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SAMMANFATTNING 
 

Examensarbetet har utförts på Saab Security and Defence Solutions i Arboga. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram nya miljökrav för stativlådor med innehållande elektronikutrustning som behövs för 

upprättandet av en mobil flygplats, samt att ta fram lösningar för hur dessa miljökrav kan uppfyllas. 

Stativlådorna är från början utvecklade för svenskt klimat men med ett ökat behov av att kunna 

använda dessa i MENA-områden (North Africa & Middle East) måste stativlådorna förbättras för att 

funktionsmässigt klara av klimatet.  

 

Arbetet begränsades till att främst undersöka nya miljökrav för stativlåda AP-F (innehåller elektronik 

för kommunikation) som är en av stativlådorna. Tanken är dock att analysen och lösningarna ska 

kunna tillämpas på övriga stativlådor.  

 

Den elektroniska utrustningen inuti stativlådorna producerar värme som måste föras bort för att inte 

riskera att tillförlitligheten försämras hos utrustningen. Rapporten belyser problemen med att använda 

sig av inkapslad elektronik i områden med mycket sand och damm samt extrema lufttemperaturer.  

 

Genom analys av området och egna krav från Saab AB har en kravspecifikation tagits fram som 

belyser exakt vad stativlådorna måste klara av. Saab AB:s egna krav var bland annat att se över 

möjligheten av att inte använda ett kylningsaggregat. Detta studerades genom termodynamiska 

analyser och praktiska tester. Slutsatsen blev att det inte är möjligt i dagsläget då den nuvarande 

elektroniska utrustningens maximala arbetstemperatur är lägre än lufttempereraturen där AP-F 

lådorna är avsedd att vara operativa. Alternativen är att antingen byta ut den elektroniska utrustningen 

mot mer temperaturtålig eller att använda sig av ett kylningsaggregat för att sänka temperaturen inuti 

AP-F lådorna.  

 

Olika typer av kylningsmetoder för den inkappslade elektroniken har studerats för att kartlägga deras 

för- och nackdelar. Ett slutet system där inget luftutbyte mellan in-och utsidan på stativlådorna 

förekommer är att föredra för att förhindra sand och damm från att skada elektroniken. Analys av olika 

kylningsaggregat visade att termoelektriska kylningsaggregat inte är tillräckligt effektiva för kylning av 

AP-F lådorna med nuvarande elektroniska utrustning. Kompressorbaserade kylningssystem klarar av 

att kyla AP-F lådorna men till följd av att mer underhåll och tillsyn krävs.  

 

Rapporten belyser även möjligheterna att använda ett slutet system för användning av passiv kylning i 

fall att den elektroniska utrustningen byts ut. Vårt förslag är då att använda kylflänsar för att öka 

ytarean och därmed få en effektivare värmeavledning från stativlådan. På så sätt kan 

temperaturökningen inuti stativlådan minskas.  
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ABSTRACT 
 

This C – thesis has been carried out at Saab Security and Defence Solutions in Arboga, Sweden. The 

aim of this study is to present new environmental requirements, referring to extreme temperatures, 

dust and sand, for transit cases containing electronical devices needed for the upholding of a mobile 

airport. Furthermore, the aim is also to bring out solutions considering the fulfilment of these 

environmental requirements. The transit cases are originally developed for the Swedish climate. 

However, there is a considerable desideratum within the company to improve the transit cases in 

order to adapt these to warmer climates, especially the MENA – areas (North Africa & the Middle 

East). The study is limited to investigate new environmental requirements mainly for transit case AP-F 

(containing electronics for communication), e.g. one type of transit case. The purpose is however to 

generalise the analysis and the solutions to the rest of the transit cases.  

 

The electronical device inside the transit cases produce waste heat. In order to balance the reliability 

of the electronical device, the waste heat needs to be removed. This thesis emphasizes the problems 

associated with the use of enclosed electronics in harsh environments with extremely high 

temperatures and large amounts of dust and sand.  

 

An analysis of the area and requirements from Saab AB have altogheter led to a requirement 

specification which underlines precisely what the AP-F transit case needs to perform. One of the 

requirements from Saab AB equals for us to investigate the possibility of not inlcuding an air 

conditioner to cool the electronics. The conclusion is that an air conditioning system is necessary due 

to the fact that the maximum operating temperature of the current electronic devices is lower than the 

ambient air temperature. The solution is either to change the electronic device to a more temperature 

resistant one, or to use an air conditioning system in order to decrease the temperature inside of the 

AP-F transit case, or both.  

 

Different types of air conditioners have been studied in order to specify pros and cons for each one. 

The conclusion is an enclosed system is preferrable to use, one with no air exchange between the in- 

and outside of all transit cases, as this system prevents sand and dust from entering the cases. The 

analysis has also proved that thermoelectric air conditioners show insufficient efficiency to cool the 

current electronic device inside the AP-F transit case. However, the vapor compression refrigeration 

systems are able to cool the AP-F transit case, assuming more maintenance and daily supervision in 

teh future than as per today.  

 

The thesis also highlights the possibilities of operating a passiv cooling method. Our proposition is to 

include cooling fins in order to increase the surface area, as this results in a more efficient heat 

dissipation from the transit case. Consequently, this method results in a decrease of the temperature 

rise inside the transit case.  
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NOMENKLATUR  
 
Förkortning                                 Förklaring 

AP-F låda (Anslutningspunkt-förband)                 Stativlåda 

Komnät FBas                                                        Mobil Flygplats 

RU (Rack Unit)                                                     Höjdenhet för elektroniska komponenter (1 RU = 

4.445cm) 

MENA                                                                   North Africa & Middle East 

Klimatzon A1                                                        Extreme hot dry 

Klimatzon B3                                                        Humid hot coastal/desert        

COTS (Commercial of the shelf)                          Mjukvara/Hårdvara som kan köpas från den öppna 

marknaden 

IP (Internal Protection)                                         Klassifiering för skydd mot vatten, damm och andra 

förmål 

AC (Alternate current)                                          Växelström 

DC (Direct current)                                               Likström 

COP (Coefficient of performance)                        Förhållande  mellan tillförd drivenergi och och 

utvunnen värmeenrgi 

LCEP (Life cycle environmental profile)               Ett grunddokument för att fastställa design under 

utvecklingsprocessen 

NATO                  Militär allians (Nordatlantiska fördragsorganisationen) 

ISO                              Internationellt standardiseringsorgan 

STANAG (Standard NATO aggreement)             En uppsättning standardiseringsdokument 

PCM (Phase changeing material)                        Fasomvandlingsmaterial 

A-kraft                                                                  Ortsnät 

B-kraft                                                                  Egen medtagen kraft 

C-kraft                                                                  Batteri 



	  

vi 

ULCAS (Ultra Lightweight Camouflage screen)    Oisolerat kamoflaugenät från Barracuda AB 

CoolCam                                                               Skräddarsytt isolerat kamoflaugenät  

MTBF (Mean time between failures)                     Medeltid mellan fel  

MTTF (Mean time to failure)                                  Medeltid till fel   

BTU/h (Brittish thermal unit/hour)                          1 BTU/h = 0,293 watt                                               

V                                                                             Volt 

P                                                                             Effekt 

U                                                                             Spänning 

I                                                                              Ström 

R                                                                             Resistans 

q                                                                              Värmeflöde 

k                                                                              Värmeledningsförmåga 

A                                                                             Area 

L                                                                             Tjocklek 

ΔT                                                                           Temperaturskillnad 

h                                                                              Värmeöverföringskoefficient 

ε                                                                               Essimitet 

W                                                                             Arbete 

I                                                                               Värmeflöde 

d                                                                              Väggtjocklek 

T                                                                              Temperatur 

α                                                                              Konvektionskonstant  

h                                Konvektionskonstant 
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KAPITEL 1. INLEDNING  

Syftet med inledningskapitlet är att ge en bakgrund till uppgiften som tilldelats av Saab AB 

samt att ge en kortare introduktion till uppgiften. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte, 

problemformulering samt nödvändiga avgränsningar.  
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget Saab AB1 
Saab AB grundades 1937 på uppdrag av Sveriges Riksdag på grund av svårigheter att införsskaffa 

krigsmateriel, i synnerlighet stridsflygplan. Från att nästan helt koncentrerat sig på att utveckla och 

tillverka stridsflygplan har Saab AB idag blivit betydligt bredare. Idag leverar företaget inte bara 

försvarsmateriel utan även lösningar för civila applikationer.  

Saab AB har genomgått en del organisatoriska förändingar genom åren, men är idag indelat i sex 

affärsområden: 

• Aeronautics: Stridsflygssystem och flygplanskomponenter, både civilt och militärt. 

• Dynamics: Vapensystem samt signaleringssystem. En bred portfölj med produkter allt 

från understödsvapen till utveckling av nya sätt att utveckla 3D kartor. Innefattar 

utveckling av både cvila och militära system. 

• Electronic Defence Systems: Radarsystem för luftburna, landbaserade och marina 

system. Leverar även flygelektronik för civila och militära kunder.  

• Security and Defence Solutions: Leverar ett brett spektra av produkter och lösningar för 

säkerhet, övervakning samt kommunikation.   

• Support and Service: Supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik 

• Combitech: Ett fristående dotterbolag som erbjuder konsulttjänster inom teknik- och 

verksamhetsutveckling. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  http://www.saabgroup.com/en/About-‐Saab/	  
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1.1.2 Security and Defence – mobila system 
Allt eftersom Svenska Försvarsmakten har valt att avveckla fasta militära flygbaser (flygflottiljer) har 

behovet av mobila systemlösningar uppstått, bland annat mobil flygplats. Idag har Sverige endast två 

insatsflottiljer, F17 i Kallinge och F21 i Luleå. I Såtenäs (F7) finns även flottilj för transportflygplan. På 

grund av att det finns så få stationära flygflottiljer i Sverige bestämde Försvarsmakten att det ska 

finnas möjlighet att snabbt kunna upprätta flygplatser temporärt på olika platser. De temporära 

platserna kan vara nerlagda flygflottiljer där landningsbanan finns kvar, eller så kallade ”flygrakor” som 

finns utmed svenska vägar.2  

Då Svenska Försvaksmakten inte bara agerar nationellt utan även vid internationella insatser i 

krisdrabbade områden har behovet av mobila system ökat ännu mer.  

