, Hjulmoment mot lyftspak för förare 3, maskinvariant 1 
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Figur 61, Hjulmoment mot lyftspak för förare 3, maskinvariant 3 
 
Vad detta beror på är oklart, det kan vara bekvämlighet då det är lättare att dra spaken 
tillbaka fullt och vila handen mot stoppet. 
 
Vad som sagts tidigare i 4.3.3.2.1 Förare 1 och som är viktigt notera är att ventilen är 
fullt öppnad vid ett spakutslag som motsvarar spänning för max öppning, det vill säga 
föraren ökar inte flödet till lyftcylindern genom att dra lyftspaken fullt bakåt jämfört 
med om han stannar vid det första stoppet. 
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Kapitel 5 
Slutsatser 
 

5.1 Mått på körbarhet 
Detta examensarbete syftade på att hitta ett generellt mått på körbarhet och det har inte 
kunnat uppnås fullt ut. Det misstänkte även Volvo från början men de ville ha det 
ordentligt undersökt. Det som hittats är indicier som sammanvägt kan ge en indikation 
på om körbarheten är bra eller dålig. Dessa indicier är dessutom väldigt beroende på 
vilken förare som kör maskinen.  
 
För att kunna uttala sig om körbarheten på hjullastare är det mycket viktigt att veta vem 
som kör maskinen. Detta för att olika förare reagerar mycket olika! Utan referensram 
kan inget uttalande göras alls om hur bra körbarheten är. 
 
Den förare där flest indicier finns är förare 1, han kör mycket lyhört för hur maskinen 
reagerar och det är även en förarmodell av honom som föreslås implementeras vid 
senare arbete. Detta trots att han inte är mest effektiv. 
 
Det finns inga variabler som kan studeras för att ge en absolut bedömning av 
körbarheten utan det som kan göras är främst en jämförelse mellan två maskiner för att 
kunna avgöra vilken av dem som är bäst. Detta gäller bara vid små förändringar av 
samma maskin, dvs. inte jämförelser mellan två vitt skilda maskintyper. 
 
För att kunna ge en uppfattning om körbarheten bör flera variabler studeras, detta gäller 
främst förare 1: 
 

1. Cykeltid, se 4.3.1 Cykeltider 
Även om inte cykeltiden är entydig så har den i allmänhet sjunkit i våra tester 
när föraren har tyckt att maskinen varit bra.  
 

2. Histogram över gaspedalanvändande, se 4.3.3.1 Gaspedal 
För förare 1 ses klara skillnader i hur han använder gaspedalen för olika 
maskinvarianter. Han ska ha en profil där han har sitt främsta användande i det 
låga området och sedan ha en något mindre topp vid max gaspådrag. Vid dåligt 
hydrauliskt flöde förskjuts den första puckeln till närmare tomgångskörning och 
vid dåligt maximalt varvtal försvinner toppen vid maximalt varvtal. Vid dålig 
respons tar toppen vid max gaspådrag över och blir större än toppen för 
mellangas. 
 

3. Histogram över lyfttryck, se 4.3.3.7 Lyfttryck 
För att maskinen inte skall kännas svag bör tiden där trycket på plussidan är över 
26 MPa vara minimal. Är trycket högre kan cylindern inte röra sig. 
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4. Lyftarmshastighet, se 4.3.6.1 Lyftarmshastighet 
Den maximala sänkhastigheten får inte var för låg, vid minskad ventilutstyrning 
klagar alla förare på att sänkkhastigheten är för dålig 
 

5. Varvtal mot moment, se 4.3.9 Varvtal mot moment 
Punkterna ska vara så jämt utspridda som möjligt med så få områden där en 
större ansamling gjorts, speciellt mitt i grafen eller vid en riktningsändring av 
begränsningarna. Där har föraren fastnat och upplever motorn som problematisk.  
 

6. Effekt, se 4.3.10 Effekt 
Det bör kontrolleras att effekten som motorn ger och den som transmissionen tar 
upp inte kommer i motfas. Uppkommer fenomenet är det ett tecken på att motor 
och transmission är dåligt anpassade till varandra, t.ex. i detta fall då 
transmissionseffekten är maximal vid ett varvtal där motoreffekten har börjat 
minska. 

 

5.2 Utvärdering subjektiva mätningar 
I denna rapport användes tre olika subjektiva mätningar, NASA-TLX, Kansei 
Engineering samt ett mer allmänt frågeformulär. Alla tre mätningar har sina fördelar 
och nackdelar: 
 

• NASA-TLX ger en snabb överblick vad föraren tyckte om maskinen. Denna 
metod ger en möjlighet att enkelt rangordna olika maskiner men den berättar inte 
alls vad som är fel. Detta har gjort att testresultaten inte används mycket i denna 
test i annat syfte än att ge en allmän bild om vad föraren tyckte om 
maskinvarianten. 