Dagens världsbild kräver att ständigt vara förberedd på snabba insatser. Att vara mobil är därför en 

viktig faktor för att lyckas med insatsen. Ett strategiskt behov är att kunna upprätta exempelvis en 

mobil flygplats med hög kapacitet där man kan agera autonomt.  

Det finns olika strategiska behov i olika situationer, därför har flygvapnet uppdelats i tre 

huvudområden: 

- Spetsflyg i form av JAS 39 Gripen som främst agerar från flygflottiljer 

- Helikopter 

- Transport och logistik som utförs med flygplanstypen C-130 Hercules  

Att kunna kommunicera med omvärlden och svenska system är essentielt för att med hög säkerhet 

kunna utföra ett uppdrag. På grund av detta finns det olika mobila system, så kallade Komnät.  

Benämningen inom försvaret för mobila flygplatsen är Komnät FBas. Utrustning för att kunna upprätta 

kommunikation och ledning inom/av en flygplats har packats i transportabla enheter såsom stativlådor 

och containrar. Dessa kan sedan placeras ut där man vill uprätta flygplatsen. Det ända som måste 

finnas på plats är en start och landningsbana. Systemet står klart för operativ tjänst inom 36 till 40 

timmar efter det att insatsen har börjat. En insats med detta system pågår representativt upp till sex 

månader. Systemet klarar av att hantera upp till 30 flygrölser (starter och landningar) per timma, detta 

kan jämföras med Abu Dhabi International Airport. Med andra ord har systemet en hög kapacitet 

samtidigt som kraven på säkerhet och tillgänglighet är lika höga som för den civila luftfarten i sverige. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec04_08.pdf	  
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Figur 1. Så här ser systemet ut när det är på plats.3 

Elektroniken som behövs för systemet är i dagens läge baserade på COTS (Commersial of the shelf) 

det vill säga elektronikutrustning som är kommersiellt tillgängligt. På grund av miljöns negativa 

inverkan på komponenterna placeras utrustningen i miljöskydd i form av containrar eller stativlådor. 

Detta gör det även smidigt att transportera och positionera utrustningen till önskad plats.   

Utifrån dagens behov med stor variation av miljö i olika typer av insatser ställs stora krav på 

miljöskydden. Elektroniken ska kunna fungera även där insatser bedrivs i länder med extremt klimat. 

Containrarna har idag anpassats efter denna miljö och har utrustats med klimatanläggning för att klara 

av den höga temperaturen.  

De mindre stativlådorna som ska vara lätthanterliga och kunna placeras på variendande platser klarar 

dock inte av miljökraven. Hög temperatur i kombination med att sand och damm tar sig igenom 

miljöskyddet förkortar livslängden och i vissa fall förstörs funktionen hos de elektroniska 

komponenterna i stativlådorna.  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Saab	  AB	  	  
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1.2 Syfte  
FBas är i dagsläget konstruerat för svenskt klimat. Saab AB vill i framtiden kunna använda konceptet 

av mobila flygplatser i länder med varmare klimat. Detta ställer nya krav på miljötåligheten i systemets 

olika delar. Detta för att systemet ska kunna klara av att vara operativt under hela insatsen. Idag finns 

det många förslag på hur miljöskydden för stativlådorna skulle kunna utformas men förslagen måste 

analyseras. 

Uppgiften är således att ta fram nya miljökrav med hänsyn till den krävande miljö som stativlådorna 

kommer att utsättas för, samt att ta fram lösningar för att uppfylla dessa krav.  

Flera koncept med lösningar kommer att presenteras och jämföras med varandra i form av för- och 

nackdelar för att i slutändan kunna presentera det mest optimala konceptet.  

1.3 Problemställning  
I dagsläget när nuvarande system används i varmare områden placeras stativlådorna i inomhusmiljö 

på grund av att dessa inte klarar av den värmeutvecklingen som uppstår ifall att de placeras utomhus. 

Sand och damm är även ett mycket stort problem när lådorna placeras i utomhusmiljö, då sand tar sig 

in i stativlådorna och förstör därmed den elektroniska utrustningen.  

En ingående analys av området där systemet kommer att vara operativt är nödvändigt för att förstå 

förutsättningarna för systemet. Vad kommer systemet att utsättas för i den nya miljön och vilka är det 

mest kritiska problem som kommer att uppstå? Kostnadaspekter måste även beaktas då detta är 

något många kunder lägger stort fokus på.  

 Examensarbetet förväntas att ge svar på följande: 

 

1. Hur kraven för temperaturen i stativlådorna ska uppnås. 

2.   Hur stativådorna bör konstrueras för att hålla borta sand och damm från den elektroniska 

utrustningen som finns inuti stativlådorna.  

3.   Vilka problem det finns med att använda sig av ett kylningsaggregat. 

4.   Hur konceptet ska utformas för att stativlådorna ska kunna vara lätthanterliga och inte allt för 

komplexa. Detta med hänsyn till vikt, logistik, underhåll samt kostnader.  
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Studieobjekt AP-F 
I FBas ingår en rad olika stativlådor med olika funktioner för olika ändamål, därför skiljer sig den 

elektroniska utrustningen från stativlåda till stativlåda. Varje stativlåda är unik och detta innebär att 

elektronikutrustningen i dessa stativlådor har olika toleranser mot yttre miljöpåverkan samt att de 

generar olika mycket värme. Även användningsområderna skiljer sig från stativlåda till stativlåda då 

vissa stativlådor kan komma att placeras i skyddad miljö (kan vara inomhus) och vissa stativlådor i en 

betydligt mer utsatt miljö (direkt solljus, hög temperatur och damm etc.).  

På grund av detta har arbete avgränsats till att analysera och undersöka miljökrav för stativlåda AP-F. 

Denna stativlåda kan komma att placeras i olika miljöer vilket gör den till ett bra studieobjekt för 

uppgiften. Då stativlådorna har samma grunduppbyggnad kommer analysmetoden ändå att kunna 

appliceras på samtliga stativlådor.   

1.4.2 Elektroniska utrustningen i AP-F låda 
AP-F lådan innehåller avancerad elektronik som kräver expertis inom området för att kunna utvärdera 

om nuvarande elektronikkomponenter eventuellt kan uppgraderas till en förbättrad och mer tålig 

uppbygnad. Det är även oklart om AP-F lådan i framtiden kommer att innehålla exakt samma 

funktioner.  Någon större studie angående eventuellt byte av elektronikkomponenter har därför inte 

gjorts.  

1.4.3 Termodynamiska uträkningar 
Generellt är värmeutveckling i en elektroniklåda mycket komplext och det är många faktorer som har 

inverkan på den temperatur som uppstår i stativlådan. Vid temperaturuträkningar har antagandet att 

temperaturen blir jämnlikt fördelat i stativlådan gjorts.  

Temperaturer som räknats fram i denna rapport är riktvärden och inte exakta värden. Syftet med 

uträkningarna är att se samband mellan solstrålning, värmeutveckling från elektronik och 

lufttemperatur.  

1.4.4 Kostnadsaspekter 
Totalkostnaderna för ett komplett FBas system är helt utom vårt vetande och kan variera beroende på 

hur hela systemet är konfigurerat. Detta gör det mycket svårt att avgöra om kostnader för olika 

lösningar är rimliga eller inte.  

Kostnader för lösningarna har därför istället enbart ställts mot varandra och jämförts. Exakta kostnader 

för olika lösningar presenteras inte. Koncepten kommer dock ställas mot varandra ur 

kostnadssynpunkt gällande utveckling, tillverkning och underhåll. Detta för att Saab AB ska kunna 

jämföra kostnader kontra effektiveten hos de olika lösningarna.  
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KAPITEL 2. TEORI 

 

Syftet med teoridelen är att läsaren ska få större förståelse för varför elektronik genererar 

värme, hur värmen påverkar elektroniken, hur värme överförs samt hur överskottsvärme kan 

hanteras. Kapitlet tar upp matematiska modeller som kan användas för att bestämma 

nödvändiga parametrar.  
 

2.1 Elektronik 
Elektronik finns i stort sett överallt i dagens samhälle, i allt från leksaker till datorer med hög 

prestanda. De elektriska komponenterna i ett system behöver elektrisk ström för att fungera och när 

strömmen flödar genom en resistor (motstånd) alstras värme.4  

På grund av efterfrågan av kraftigare och mindre utrustning går utvecklingen ständigt mot mindre och 

mindre komponenter. Detta leder i sin tur till en kraftigt ökande värmeutveckling per volymenhet i 

utrustningen. Värmeutvecklingen från elektroniken måste kontrolleras, om detta inte sker kommer 

elektroniken arbeta i allt för hög temperatur vilket riskerar både tillförlitligheten och säkerheten hos 

komponenterna.5 

Korrekt temperaturkontroll är på grund av detta en mycket viktigt faktor för att säkerställa elektronikens 

tillförlitlighet. 

Det blir alltmer vanligt med att kommersiella produkter kommer in i militärindustrin vilket medför att 

behovet att anpassa miljön efter produkten ökar. 

Commercial Off the Shelf (COTS) är ett adjektiv som beskriver mjukvara eller hårdvara som kan 

köpas från öppen marknad i motsatts till en egenutvecklad vara. COTS produkter är designade så att 

det ska vara lätt att implementera dem till existerande system utan att behöva modifiera systemet. Ett 

exempel på en sådan produkt är Microsoft Office som är en paketerad programvarulösning för 

företag.6 

Fördelarna med att använda sig av COTS är att företaget inte behöver sätta resurser på att utveckla 

komponenter som inte är unika och produkten kan dra nytta av extern utveckling med mindre egen 

insats. Dels får man produkter som företaget känner igen och kan dra nytta av redan gjorda 

investeringar. Nackdelarna med COTS är att utvecklingen av en komponent ligger utanför företagets 

kännande, vilket alltid inte är till företagets fördel för den egna produkten. Ett annat bekymmer är att 

den egenutvecklade produkten måste anpassas ensidigt vilket inte alltid resulterar i ett optimalt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073398128/835451/Chapter15.pdf (2013-05-04) 

5 http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Grafen-ger-effektiv-nedkylning-av-elektronik.aspx 

6 http://www.webopedia.com/TERM/C/COTS.html	  
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system. Dels kan olika leverantörer försvinna från marknaden som kan innebära problem för 

företaget.7  

För att klassificera hur bra en inkappsling av elektrisk eller elektronisk utrustning står emot vatten, 

damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring har man infört en IP- klassificering. Klassificationen 

IP står för ”Internal Protection” och består två efterföljande siffror och i vissa fall av en bokstav i slutet.8 

Den första siffran beskriver hur bra inkapslingen står emot damm, inträngande föremål samt ofrivillig 

beröring. Desto högre siffra, desto bättre skydd. Skalan går från noll till sex, där noll står för oskyddat 

och sex står för dammtätt. Den andra siffran beskriver hur bra skyddet är mot vatten. Här går skalan 

från noll till åtta, där noll står för oskyddat och åtta står för tryckvattentätt. Den sista valfria bokstaven 

beskriver vilken typ av skydd den har mot beröring. Skalan går från A till D, där A står för baksidan av 

handen (50 mm i diameter) och D står för ledning (1mm i diameter). Ett exemepel på en klassisk 

klassificering är IP65, den är dammtät och spoltät.9 
 
2.1.1 Spänning, ström och effekt 

Skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter kallas elektisk spänning.  Naturen strävar efter 

jämnvikt vilket leder till att när dessa två punkter sammankopplas med en elektrisk ledare (t.ex en 

koppartråd) kommer en elektrisk ström att skapas. Denna ström består av laddade partiklar 

(elektroner) som förflyttar sig mellan de två punkterna. Elektronerna rör sig från den negativt laddade 

punkten till den positivt laddade punkten. På grund av historiska skäl räknar man dock på att 

strömmen går omvänt (positivt till negativt).10  

SI-enheten för elektronisk spänning är volt som vanligtvis förkortas till V men i vissa fall U. U står för 

”Unterschied” vilket kan översättas till differens eller skillnad, vilket det är frågan om när det gäller 

spänning.  

1V = 1 J/As 

Volt defineras i SI-systemet som den spänning som krävs över en elektrisk krets (med förbrukare i 

form av t ex. en resistans) för att strömstyrkan 1 Ampere ska ge effekten 1 Watt. 

Joules lag:  

P = U*I (effekt = spänning * ström)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7	  http://www.incose.org/northstar/2001Slides/McKinney%20Charts.pdf (2013-05-04) 

8 http://www.sp.se/en/index/services/ip/sidor/default.aspx 

9 Ibed.  

10 http://faktabanken.nu/ellara.htm	  
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Vidare utrycks även spänning i Ohms lag där: 

U = R*I (spänning = restistans*ström)  

Detta ger sambandet mellan spänning, resistans (motstånd, som mäts i enheten Ohm) och ström 

(Ampere) som uppstår när punkterna med olika potential sammankopplas. Om strömmen rör sig 

kontinueligt i samma riktning rör det sig om likström (DC, direct current) till skillnad från växelström 

(AC, alternate current) där strömmen byter riktning. Många elektroniska kretsar behöver likström då 

transistorer och andra halvledare endast kan leda ström i en riktigt. En transistor fungerar som en 

ventil och kan användas som signalförstärkare, strömbrytare eller spänningsreglerare.11  

I vanliga vägguttag används växelström. Apparater använder oftast likström vilket leder till att en 

strömomvandlare behövs när apparaten kopplas till vägguttaget.  

Effekt är energiomvandling per tidsenhet och SI-enheten är Watt. I formler för effekt skrivs ofta ett P ut 

för effekt, detta kommer från engelskans Power.  

 P = ∆ W / ∆ t (effekt = arbete per tidsenhet)  

1 W = 1 J/s (Joule/sekund) 

Effekt kan både vara i form av värmeflöde eller i form av arbete.  

Effekten beror på hur mycket spänning och ström som kretsen levererar. Oftast har växelström mycket 

högre spänning än likström vilket leder till att mindre ström behövs för att åstadkomma samma effekt 

och vise versa. Resistansen i ledningar minskar när tjockleken på ledningen ökar (det blir lättare för 

strömmen att ta sig igenom). Således behövs en grövre ledare för att leda stora elektriska strömmar. 

För att uppnå samma effekt kommer likström ha större strömflöde än växelström.12 

 

Detta kan illustreras i följande exempel: 

För att uppnå en effekt på 690 Watt med 230 volt (växelström) behövs en strömstyrka på 3 Ampere: 

690W
230VAC

= 3A  

För att uppnå samma effekt fast med endast 24 volt (likström) behövs 28.75 Ampere 

690W
24VDC

= 28, 75A  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11	  Ibed.	  	  

12	  http://fy.chalmers.se/~curtn/fyl220/ohmslag.html	  
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Då likström har lägre spänning än växelström blir strömflödet med likström högre. I praktiken leder 

detta till att grövre ledare får användas vid likström. Detta leder till högre vikt vilket inte är önskvärt i 

många applikationer. 

2.1.2 Värmeutveckling från elektronik 

Alla elektroniska system alstrar spillvärme på grund av oeffektiviteter i systemet. När arbete utförs av 

de elektroniska komponenterna bildas spillvärme. Effekten in i ett system är lika med effekten ut. Detta 

gäller så länge det elektroniska systemet inte skickar vidare effekt. Effekten kan t.ex. skickas vidare till 

en radioantenn som i sin tur skickar vidare effekten.  

 

Effekt in = Effekt ut  

 

Figur 2. Sambandet mellan effekt in och effekt ut i ett elektroniksystem.13 

För att illustrera detta på ett enkelt sätt ges följande exempel: 

En radiosändare arbetar på maxeffekten som är 1000W och skickar ut en signal på 500W. Arbetet 

som radiosändaren åstadkommer är då 500W vilket även leder till att spillvärmen från radiosändaren 

är 500W.  

Detta är mycket användbart när kylning för ett elektroniksystem ska beräknas.  

Individuella elektrikkomponenter har inga rörliga delar vilket är mycket positivt ur 

tillförlitlighetsperspektiv. Inga rörliga delar betyder att de elektroniska komponenterna inte kommer att 

utsättas för mekanisk utmattning. Detta är dock bara sant om elektroniken arbetar i temperaturer den 

är avsedd att arbeta i. Felfrekvensen på elektroniska komponenter ökar exponentiellt med ökad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13	  http://cotsjournalonline.com/articles/view/102929	  (Figure	  1.)	  
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temperatur (Se graf). En tumregel är att felfrekvensen hos elektroniken halveras för varje 10°C 

sänkning av temperaturen i förbindelsen mellan komponent och kretskort. 14 

 

Figur 3. Exempel över hur felfrekvensen ökar exponentialt med ökad temperatur.15 

Behovet av kylning i elektroniska system bestäms oftast av vilken maximal arbetstemperatur de 

halvledande komponenterna på de integrerade kretsarna har. De halvledande komponeneternas 

konduktivitet ökar med ökad temperatur vilket kan leda till att kretsar blir överhettade då strömflödet 

ökar på grund av ökad temperatur. Konsekvensen av detta är att systemets prestanda blir sämre eller 

att systemet rent av fallerar. Vid hög temperatur ökar även de termiska spänningarna där de elektriska 

komponenterna är fästa på kretskorten, vilket kan leda till att lödfogarna inte klarar av att hålla 

komponenterna på plats. 

2.2 Termodynamik 

Som nämnts i det föregående stycket alstrar elektronik värme. Värme är en form av energi, men är 

varken är mekanisk eller elektrisk. Termodynamikens huvudsatser formulerades ursprungligen genom 

empiriska iaktagelser och har genom tiden bekräftats av nya empiriska erfarenheter och beskriver 

överföringen av värme och arbete i termodynamiska processer och system. Inom stora 

giltighetsområden anses termodynamikens huvudsatser väl beskriva materiens egenskaper16.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073398128/835451/Chapter15.pdf (2013-05-04) 

15 Ibed. (Cooling of electronics equipment figure 15-2) 

16 http://www.ne.se/termodynamik	  
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Nedan beskrivs de termodynamiska huvudsatserna i korthet (den tredje huvudsatsen har valts att inte 

inkluderas då denna inte är relevant för arbetet), vilka temperaturskalor som används idag samt hur 

värmeöverföring mellan olika medier sker.  

2.2.1 Termodynamikens huvudsatser 

Överföringen av värme sker alltid naturligt från en varmare kropp till en kallare kropp utan att någon 

energi behöver tillsättas.  

Termodynamikens nollte lag säger att: 

”Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk 

jämvikt med varandra” 

 

Detta betyder att när kroppar med olika temperaturer sammankopplas kommer värmerörelsen i den 

kalla kroppen att öka medan värmerörelsen i den varma kroppen avta tills konstant temperatur 

uppnåts (är kropparna identetiska får kropparna samma temperatur). Man säger att systemet är i 

termisk jämnvikt. Den nollte huvudsatsen utgör grunden för temperaturmätning17 

Termodynamikens första lag säger att: 

”Energi kan varken skapas eller förstöras” 

Detta innebär att den totala energin i universum är konstant. Det går inte att producera energi eller 

konsumera energi.18 

Termodynamikens andra lag säger att:  

 ”Vid energiomvandligar förbrukas energins kvalitét” 

Varje gång en energiomvandling sker kommer energins kvalitet att minska (arbetsförmågan hos 

energin). Detta gäller alla energiomvandligar. Som exempel på detta kan inte värme tas från en 

reservoar och helt omvandlas till arbete.19  

Då värmeflöde spontant sker från varmt till kallt måste arbete tillsättas för att utföra en omvänd 

process. Arbetet kan utföras av en värmepump som pumpar värmen i omvänd riktning.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

17 http://fy.chalmers.se/~faldt/tif190%20termo%201%20fo%20ant.pdf (2013-05-20) 

18 http://www.holon.se/folke/kurs/Distans/Ekofys/fysbas/LOT/LOT_sv.shtml (Termodynamikens lagar) 

19 Ibed.	  	  
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2.2.2 Temperaturskalor20 

Temperatur är en fysikalisk storhet på vad som oftast uppfattas som kallt eller varmt. Följande tre 

temperaturskalor används idag: 

Kelvinskalan – Används i vetenskapliga sammanhang och utgår från den absoluta nollpunkten. 

Temperaturen uttrycks i enheten kelvin (K). 

0 K = - 273,15 °C 

Celsiuskalan – Den temperaturskala som används i Sverige och många andra europeiska länder. 