 
• Kansei Engineering är inte bra för detta ändamål. Metoden är bra för att ta fram 

en modell från flera varianter, inte jämföra dem direkt. Det som även gör testet 
svårt är att det kräver viss analys innan resultat nås. Dessutom kräver det större 
användarinput och gärna större fysiska ändringar. Bör användas främst vid 
design.  

 
• Det mer allmänna formuläret ger mest information. Det ger inget siffervärde om 

hur föraren tycker om maskinen och det är svårt att rangordna maskinerna bara 
utifrån denna information. Detta formulär ger dock en överlägsen information 
om vad exakt föraren tyckte och vad han retade sig på. 

 
Inget test har kunnat användas enskilt utan en kombination är viktig. För fortsatt 
mätning rekommenderas att använda NASA-TLX och ett riktat frågeformulär. När det 
finns anledning bör även Kansei Engineering användas. 
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5.3 Felkällor 
• De beräknade värden som använts gäller under ideala förhållanden. De som 

motorn beräknar gäller vid ”steady-state”, vilket inte alltid gäller i verkligheten. 
 

• Timingen på CAN-bussarna. All data kommer inte kontinuerligt och har en viss 
fördröjning. Detta visas i Figur 62. Den streckade linjen är den analoga signalen 
och den heldragna är vad som finns på CAN-bussen. Det ses en stor skillnad 
både i värde och i tidpunkt. Detta trots att denna signal ligger på den snabba 
bussen. En observation är att det är signalen på CAN-bussen som 
vidarebefordras i systemet. 

 
Figur 62, Gaspedal. Analog mätning streckad och CAN-signal heldragen. 

 
• Enkäten från 2.2 Kansei Engineering, är något felutformad. De flesta frågor har 

positivt svar åt vänster medan tre frågor har positivt svar åt höger vilket kan ha 
missats av förarna när de skulle fylla i testet. 

 
• När kanseitestet skulle föras över från papper till dator kan fel ha uppstått. På 

pappret användes en 7-gradig skala medan i datorn användes en skala med 102 
steg. 

 
• När NASA-TLX skulle föras över från papper till dator kan fel ha uppstått. 

 
• Körriktningen är inte alltid helt klarlagd då signalen bara har storlek och inte 

riktning. Riktningssignalen kommer från transmissionen men 
transmissionsriktningen och hjulriktningen är inte alltid överrensstämmande.  

 
• Det har varit problem med hydrauliken och veckan innan proven kördes byttes 

pump 1. Möjligen finns det fortfarande problem med hydrauliken vilket kan 
förklara varför förare 3 ibland upplevde problem med styrningen. 
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5.4 Tips för fortsatt arbete 
De tester som gjorts visar att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån de tre 
förare som använts då de representerar tre vitt skilda körstilar. För att kunna dra 
slutsatser för vad som gäller för mer än en körstil bör fler tester med en större mängd 
förare göras. Detta för att säkerställa mätdatan statistiskt och kartlägga de olika 
förartyperna. 
 
Testerna som gjorts för detta arbete är körda av mycket erfarna förare som alla varit 
anställda på Volvo under lång tid. Detta gör att de är mycket bekanta med hur 
hjullastare har utvecklats och de är medvetna om vad som påverkar en hjullastare. För 
ett test mer inriktat på vad kunderna vill ha skulle det vara intressant med förare ur fler 
kategorier, både erfarenhetsmässigt och bakgrundmässigt. Det är trots allt kunderna som 
köper maskinen. 
 
I testerna som gjorts för detta arbete har alla tester genomförts på samma sätt varje dag. 
Det ger liknande förutsättningar för alla förare och för alla maskinvarianter. Dock har 
detta medfört att maskinen fungerat på samma sätt för varje maskinvariant. Det kan 
påverka resultaten genom att maskinen var oanvänd på morgonen och att t.ex. 
hydrauloljan var nedkyld. Kall olja har bl.a. högre viskositet än varm olja vilket kan ha 
påverkat resultaten, speciellt för de första proven. Temperaturen på hydrauloljan för 
förare 1 över hela dagen ses i Figur 63. För att säkerställa resultaten och se vad som 
beror på temperaturskillnader och vad som beror på förändringar hos maskinen föreslås 
att maskinen skall antingen vara riktigt ordentligt varmkörd eller så görs testen två 
gånger i olika ordning. Den senare lösningen ger även en möjlighet till att jämföra 
förarnas prestanda vid olika tider på dagen. 