Anges i grad Celsius och steglängden är 1K.  

0 °C = 273,15 K 

100 °C = 373,15 K  

Fahrenheitskalan – Används i länder utanför Europa, främst i USA. Anges i grad Fahrnheit (°F) och 

utgår ifrån att vatten fryser vid 32°F och kokar vid 212°F. 

Omvandling från grad Fahrenheit till grad Celsius sker enligt följande: 

T°C = 5/9 * (T°F – 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

20 http://www.newsandmedia.hik.se/paper_online/workspace/artikel.php3?article_id=305 
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2.2.3 Värmeöverföring 

Värme kan överföras på tre olika sätt: 

Värmeledning (konduktion) – Sker i ett materialskikt där temperaturen är högre på den ena sidan 

och lägre på den andra. Värmeflödet går således från sidan med högre temperatur mot sidan med 

lägre temperatur.  

 

Figur 4. Illustration av värmeledning samt formeln för värmeflödet q. 21	  

I formeln är q värmeflödet (W), k är värmeledningsförmågan hos materialet (W/m2*K). A är arean (m2) 

hos materialskiktet, T1 – T2 är temperaturskillnaden mellan sidorna och L är tjockleken på 

materialskiktet.22 

Konvektion – Sker mellan en varm yta till ett annat ämne så som vätska eller annat medium (t.ex 

luft). Newtons lag för kylning används både för naturlig konvektion och forcerad konvektion (ökat flöde 

hos mediumet, t ex ökad vindhastighet). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

21 http://www.brighthubengineering.com/hvac/62074-combined-thermal-conduction-and-convection-
heat-transfer-calculations/#imgn_0 (Conductive heat transfer) 

22 Ibed.	  	  
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Figur 5. Illustration av konvektion samt formeln för värmeflödet q.23	  

I denna formel är h värmeöverföringskoefficienten (W/m2*K). I vissa fall benämns även h som alfa (α).  

Strålning – Värmestrålning sker från materia som har högre temperatur än dess omgivning. Energin 

transporteras med elektromagnetiska vågor. Till skillnad från konduktion och konvektion behöver 

värmestrålning ingen materia för att överföra värmen.  

Hur mycket värmeenergi ett material utstrålar beror på materialets emissitet (ε). Olika material har 

olika förmåga att utstråla energi. Ett material kan utstråla lika mycket energi som det absorberar.24 

Emissiviteten hos ett material är ett värde mellan 0 och 1. En svart kropp vid en viss temperatur har ε 

= 1.25 

Alltid då det sker konvektion sker även strålning. För att göra förenklingar vid temperaturberäkningar 

har strålningen inte inkluderats.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

23 http://www.brighthubengineering.com/hvac/62074-combined-thermal-conduction-and-convection-
heat-transfer-calculations/#imgn_0 (Newtons law of cooling) 

24 http://www.ne.se/emissivitet 

25 http://www.engineeringtoolbox.com/emissivity-coefficients-d_447.html	  
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2.2.4 COP (Coefficient of Performance) 26 
 
Värmeflödet sker naturligt från en varmare kropp till en kallare kropp. Det sker inte något spontant 

värmeflöde från en kallare kropp till en varmare kropp. År 1850 uttalade sig Rudolf Clausius om detta 

som nu är känt som Clausius uttalande om termodynamikens andra lag: 

”Det är omöjligt för en cyklisk utrustning att flytta värme från en kall kropp till en varm kropp utan att 

tillföra arbete eller andra effekter på omgivningen”  

Kylningssystem är klassificerat efter vilken COP faktor kylningsaggregatet har. Tekniken för att värma 

ett utrymme och kyla ett utrymme är ungefär den samma. COP faktor klassificerar både värmepumpar 

(som används för att värma utrymmen) och kylningssystem. För kylningssystem talar COP faktorn om 

hur mycket värme som kan flyttas från en kall reservoar (|QC|) jämfört med hur mycket arbete (W) som 

tillsätts: 

W
QCOP C ||

=  

Teoretiskt sätt kan COP faktorn även uttryckas genom temperaturerna för det kalla och det varma 

utrymmet. Detta är den maximala teoretiska COP värdet. Temperaturerna uttrycks i Kelvin.  

 

COP = Tcold
Thot −Tcold

 

COP faktorn är ungefär 5 för kylningssystem i praktisk användning, men varierar mellan olika 

konstruktioner och tillverkare. Ökar temperaturen i det varma utrymmet kommer COP värdet att 

minska. Prestandagrafer för kylningssystem visar därför ofta en lutande prestandakurva där 

kylningsförmågan minskar med ökad lufttemperatur i det varma utrymmet. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

26	  University Physics. Revised Edition. Benson Harris. ISBN: 978-0-471-00689-3. 1995. s. 420 

	  



	  

16 

KAPITEL 3. METOD 
 

Syftet med metodkapitlet är att redovisa hur arbetet genomförst för att komma fram till 

resultatet, detta för att läsaren ska kunna ta ställning till rapportens resultat. Kapitlet behandlar 

val av arbetsmetod, krav på den nya AP-F lådan, analys av nuvarande AP-F låda och 

undersökningar av olika konstruktioner för att uppfylla kraven.  
 

Medarbetare på Saab AB i Arboga har bidragit med tankar och idéer och hjälpt till under 

arbetetets gång. Termodynamiska uträkningar har gjorts i samråd med fysiklärare Jacob 

Brynolf på Mälardalens högskola.  

 
3.1 Vattenfallsmodellen (V-modellen)  
Det här projektet utgår ifrån arbete med hjälp av V-modellen, där vissa avsteg har gjorts. Modellen 

används ofta inom systemutveckling där varje steg bedömds innan man går vidare till nästa steg. Det 

första steget i processen är att fastställa krav. Kraven kan bestå av vad kunden kräver av produkten, 

eller vad produkten skall klara av. I det här fallet blev detta en kravspecifikation som projektet ska utgå 

ifrån.  

När kraven var fastställda fortsatte processen med att komma fram till hur kraven ska uppfyllas. Detta 

blir själva problemformuleringen, där flera aspekter måste tas hänsyn till. Efter detta kan själva 

designen på systemet utvecklas. Uppstår det problem i detta steg kan utvecklaren behöva gå tillbaka 

ett steg i processen. När designen är fastslagen kan själva konstruktionsarbetet påbörjas.  

När systemet är framtaget börjar arbetet med att testa så att systemet uppfyller designkraven, 

designspecifikationerna och kundkraven. När kunden anser att systemet uppfyller kraven kan 

systemetet börja produceras och levereras.27  

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27http://leadinganswers.typepad.com/leading_answers/files/original_waterfall_paper_winston_royce.pd
f (Managing the developement of large software systems, 2013-04-20)   
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Figur 6. Schematisk bild på V-modellen.28 

3.2 Områdesanalys och kravspecifikation 
Kundkraven blev i detta fall blir att skapa en kravspecifikation på vad systemet måste klara av för att 

kunna vara operativt i länder med varmt klimat. Detta gjordes genom att först göra en områdesanalys 

av den miljö där systemet kommer att vara operativt (LCEP - Life Cycle Environment Profile, se bilaga 

1).  

LCEP ska identifiera och beskriva vilken miljö produkten kommer att utsättas för eller kan tänkas 

utsättas för. Detta för att kartlägga vad produkten måste uppfylla för att klara av miljön den utsätts för. 

LCEP används som ett grunddokument för att fastställa designen under utvecklingsprocessen. NATO 

standarder har använts för att kartlägga områderna.  

Kravspecifikationen (Se bilaga 3) som sedan tas fram baseras på LCEP dokumentet. Miljökraven kan 

fastställas genom att hämta data från LCEP dokumentet. Vidare i kravspecifikationen finns övriga krav 

som ställs på systemet. De övriga kraven är Saab AB:s krav på underhåll, hanterbarhet, mekanisk 

miljö, hanterbarhet och effektförbrukning. Under arbetets gång har kravspecifikationen reviderats när 

mer fakta insamlats.  

För att skapa områdesanalysdokumentet samt kravspecifikationen har NATO-och MIL-standarder 

använts. Utöver standardena har erfarenheter och synpunkter från Saab AB:s anställda sammanställts 

för att utöka förståelsen för hur det extrema klimatet påverkar FBas systemet, däribland stativlådorna 

(i synnerhet AP-F lådan) samt vilka övriga krav som ställs på stativlådorna.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

28 http://www.sympatec.com/EN/Quality/LifeCycle.html (Sympatec's Life Cycle Model) 
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3.2.1 NATO-och MIL-standarder 
 

Det finns en rad olika NATO-standarder att ta hjälp av när ett system ska utvecklas. Dessa standarder 

kallas STANAG (Standard Nato Aggrement). STANAG reglerar material, metoder och design som rör 

militära enheter som i sin tur ofta bygger på civila standarder (ISO – Internationella 

Standardiseringsorganisationen).29  

Förrutom NATO-Standarder finns även militära standarder (MIL-STD) som är USA:s 

försvarsdepartiments egna standarder för militärprodukter.  

I MIL-STD 810 finns riktlinjer för vad man som ingenjör bör ta hänsyn till när man utvecklar och testar 

ett system som är avsett för extrema klimat. Del ett i detta dokument fokuserar på hur systemet ska 

designas för att möta de miljökrav som systemet troligtvis kommer att utsättas för under dess 

operativa tid. I del ett annex A ”Environmental management and enginering tasks” finns sex steg 

(Task 401 -406) att gå igenom för att kartlägga den miljö där systemet ska vara opererativt, vilka 

problem som kan uppstå, hur systemet ska testas och slutligen en rapport. Att utveckla en LCEP är 

Task 402 i denna metod.30    

Del två innehåller laboratoriemetoder för att kunna testa systemet efter de riktlinjer som beskrivs i del 

ett. Del tre innefattar ett kompendie med klimatisk data och riktlinjer som är baserat på analyserade 

tester och provtagningar.   

För att fastställa vilken miljökategori som systemet kommer att utsättas för används MIL-STD-810. I 

denna standard finns kartor som delar in världen i olika klimatzoner. I denna standard återfinns även 

klimatdata för alla områden. Se bilaga 2. 