 
Figur 63, Hydrauloljetemperatur för förare 1 
 
Några av givarna som använts är inte tillräckligt bra i detta användningsområde. 
Speciellt vinkelgivarna för lyftarmarna är för dåliga. I Figur 64 ses uppdateringen för 
lyftfunktionen. Uppdateringsfrekvensen är ungefär 2 Hz. Det borde användas externa 
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givare för att få en bättre upplösning vilket resulterar i en mycket bättre signal. Detta är 
speciellt viktigt när en derivering är nödvändig. En givare som ger riktningen på hjulen 
är även önskvärd då problemet med att veta åt vilket håll maskinen åker försvinner. 

 
Figur 64, Uppdateringsfrekvens för lyftfunktionen 
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A Mätresultat 
Ej offentlig. 
 
 

B Enkäter 
B.1 NASA-TLX 
 
Titel Ändpunkter Beskrivning 
Mental belastning Låg/Hög Hur stor mental och perceptuell 

aktivitet krävdes (t ex. tänka, 
besluta, beräkna, minnas, titta, 
leta osv.)? Var uppgiften lätt eller 
krävande, enkel eller 
komplicerad)? 

 
Fysisk belastning Låg/Hög Hur stor fysisk aktivitet krävdes 

   (tex. trycka, dra, vrida, styra,  
   aktivera)? Var uppgiften lätt eller 
    ansträngande, vilsam eller  
   arbetskrävande? 

 
Tidspress Låg/Hög Hur stor tidspress kände du pga.  
  tempot i vilket uppgiften  
  utfördes? Var det lugnt och  
  stillsamt eller snabbt och  
  hektiskt? 
 
Prestation Bra/Dålig Hur pass bra tror du att du  
  lyckades uppnå målen för  
  uppgiften som satts av 
  provledaren (eller dig själv)? 
  Hur pass nöjd var du med dina  
  prestationer för att uppnå dessa  
  mål? 
 
Ansträngning Låg/Hög Hur hårt behövde du anstränga  
  Dig (mentalt och fysiskt) för att  
  Uppnå din prestationsnivå? 
 
Frustrationsnivå Låg/Hög Hur pass osäker, modfälld, 
  Irriterad och stressad gentemot  
  säker, tillfredställd, nöjd och  
  avslappnad kände du dig under  
  uppgiften? 
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Parvis jämförelse mellan faktorer 
 
Instruktioner: Markera medlemmen i varje par som representerade det med betydande 
bidraget till den totala arbetsbelastningen i uppgiften du just utförde. 
 
Fysisk belastning  Mental belastning 
 
Tidspress   Fysisk belastning 
 
Ansträngning   Tidspress 
 
Tidspress    Mental belastning 
 
Prestation     Fysisk belastning  
 
Tidspress    Frustrationsnivå 
  
 
Mental belastning   Prestation    
  
 
Fysisk belastning   Ansträngning  
  
 
Frustrationsnivå   Prestation 
 
Mental belastning   Ansträngning   
  
 
Frustrationsnivå  Fysisk belastning 
   
Ansträngning   Frustrationsnivå 
 
Frustrationsnivå   Mental belastning 
  
Prestation    Tidspress   
   
  
Ansträngning   Prestation  
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Bedömningsskalor    PROV:___ 
 
Instruktioner: Markera på varje skala hur pass stor roll varje faktor spelade i 
uppgiften. 
 
 
Faktor  Bedömning 
 
Mental belastning Låg |________________________________________| 
Hög 
 
Fysisk belastning  Låg |________________________________________| 
Hög 
 
Tidspress  Låg |________________________________________| 
Hög 
 
Prestation Bra |________________________________________| 
Dålig 
 
Ansträngning  Låg |________________________________________| 
Hög 
 
Frustrationsnivå  Låg |________________________________________| 
Hög 
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B.2 Frågeformulär 
 
Instruktion: I denna del ska du svara mer allmänt på hur du  PROV:___ 
  upplevde maskinen, vad som du tyckte verkade fel  
 och vad du tror kan bli bättre. 
 

• Hur upplevde du maskinen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• Vad för något tror du att vi skulle påverka för att maskinen skulle bli markant 
bättre? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• Var det något som du tyckte var speciellt bra/dåligt vid något specifikt 
delmoment? Vilket i så fall? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• Är det något du upplevt som inte tagits upp? Vad i så fall? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• Vad tror du att vi har (om något) förändrat? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 96