3.3 Analys av nuvarande AP-F låda 
 

Den nuvarande AP-F lådan har analyserats för att få en bättre förståelse för hur stativlådan är tänkt att 

användas. Detta för att senare kunna utveckla koncept med liknande funktionsspecifikaitoner men 

med bättre miljötålighet. En kartläggning av stativlådans innehållande elektronik var nödvändig för att 

kunna bestämma funktionspecifikationer hos komponenterna samt dess miljötålighet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

29 http://nsa.nato.int/nsa/nsdd/listpromulg.html 

30 MIL-STD 810G.pdf PART ONE-12	  
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Figur 7. AP-F låda med tillhörande reservkraft (batteri) samt annan utrustning.31 

 

Det första som gjordes var att inspektera stativlådan fysiskt. Nere i verkstaden hos Saab AB i Arboga 

fanns ett antal stativlådor som ingår i de mobila flygplatserna, däribland AP-F lådan. Personal som 

arbetar med stativlådorna förklarade stativlådans uppbyggnad och dess funktioner. Mått och bilder 

dokumenterades för att kunna göra djupare analyser. När den fysiska undersökningen var avklarad 

fortsatte arbetet med att granska nuvarande dokumentation som rör AP-F lådan.  

 

Den dokumentation som granskades var: 

• Ritning på AP-F låda: ”Komnät FBas AP-F”  

• Ritning över hela systemet: ”Systemblockschema KOMNÄT FBas ver.1.1” 

• ”Systembeskrivning KOMNÄT FBas” 

• ”Kommunikationsnät för Flygbas Rörlig Ledning – konstruktionsbeskrivning SSDD systemnivå 

III” 

• ”FLYGBAS RÖRLIG LEDNING – kravspecifikation installation stativlådor”  

 

Med hjälp av dokumentationen samt information och vägledning från Saab AB:s personal i Arboga 

kunde materialskyddets (stativlådan som skyddar elektroniken) egenskaper fastslås. Detta 

presenteras i Bilaga 4. 

Det var även nödvändigt att fastställa exakt vilken elektronikutrustning som är installerad i stativlådan 

för vidare analys av värmeutveckling, strömförbrukning och miljötålighet. Elektronikutrustningen 

fastslogs med hjälp av dokumenten samt personal på Saab AB i Arboga. Då elektronikutrustningen är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

31 Saab AB  
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av COTS-typ användes tillverkarnas hemsidor för att fastslå prestanda och data för dessa 

komponenter. Se bilaga 5.  

Med hjälp av denna informatonen kunde värmeutvecklingen från elektronikkomponenterna 

bestämmas. Detta var nödvändigt för att kunna utföra vidare analyser av vilken temperaturökning som 

sker i stativlådan samt att få en uppfattning av storleken på ett eventuellt kylningsaggregat. Både en 

teoretisk uträkning och en praktisk mätning utfördes. Den teoretiska uträkningen gjordes för att fastslå 

maxeffekten hos komponenterna och den praktiska mätningen gjordes för att få effektförbrukning vid 

operativ drift.  

 

När den teoretiska maximala värmeutvecklingen bestämdes användes energiprincipen som förklades i 

teoridelen. Maxeffekten hos de olika delkomponenterna användes vid beräkningarna och om någon 

komponent förde vidare effekt till extern förbrukare subraherades detta från maxeffekten. Det 

resulterande värdet blev därmed värmeutvecklingen från komponenten.  

Den teoretiska maximala värmeutvecklingen fastställdes till 586.35W. Se bilaga 6 för uträkningar för 

varje delkomponent.  

 

För att få fram ett värde att kunna jämföra detta med utfördes en verklig mätning på stativlådans 

effektförbrukning. Det var dock tyvärr endast möjligt att mäta effekten när stativlådan inte hade några 

förbrukare tillkopplade (troligtvis skickas en del av effekten ut ur stativlådan via olika ledningar för 

kommunikation).  

Mätningen utfördes med en tångamperemeter som är en hovtångsliknande anordning. Tången är 

gjord av magnetiskt material, vilket gör att den bildar kärnan i en transformator. Kabeln som 

mätningen sker på utgör primärspole. Runt tångens inre del är en spole lindad vilket gör att strömmen 

kan bestämmas.32  

Tångamperemetern gav ett utslag på 1.5A när stativlådan var kopplad till 230VAC. Då kunde 

stativlådans effektförbrukning fastsställas till: 

230VAC*1.5A = 345W 

Eftersom inga förbrukare var tillkopplade till stativlådan blev värmeutvecklingen från 

elektronikkomponenterna samma som den totala effektförbrukninge, d.v.s. 345W. 

Det är mycket osannolikt att uppnå den maximala värmeutvecklingen som beräknades teoretiskt. I 

praktiken arbetar de elektroniska komponenterna inte på maxeffekt samtidigt.  

Därför var det rimligt att göra en kvalificerad bedömning på hur mycket värmeutveckling som 

genereras i operativ användning. En rimlig uppskattning på detta är 450W med tanke på den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

32http://www.camatsystem.com/datablad/Teknisk%20info/Hur%20man%20v%C3%A4ljer%20r%C3%A
4tt%20str%C3%B6mt%C3%A5ng.pdf (Att välja rätt tångamperemeter, 2013-05-25) 
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uppmätta effekten (utan några externa förbrukare) och den teoretiskt uppmätta värmeutvecklingen vid 

maxeffekt.  

3.4 Konstruktionsspecifikationer 
När kraven för stativlådorna var fastställda och den nuvarande AP-F lådan hade analyserats kunde 

arbetet gå vidare med hur den nya AP-F lådan kan tänkas konstrueras för att möta de krav som den 

ställs för. 
Den nya AP-F lådan behöver nödvändigtvis inte innehålla exakt samma elektronikkomponenter som i 

dagsläget. Detta innebär att en eventuell revidering av elektronikutrustningen leder till bättre 

miljötålighet, främst med hänsyn till arbetstemperatur samt att effektförbrukningen minskar. Därför var 

det ett önskemål från Saab AB i Arboga att undersöka möjligheterna att inte använda sig av ett 

kylningsaggregat, d.v.s. passiv kylning. Med passiv kylning menas att överskottsvärmen i stativlådan 

enbart förs bort med den omgivande luften.  

Eftersom att lufttemperaturen är så pass hög i de områden som specifierar kraven var det ett naturligt 

val att undersöka möjligheterna att använda sig av aktiv kylning. Med aktiv kylning menas det att ett 

kylningsaggregat används för att föra bort överskottsvärme samt att sänka temperaturen inuti 

stativlådan under lufttemperaturen.  

Följande frågor ställdes för hur stativlådan ska möta kraven: 

- Hur ska sand och damm hållas bort från elektroniken inuti stativlådan? Vad är det som gör att 

sand och damm är ett så pass stort problem? 

- Hur ska temperaturen inuti stativlådan regleras för att elektroniken ska behålla sin goda 

tillförlitlighet? Vilka olika kylningsmetoder finns det?  

- I vilket material ska den nya stativlådan konstrueras för att tillgodose kraven? 

- Finns det lösningar som täcker alla krav? 

- Hur har andra löst dessa problem? Vilka lösningar finns redan på marknaden? 

3.5 Aktiv kylning  
För att avgöra hur stativlådan ska konstrueras för att vara optimal för aktiv kylning var det först 

nödvändigt att avgöra vilken temperatur som är acceptabel. Den valda temperaturen inuti stativlådan 

utgick från elektronikutrustningen som sitter i nuvarande AP-F låda. Enligt tillverkarna så är den 

maximala driftstemperaturen (omgivande luft) 40°C men i samråde med personal på Saab AB i 

Arboga togs slutsatsen att en lämplig temperatur i AP-F lådan bör vara 30°C. Detta är en bra 

kompromiss mellan tillförlitighet och ekonomi (mer kylning kräver mer energi).  

Då temperaturen i området där stativlådan är avsedd att användas är 49°C och lämplig temperatur 

inuti stativlådan är 30°C konstaterades det med hjälp av termodynamikens lagar att det kommer att 

ske ett värmeflöde in i stativlådan från omgivande luft. Utifrån detta gjordes bedömningen att 

stativlådan ska vara isolerad om aktiv kylning ska användas. Med en effektiv isolering kommer 



	  

22 

värmeflödet från omgivande luft att minimeras och kylningsaggregatet behöver därmed endast föra 

bort värmeöverflödet från elektronikutrustningen.  

3.5.1 Isolering, solstrålning samt värmeflöde från luften 
 

När ett värde för isoleringen togs fram studerades det hur värmeöverföring mellan olika medier sker. 

Det som konstaterades var att konduktiv värmeöverföring kommer att ske i stativlådans väggar. 

Formel för detta är: 
 

)( inneute TT
d
kAI −=  

Där I = värmeflödet (W), k = värmeledningsförmågan (W/m2*K), d = väggtjocklek (m), A = Arean 

(m2) och T =Temperaturen 

Arean är i detta fall är den yta på stativlådan som värmeledning kan ske igenom och är baserad på 

nuvarande AP-F lådans dimensioner. Då stativlådan kommer att placeras på marken kommer ingen 

värmeledning att ske genom bottnet. Isoleringen beror på förhållandet mellan värmeledningsförmågan 

och väggtjockleken. Det är vanligt att benämna isoleringsvärde som R-värde33.  

R-värdet ska vara så lågt som möjligt, då är isoleringen så effektiv som möjligt. R-värdet utrycks som: 

d
kR =  

Ett värde för isolering på en ny stativlåda togs fram för att få en uppfattning om värmetillskottet från 

omgivande luft.  

Material med god isoleringsförmåga är t.ex. cellplast som har ett k-värde på 0,037.34  

Med en tjocklek på 0,05m blir R-värdet: 

74,0
05,0
037,0

==R  

Med samma area som på nuvarande stativlåda och med R = 0,74 blir värmetillskottet från omgivande 

luft följande: 

WI 12)3049(31,15,0 =−⋅⋅= , d.v.s försumbart. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

33 http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/produktegenskaper/v%C3%A4rmeisolering/lambda-
v%C3%A4rde,+r-v%C3%A4rde+och+u-v%C3%A4rde (Lamdavärde, R-värde och U-värde)  

34 http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tabell---Varmeledningsformaga-och-U-varden-for-olika-
material.html 
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Det som återstod att undersökas var hur mycket värmeflöde som solstrålningen bidrar med då den är 

mycket stark i dessa områden. Det första som konstaterades var att färgen har stor betydelse för hur 

mycket solstrålning som reflekteras bort. Ljusare färger reflekterar bort mer solstrålning än mörka. Ett 

exempel från en färgskala visar att ökenkulör reflekterar bort 58 % av solstrålningen medan en färg 

som liknar den gröna färgen som är standard på de stativlådor som är anpassade för svenskt klimat 

reflekterar bort ca 40 %.35  

Enligt Saab AB:s anställda i Arboga som har varit på plats i liknande områden säger att solstrålningen 

bidrar markant till en ökad yttemperatur på stativlådorna. I och med att skillnaden mellan reflekterad 

solstrålning mellan dagens gröna färg och ökenkulör är endast 18 procentenheter gjordes antagandet 

att endast ett färgbyte inte räcker för att skydda stativlådan mot solstrålning. Ett mer effektivt solskydd 

kommer att behövas för att minimera värmeflödet från solstrålningen.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35 http://www.benthamscience.com/cheng/samples/cheng%201-1/Vinod%20C.%20Malshe.pdf (s. 71, 
Fig. (1),  2013-06-02) 
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3.5.2 Marknasundersökning solskydd  
 
Då solstrålningen är ett bekymmer undersöktes möjligheterna till att använda sig av ett solskydd. Efter 

undersökningar och vägledning från Saab AB:s i Arboga kontaktades ett dotterbolag till Saab AB, 

Saab Barracuda AB. 

Saab Barracuda AB är världsledande inom tillverkningen av kamouflagenät med olika egenskaper för 

olika ändamål. När undersökningar av Barracuda AB utfördes konstaterades det att företaget kan 

leverera skräddarsydda solskydd som i stort sett reflekterar bort all solstrålning36. 

 

Figur 8. Barracuda kamouflagenät.37 

3.5.3 Marknadsundersökning kylningsaggregat 
AP-F lådans effektförbrukning var nu känd och det hade konstaterats att en god isolering eliminerar 

värmetillskottet från omgivande luft samt att solstrålningen kunde bortses med hjälp av Barracudas 

lösningar. Med dessa faktorer kända kunde arbetet gå vidare med att undersöka en lämplig lösning för 

att kyla stativlådan. 

En viktig faktor i undersökandet av kylning för stativlådan var även att förhindra sand och damm från 

att skada elektronikutrustningen, vilket har visat sig att vara ett stort problem i dessa områden.38  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

36 http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2012---6/Barracuda-
MCS--more-than-camouflage/ 

37 http://media.defenceindustrydaily.com/images/MISC_Camo_ULCANS_Net_Desert_lg.jpg	  

38 Saab AB  
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Då det ansågs att detta problem inte är unikt för Saab AB påbörjades det en marknadsundersökning 

för att kartlägga hur andra som är verksamma i dessa områden har löst problemet. I ett tidigt skede 

visade det sig att ett antal företag har specialiserat sig på att utveckla kylningsaggregat som är testade 

enligt MIL-STD 810 för att klara av detta klimat.  

Då flera tillverkare använder sig av principen med ett slutet system där inget luftbyte sker mellan 

omgivande luft och luften inuti stativlådan ansågs detta vara ett mycket attraktivt val av konstruktion. 

Med en hermetiskt tillsluten stativlåda och en sådan konstruktion av kylningssystem förhindras 

därmed sand och damm helt från att ta sig in i stativlådan.  

Nästa steg var att undersöka exakt vilka typer av kylningsaggregat som kan appliceras på en sådan 

lösning. Följande krav ställdes på kylningsaggregatet: 

• Tillräcklig kylningsförmåga 

• Ska klara av stora mängder sand och damm  

• God hanterbarhet i form av vikt och storlek 

• Hög tillförlitligthet 

• God underhållsmässighet 

• Låg driftskostnad  

o Strömförbrukning 

o Underhåll 

Tillverkare av kylningsaggregat kontaktades först genom att skicka en förfrågan på vilken storlek på 

kylningsaggregat som var lämplig för ändamålet. Därefter hölls en kontinuerlig e-mail kontakt med ett 

antal företag för att kartlägga hur pass bra deras förslag på kylningsaggregat uppfyller kraven.  
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Figur 9. Dimensioneringsförfrågan för kylningsaggregat från Eic Solutions.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

39 http://catalog.eicsolutions.com/request/sizing/cooling/ac-sizing-request (Skärmdump från EIC 
Solutions hemsida) 
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Eftersom att företagen förespråkar sina egna lösningar gentemot andra företag var det viktigt att vara 

kritisk och undersöka om deras lösningar verkligen uppfyllde kraven. Detta utfördes genom att ställa 

frågor angående kraven som nämndes ovan. Vid undersökning av kylningsaggregatens prestanda 

undersöktes prestandagrafer för att fastställa att företagens rekommenderade kylningsaggregat 

verkligen fungerar för ändamålet.  

 
Figur 10. Utkast från e-mail konversation med Jim Burnett (Aspen Systems) där förfrågning skett 

angående hur väl deras kylningsaggregat opererar när mycket sand och damm förekommer i luften. 

Bland annat refererar Jim Burnett till att kylningsaggregatet har blivit testat enligt MIL-STD 810F. 

3.6 Passiv kylning 
Då önskemålet från Saab AB i Arboga var att undersöka möjligheterna av att inte använda sig av ett 

kylningsaggregat gjordes en undersökning av hurvida detta skulle vara möjligt. 

Vid analys av de termodynamiska lagarna blev det känt att temperaturen inuti stativlådan inte kan bli 

lägre än den omgivande lufttemperaturen då inget arbete tillsätts för att föra bort värme.  

Då lufttemperaturen i områderna konstaterats vara upp till 49°C och nuvarande elektronikens 

maximala arbetstemperatur är specificierad upp till 40°C var första steget att undersöka om det finns 

elektronikutrustning som klarar av högre temperaturer med samma funktioner som dagens 

elektronikutrustning.  

I samråd med Mattias Bruhn på Saab AB i Arboga utfördes en undersökning på vilka möjligheter det 

finns att byta ut elektronikutrustningen mot mer tålig (främst mot högre temperatur).  
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Det blev klart att det finns till viss del elektronikutrustning från samma tillverkare som uppfyller 

funktionerna. Exempel på det är Cisco IE 3010 switch som klarar av en kontinuerlig arbetstemperatur 

upp till 60°C men som även är testad upp till 85°C (16 timmars test) 40.  

Detta gav en insyn i att det är möjligt att byta elektronikutrustningen till mer tålig och därför gick 

arbetet vidare med att undersöka hur en passiv stativlåda kan tänkas konstrueras.  

Då sand och damm ska förhindras att ta sig in i stativlådan undersöktes alternativet med hur en 

passivt kyld stativlåda som inte har luftutbyte mellan insidan och utsidan kan tänkas konstrueras för att 

minimera temperaturökningen inuti stativlådan.  

3.6.1 Teoretiska beräkningar 
Elektronikutrustningen inuti stativlådan kommer att producera värme vilket leder till att temperaturen 

inuti stativlådan kommer att vara högre än hos luften utanför stativlådan. Detta leder till ett värmeflöde 

som går inifrån stativlådan och ut.  

På grund av detta konstaterades det att stativlådan ska avge värme så effektivt som möjligt för att 

begränsa temperaturökningen inuti stativlådan. Såldedes studerades formeln för konduktion i 

stativlådans väggar: 

)( uteinne TT
d
kAI −=  

Tinne-Tute är temperaturdifferensen (∆T) mellan insidan på stativlådans vägg och utsidan. Värmeflödet 

ökar när ∆T ökar. I är i detta fall den värme som elektroniken producerar.  

Notera att jämfört med fallet med en isolerad stativlåda har Tinne och Tute bytt plats. För att få 

värmeflödet så stort som möjligt utan att öka ∆T är det då gynsamt att välja ett material med så god 

värmeledningsförmåga som möjligt.  

Aluminium har en mycket god värmeledningsförmåga. Beroende på legeringssammansättning skiljer 

sig värmeledningsförmågan för olika typer av aluminium. I de teoretiska beräkningarna har 

värmeledningsförmågan satts till 230 W/m*K, vilket är typiskt för vanligt aluminium.41 

När temperaturdifferensen löses ut ur formeln fås: 

ΔT = Id
κA

ΔT = Id
κA

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

40	  http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps9703/datasheet_c78-637080.html. 
Environment ranges	  

41	  Handbok för konstruktörer, SAPA, s.12	  
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Vid I = 450W, d = 0,005m, κ = 230 W/m*K och A = 1,31m2 blir ∆T = 0,007 °C. På grund av detta kan 

antaget göras att skaltemperaturen är den samma på insidan som på utsidan av stativlådan samt att 

lufttemperaturen inuti stativlådan är den samma som stativlådans skaltemperatur. Alltså är: 

TlådaTskalTuteTinne ===  

 

Figur 11. Natulig konvektion för bort värmen från stativlådans ytterskal. 

 

Utanför stativlådan kommer naturlig konvektion föra bort värmen från stativlådans ytterskal. 

Stativlådans ytterskal kommer även att stråla ut värme men på grund av att beräkningarna blir 

betydligt mer komplexa med strålning inkluderat har valet gjorts att inte inkludera detta.  

Naturlig konvektion: 

TAI Δ=α  

I är fortfarande värmeflödet från elektronikutrustningen. Konvektionskonstanten (α) beror på hur 

mycket det blåser ute, ökar vindhastigheten ökar α. Vid naturlig konvektion är α mellan 5-25 W/m*K. 

Att ansätta α till 10 i vindstilla är rimligt. ∆T är skillnaden mellan lufttemperaturen och stativlådans 

ytterskal. Ur formeln för naturlig konvektion kan temperaturen inuti stativlådan då lösas ut: 

ådaute TlT
A
I

=+
α

 

Denna formel har använts för beräkningar av temperaturen inuti stativlådan. Denna formel inkluderar 

inte bidraget från solstrålning 

Temperaturhöjning inuti stativlådan till följd av solstrålning är ett komplext problem. För att få en 

uppfattning om hur mycket solstrålningen bidrar till temperaturökningen inuti stativlådan gjordes 

följande förenklingar: 

- 30 % av stativlådans area är utsatt för solstrålning (under hela dygnet). 
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-  En viss del av solstrålningen reflekteras bort beroende val av färg på stativlådan. Grön färg 

antogs reflektera bort 40 % och ökenkulör 58 %. 