B.3.1 Ordval till Kansei Engineering 
   

Möjliga ord Grov indelning Fin indelning Kandidater 
Kanseiord 

     
aggressiv aggressiv aggressiv   
skarp skarp skarp   
snabb snabb snabb   
kvick kvick kvick AGGRESSIV AGGRESSIV 
   SNABB  
seg seg seg  SNABB 
slö slö slö   
degig degig degig   
långsam långsam långsam   
dämpad dämpad dämpad   
     
dynamisk dynamisk dynamisk   
kontrollerbar kontrollerbar kontrollerbar   
lugn lugn lugn MANÖVRERBAR  
manövrerbar manövrerbar manövrerbar STYRBAR  
silkeslen silkeslen silkeslen   
smidig smidig smidig   
responsiv responsiv responsiv   
flexibel flexibel flexibel   
styrbar styrbar styrbar   
     
kommunikativ kommunikativ kommunikativ KOMMUNIKATIV KOMMUNIKATIV 
     
fast fast fast   
stum stum stum HARMONISK HARMONISK 
   MJUK  
följsam följsam följsam   
mjuk mjuk mjuk   
harmonisk harmonisk harmonisk   
     
balanserad balanserad balanserad   
konsekvent konsekvent konsekvent   
stadig stadig stadig   
stabil stabil stabil STABIL STABIL 
   RYCKIG  
skakig skakig skakig OSCILLATIV RYCKIG 
ryckig ryckig ryckig   
okänslig okänslig okänslig   
klumpig klumpig klumpig   
oscillativ oscillativ oscillativ   
provokativ provokativ provokativ   
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billig billig billig   
verkar vara 
enkel verkar vara enkel 

verkar vara 
enkel   

     
gedigen gedigen gedigen ROBUST ROBUST 
heavy-duty heavy-duty heavy-duty   
hållbar hållbar hållbar   
robust robust robust   
tålig tålig tålig   
     
grov grov grov   
stor stor stor   
tung tung tung   
stel stel stel   
klumpig klumpig klumpig KLUMPIG  
solid solid solid STOR KLUMPIG 
   TUNG  
liten liten liten   
lätt lätt lätt   
nätt nätt nätt   
smäcker smäcker smäcker   
kompakt kompakt kompakt   
     
imponerande imponerande imponerande   
maffig maffig maffig   
     
kraftig kraftig kraftig   
maskulin maskulin maskulin STARK STARK 
stark stark stark   
rejäl rejäl rejäl   
     
     
     
professionell professionell professionell   
funktionell funktionell funktionell   
ändamålsenlig ändamålsenlig ändamålsenlig FUNKTIONELL FUNKTIONELL 
mångsidig mångsidig mångsidig   
seriös seriös seriös   
     
pålitlig pålitlig pålitlig   
     
noggrann noggrann noggrann NOGGRANN LÄTTDOSERAD 
lättdoserad lättdoserad lättdoserad LÄTTDOSERAD  
     
bra bra bra   
kvalitativ kvalitativ kvalitativ   
optimal optimal optimal BRA BRA 
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utmärkt utmärkt utmärkt   
välavvägd välavvägd välavvägd   
     
intuitiv intuitiv intuitiv   
enkel att arbeta 
med 

enkel att arbeta 
med 

enkel att arbeta 
med   

fri fri fri   

justerbar justerbar justerbar 
ENKEL ATT ARBETA 
MED 

ENKEL ATT ARBETA 
MED 

rörlig rörlig rörlig   
välarbetad välarbetad välarbetad   
välanpassad välanpassad välanpassad   
     
extrem extrem extrem   
svår svår svår FRUSTRERANDE FRUSTRERANDE 
frustrerande frustrerande frustrerande   
irriterande irriterande irriterande   
     
klassisk klassisk klassisk   
traditionell traditionell traditionell   
tråkig tråkig tråkig   
     
modern modern modern   
     
praktisk praktisk praktisk   
     
rolig rolig rolig ROLIG ROLIG 
trevlig trevlig trevlig   
     
säker säker säker SÄKER SÄKER 
trygg trygg trygg   
     
     
     
     
bullrig bullrig bullrig   
     
tyst tyst tyst   
     
komfortabel komfortabel komfortabel KOMFORTABEL KOMFORTABEL 
     
obekväm obekväm obekväm   
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B.3.2 Kansei Engineering 
PROV:___ 

Kanseienkät 
 
Tack för att du hjälper oss! För att kunna utvärdera testet som du just gjorde vill vi 
gärna att du fyller i denna enkät. För varje ord nedan vill vi att du ska säga om du tycker 
att ordet instämmer med din uppfattning av maskinen. Kryssa i valfri ruta som stämmer 
med din känsla av ordet. 
 

• Hur aggressiv kändes maskinen? 

 
Mycket Inte alls 

• Hur snabb kändes maskinen? 

 
Mycket Inte alls 

• Hur kommunikativ kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur harmonisk kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur stabil kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur ryckig kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur robust kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur klumpig kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur stark kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
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• Hur funktionell kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur lättdoserad kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur bra kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur enkel att arbeta med kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur frustrerande kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur rolig kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur säker kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
 

• Hur komfortabel kändes maskinen? 

Mycket Inte alls 
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C Enkätsvar 
Ej offentlig. 

D Kalibreringsvärden för Lyft/Sänk 
Ej offentlig. 
 

E Förare 
Ej offentlig. 

F Mätkanaler 
Ej offentlig. 
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