- Solstrålningens effekt per areaenhet för områderna hämtades från NATO standarder. 

- Den resulterande effekten från solstrålningen adderades till elektronikens effekt. 

Exempelvis så är solstrålningen 1120W/m2 mitt på dagen i klimatzonen A1. Med dessa antaganden 

blir bidraget från solstrålningen i en stativlåda med arean 1.4m2 och ökenfärg följande: 

W198)58,01(4,13,01120 =−⋅⋅⋅  

Om elektronik utrustningens effekt är 300W blir den totala effekten inuti stativlådan (med solstrålning) 

498W. På detta vis kan en uppfattning om solstrålningens inverkan på temperaturökningen inuti 

stativlådan fås.  

3.6.2 Praktiskt test 
Huvudsyftet med det praktiska testet var att undersöka om de teoretiskt framräknande temperaturerna 

stämde överens med verkligheten. Det intressanta med testet var att se om det finns ett linjärt 

samband mellan temperaturökning inuti stativlådan i förhållande till vilken effekt som elektroniken inuti 

stativlådan har.  

I testet användes en oisolerad aluminiumlåda som fanns tillgänglig hos Saab AB i Arboga.  

För att simulera värmeutvecklingen på ett enkelt och realistiskt sätt användes det en halogenlampa på 

500W. För att variera effekten på halogenlampan användes en variabel transformator för att reglera 

spänningen från eluttaget. Spänningen ut från transformatorn mättes med en multimeter för att 

bestämma ett exakt värde. En tångamperemeter placerades sedan runt kabeln till halogenlampan för 

att bestämma strömmen. Effekten på halogenlampan justerades mellan 150-450W, vilket kan 

jämföras med elektronik som är installerade i dagens stativlådor (450W i dagens AP-F låda). 

Fyra effektstyrkor på halogenlampan valdes för att få en bra noggrannhet och för att kunna avgöra om 

det är ett linjärt samband mellan temperaturökning och värmeutveckling (effektstyrka) inuti stativlådan. 

Effektstyrkorna som valdes var 150W, 250W, 350W och 450W. 

För åstadkomma så hög noggrannhet som möjligt på temperaturen inuti stativlådan placerades fem 

ugnstermometrar på olika punkter inuti stativlådan, samt en utanpå stativlådan för att mäta 

skaltemperaturen. Flera termometrar nyttjades även i syftet för för att se om det fanns delar inuti 

stativlådan som blev extra varma, så kallade ”hot spots”. En termometer användes även för att mäta 

rumstemperaturen under testerna. Totalt så användes sju mätpunkter för testerna. För att få en så 

jämn temperaturfördelning som möjligt placerades även en fläkt inuti stativlådan i delar av testerna. 

Det visade sig senare dock att fläkten var termostatstyrd vilket gjorde att den stannade när 

temperaturen överskred 50°C. 

Resultatet från det praktiska testet visar ett tydligt linjärt samband mellan hur mycket effekt som 

placeras inuti stativlådan och temperaturökning.  
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Figur 12. Resultat från det praktiska testet. 

Analysen visade att de teoretiskt framräknade temperaturerna i stativlådan var något lägre än de som 

praktiskt mättes upp. Orsaken till detta var troligtvis att konvektionskonstanten som vid de teoretiska 

värderna antogs vara 10 W/m2. Vid analysen av konvektionskonstanten från det praktiska testet 

räknades denna fram till att vara ca 6,5 W/m2. Dock går det inte fastslå detta helt utan att utföra testet 

med en annan area på stativlådan.  

 

Det ansågs ändå att konvektionskonstanten vid de praktiska testerna var rimlig och därför blev 

slutsatsen från det praktiska testet att det som påverkar hur mycket temperaturen ökar inuti 

stativlådan vid en viss given effekt är främst ytarean på stativlådan. Att således öka ytarean på 

stativlådan leder till bättre värmeledning från stativlådan och minskar på så vis temperaturökningen 

inuti stativlådan. I analysen framgick det även att ett sätt att åstadkomma komma detta utan att 

stativlådan blir alltför stor är att bygga in kylflänsar i konstruktionen.  

Se bilaga 7 för att läsa testets fullständiga utförande, resultat och analys.  

3.6.3 Marknadsundersökning passiv kylning 
En marknadsundersökning genomfördes för att studera hur passiv kylning kan appliceras för 

ändamålet. Många lösningar inkluderade luftutbyte mellan insidan och utsidan av stativlådan, i form av 

en fläkt med filter. Med hjälp av en fläkt kan överskottsvärmen från elektroniken transporteras bort och 

på så vis kan temperaturökningen i stativlådan begränsas. Som nämnts tidigare är dock detta 

ogynsamt då filter blockeras väldigt snabbt på grund av mängden damm och sand, vilket leder till att 

effekten från denna typ av kylning begränsas eller försvinner helt. Metoden av att använda fläktar och 

filter ökar även risken för att få in damm och sand inuti stativlådan.  

En lösning som inte inkluderar fläktar och filter är att använda sig av fasomvandlingsmaterial (PCM). 

Enkelt uttryckt kan man säga att materialet lagrar upp värmeenergi under dagen då det är varmt, vilket 

håller ner temperaturen på den inkapslade elektroniken. Under natten när temperaturen ute svalnar så 
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kommer materialet att frigöra den energi den samlat upp under dagen. Se bilaga 8 för mer information 

angående PCM.  

Möjligheterna att använda PCM undersöktes genom att kontakta det svenska företaget Climator. Efter 

konsultering med Nils Julin konstaterades det att är svårt att applicera denna typ av kylning på grund 

av att temperaturen under dagen är så pass hög samt att temperaturdifferensen mellan dag och natt i 

många fall är liten. En uppskattning från Nils Julin var att ca 100kg PCM behövs för att kontrollera 

temperaturen inuti stativlådan. Detta är inte hållbart med tanke på kraven för vikt och hanterbarhet.  

3.7 Framtagning av koncept 

3.7.1 Aktiv kylning 
Efter att ha samlat in fakta angående vilka kylningsaggregat som kommer att kunna fungera i området 

fortsatte arbetet med att framställa helhetslösningar med de olika typerna av kylningsaggregat. 

På grund av att koncepten ska kunna appliceras på övriga stativlådor och inte bara AP-F lådan, togs 

även kylningsaggregat som har något sämre kylningsförmåga än vad som behövs för den elektronik 

som sitter i AP-F lådan idag. AP-F lådan är en stor effektförbrukare i jämnförelse med det flesta andra 

stativlådor i FBas.  

Detta för att ge en bild av prestandan för olika typer av kylningsaggregat och vilken effekt på 

elektroniken som kan användas vid val av de olika lösningarna.  

Även andra detaljer som rör stativlådan började sammanställas för att kunna uppfylla 

kravspecifikationen.  

3.7.2 Passiv kylning 
Då marknaden inte erbjöd något som ansågs attraktivt för ändamålet baserades koncept för passiv 

kylning främst på egna idéer och kunskaper från det praktiska testet som utfördes.  
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KAPITEL 4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultat som baseras på metodkapitlet. Först presenteras det hur en 

stativlåda som är anpassad för aktiv kylning kan konstrueras och vilka kylningsaggregat som 

kan vara lämpliga för denna konstruktion. Därefter presenteras det hur en passivt kyld 

stativlåda kan konstrueras.  

4.1 Konstruktion av aktivt kyld stativlåda 
Stativådan som beskrivs i detta stycke är ett förslag på hur en stativlåda som är anpassad för aktiv 

kylning kan tänkas se ut samt vilka egenskaper som krävs hos stativlådan för att den ska fungera bra i 

en krävande miljö.  

Grundtanken med stativlådan är att den ska vara lätthanterbar samt att alla stativlådor som behöver 

kylning i FBas systemet ska utgå ifrån samma grunduppbyggnad. Stativlådorna ska kunna staplas på 

varandra både vid operativ användning, transport och vid förrådsställning.  

4.1.1 Uppbyggnad  
Vid användning av ett kylningsaggregat kommer stativlådan att vara kallare än den omgivande luften. 

Enligt termodynamikens andra lag innebär detta att värmen utifrån kommer att vilja röra sig in i 

stativlådan. Det är därför viktigt att stativlådan har en mycket god isolering. Bättre isolering ger mindre 

tillskott av värme från omgivande luft vilket leder till att kylningsaggregatet inte behöver ta hand om 

mer överskottsvärme än den från elektroniken. Isoleringen behöver ha god termisk resistans, ett bra 

värde på detta är R = 0,74 och det är detta värde som det utgåtts ifrån när beräkningar på 

kylningsaggregat gjorts. På marknaden finns det idag en rad olika typer av bra isolerande material. 

Det är även bra att använda sig av en isolerande luftspalt då värmeledningen i luft är låg.  

Önskvärt är att stativlådan ska vara så lätt som möjligt samtidigt som den ska vara tålig mot ovarsam 

behandling (stötar, vibration, krävande miljö). Ett lämpligt material för ändamålet är först och främst 

aluminium men även olika kompositer kan tänkas fungera bra.  

Exempel på stativlådor med olika material med dimensionen 60cm x 60cm x 60cm. Vikterna 

motsvarar en stativlåda som är lämplig för ändamålet. 42 

• Aluminium (25kg): Fördelen med aluminium är att det är mycket starkt och hög hållfasthet 

relativt vikten. Nackdelar kan vara känslighet för korrosion i kontaminerade miljöer. 

• Komposit (30kg): Även kompositer är mycket starka relativt vikten men kan ha en mer 

komplicerad tillverkning. Nackdelen kan vara delamination mellan matris och fiber. Med 

kolfiber kan vikten bli något lägre men saknar goda stötegenskaper (sprött) samt är generellt 

dyrare än andra material. Glasfiber har en kombination mellan relativt låg vikt, lågt pris samt 

god hållfasthet. 

• Plast (45kg): Hög vikt men till ett lägre tillverkningspris. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42 Information hämtad från företaget Sierra Cases. (www.sierracases.com)   
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Att kombinera olika material i stativlådan kan leda till galvanisk korrosion. Det kan t.ex vara olämpligt 

att aluminium och kolfiber kommer i direkt kontakt med varandra, då detta kan leda till att aluminiumet 

korroderar.43 

 

Detta är något som bör beaktas när valet av material i stativlådan slutligen bestäms. Vid valet av 

aluminium bör ytan korrosionsskyddas. Detta kan göras genom anodisering eller pulverlackering på 

ytan som kommer att utsättas för en korrosiv miljö. Korrosionsbeständigheten bestäms av ytskiktets 

tjocklek44 

4.1.2 Stativlådans innehåll 
På grund av COTS-elektronik används bör ett 19” stativ installeras upphängt i vibrationsdämpare inuti 

stativlådan. Höjden på stativet bestäms av elektroniken som ska installeras inuti stativlådan. Höjden 

på 19” stativet bestämmer hur hög stativlådan blir och beror på vilken elektronik som installeras. 

Elektronikutrustningen som ska installeras i stativlådorna bör ses över för att få så liten höjd som 

möjligt. Kan elektroniken väljas så att endast essentiella funktioner kvarstår så kan både stativlådans 

storlek och värmeutvecklingen inuti stativlådan minskas. Detta leder till en lättare stativlåda som har 

lägre strömförbrukning och kräver ett mindre kyningslaggregat.  

4.1.3 Fysiska funktioner 
Med öppningar på fram och baksidan av stativlådan blir det enkelt att installera ett kylningsaggregat 

samt utföra service på stativlådans innehållande elektronik. Det är viktigt att stativlådan är helt 

tillsluten vid operativ användning. Det är tänkt att kylningsaggregat med sluten cirkulation inuti i 

stativlådan ska användas.  

Kylningsaggregatet kan då monteras på baksidan av stativlådan när stativlådan ska vara operativ. 

Kylningsaggregatet bör vara fastmonterat både vid utomhusbruk och vid inomhusbruk då det annars 

kan leda till att kondens bildas inuti stativlådan. Kylningsaggregatet ser till att luftfuktigheten inuti 

stativlådan håller sig inom rimliga värden och för bort eventuellt kondensvatten. Vid transport kan 

kylningsaggregatet monteras bort och transporteras separat vilket leder till lättare hantering. 

Kylningsaggregatet kan monteras med snabbkopplingar, dock är det viktigt att det blir helt tätt mellan 

kylningsaggregat och stativlådan då det annars kan komma in sand och damm inuti stativlådan. 

Förslagsvis kan en tätningslist användas mellan stativlådan och kylningsaggregatet för att minimera 

riskerna för detta. Vid transport och förrådsställning kan lock användas för att ersätta 

kylningsaggregatet. I samband med detta kan risk för kondens uppstå vilket kan skada elektroniken. 

Detta kan lösas genom statisk avfuktning i form av påsar med torkmedel eller torkpatroner.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

43 http://ir.arcam.se/om-arcam/marknaden/ 

44 SAPA Handbok för konstruktörer s. 126 - 135 



	  

35 

 

Figur 13. Container med statisk avfuktning.45 

En viktig funktion hos stativlådan är att det ska kunna gå att koppla in kablar till stativlådan. 

Anslutningsdon till dessa kablar bör vara IP67 klassade för att stå emot damm och sand, vilket det är 

på nuvarande AP-F låda. Anslutningspanelen för kablar kan vara placerad bakom locket på främre 

sidan. På nuvarande AP-F låda finns möjligheten att öppna anslutningspanelen vilket även bör vara 

möjligt på den nya stativlådan. Anslutningspanelen ska vara helt tät så att damm och sand inte kan 

tränga in i stativlådan. När kablar har anslutits till panelen kan locket på framsidan monteras med hjälp 

av snabbkopplingar. Snabbkopplingarna (även för kylningsaggregatet) bör vara låsbara så att 

obehöriga inte kan göra intrång i stativlådan. Kablarna måste kunna föras ut genom locket, förslagsvis 

genom ett hål med gummiskydd. Detta kommer att utgöra en risk för att sand och damm tar sig in vid 

anslutningspanelen. Genom att täta anslutningspanelen hindras sand och damm från att komma in 

där elektronikutrustningen är monterad.  

Stativlådan måste ha ett flertal handtag så att flera personer kan bära stativlådan på ett ergonomiskt 

sätt. Avrundade hörn är även att föredra för att undvika vassa kanter som kan skada personer som 

hanterar stativlådan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

45 http://www2.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf (FMV:s ”avfuktningsteknisk materielhandbok”, 
Kapitel 7, s.33) 
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Bilden (14) nedanför visar hur en stativlåda som anpassad för aktiv kylning kan tänkas se ut. 

Stativådan består av en stomme, två lock (det bakre innehåller kylningsaggregatet), två tätningslister 

och en anslutningspanel.   

 

 

Figur 14. Stativlåda (aktiv kylning). 

 

4.1.4 Driftsäkerhet 
För en säker och pålitlig drift behövs ett övervakningssystem över stativlådans funktion. Temperaturen 

i stativlådan styrs av kylningsaggregatets termostat men en extern övervakning av temperatur och 

eventuellt luftfuktighet bör användas. Det kan även vara nödvändigt med varningssystem för intrång i 

stativlådan. Övervakningssystemet skickar en varningssignal till användaren om temperaturen 

överskrider förinställd maxtemperatur inuti stativlådan eller om oönskat intrång sker i stativlådan.  

Med den elektronik som idag är installerad i AP-F låda är den maximala arbetstemperaturen 40°C. En 

lämplig arbetstemperatur för sådan elektronik är dock 30°C för att uppnå en god tillförlitlighet. Denna 

arbetstemperatur kombinerar god ekonomi (storlek samt strömförbrukning hos kylningsaggregat) med 

behållandet av elektronikens tillförlitlighet. Lägre temperaturer är bättre för elektroniken men är inte 

försvarbart med tanke på att behovet av kylning då ökar ännu mer.  

Om övervakningens varningsvärde är satt till 40°C innebär det att en höjning på 10°C av temperaturen 

inuti stativlådan kommer att utlösa varningen. Temperaturhöjning i stativlådan kan inträffa om 
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strömförsörjningen till kylningsaggregatet försvinner eller om kylningsaggregatet slutar att fungera 

trots strömförsörjning. Ett scenario är att A-kraft (ortsnät) försvinner och B-kraft (egen medtagen kraft) 

måste därför etableras. Detta innebär att en generator måste startas upp vilket i praktiken alltid tar tid. 

Medan B-kraft säkerställs kommer stativlådan att få strömförsörjning från C-kraft (batteri). Beroende 

på vilket kylningaggregat som har valts kommer batterienheten laddas ut olika snabbt. Vid valet av 

kylningsaggregat som förbrukar relativt mycket ström kan det då vara lämpligt att inte driva 

kylningsaggregatet med batterienheten. Detta leder till att stativlådan kommer vara utan kylning tills A-

kraft eller B-kraft har säkerhetsställts.  

Tiden det tar för stativlådan att värmas upp 10°C beror på materialet som stativlådan är gjord av. I en 

aluminiumlåda som totalt väger 50kg (med elektronikutrustning samt kylningsaggregat) med 

elektronikutrustning som genererar 450W värme tar det ca 16 minuter innan temperaturen når 40°C 

inuti stativlådan. Detta baseras på en utomhustemperatur på 50°C samt att solstrålningen inte 

beaktas. 

Anser man att denna tid inte räcker till för att säkerställa strömförsörjningen kan 

fasomvandlingsmaterial (PCM) användas. Ett exempel på ett PCM-material är vatten (det naturligaste 

materialet). Det som gör PCM-material användbart är att den specifika värmekapaciteten är mycket 

hög, speciellt vid fasomvandlingar.  PCM-material kan antingen vara inbyggt i stativlådan eller tillsättas 

när det behövs. Ett enkelt sätt att fördröja temperaturökningen är att tillsätta vanliga kylklampar som 

innan användandet i stativlådan har förvarats kallt (under fryspunkten) för att kunna utnyttja själva 

fasomvandlingen. Detta gör att temperaturökningen inuti stativlådan sker betydligt långsammare.  
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Figur 15. Graf på en isolerad stativlåda.  

Grafen visar hur lång tid det tar för temperaturen att öka med 10°C inuti stativlådan med olika 

effektstyrkor på elektroniken beroende på hur mycket stativlådan väger (de olika linjerna). Grafen är 

baserad på att stativlådan är isolerad och att temperaturen inuti stativlådan är lägre än temperaturen 

utanför. Detta innebär att värme kommer att tillföras från den omgivande luften.  För att korrigera för 

detta kan 25W läggas till på elektronikens effektförbrukning. Effekttillskott från solen bör även beaktas 

Lådvikt  

  (kg) 
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om stativlådan är utsatt för direkt solljus. För att kunna försumma effekttillskottet från solen bör man 

utgå från att stativlådan har ett väl fungerande skydd mot strålning från solen.  

Den är även baserad på att stativlådan samt allt innehåll är tillverkad i aluminium. Den specifika 

värmekapaciteten för aluminium är mycket hög (900kJ/kg*K) vilket gör att det går åt relativt mycket 

energi för att öka temperaturen på materialet.  Är stativlådan tillverkad i någon komposit eller 

plastmaterial kommer temperaturökningen att ske snabbare då dessa material har lägre specifik 

värmekapacitet än aluminium. Ur grafen framgår det att en hög effekt i kombination med en relativt låg 

vikt på stativlådan gör att temperaturökningen sker mycket snabbt. Till exempel tar det endast ca 10 

minuter för en stativlåda på 30 kg med elektronik på 450W.
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4.2 Solskydd Barracuda 
Militära operationer kräver oftast flexibla kamoflauge för att skydda och maskera objekt. SAAB 

Barracuda AB tillverkar flera olika typer av kamoflaugenät för olika behov. Till en början utvecklades 

standard kamoflaugenät för att objekten som maskerades skulle smälta in i omgivande miljön. Då 

avancerade sensorer för värmedetektering har utvecklats har även behovet av att dölja 

värmestrålningen från objekt som maskeras uppstått.  

ULCAS (Ultra Lightweight Camouflage Screen) ett ett kamoflaugenät som placeras ovanför 

exempelvis ett fordon som behöver maskeras. Genom unik teknik hindras värmen från fordonet att ta 

sig igenom kamouflagenätet och fordonet blir därmed osynligt för värmedetekterande utrustning.  

Denna typ av nät väger ca 230 g/m2 och kan användas i temperaturområden från -20°C till 80°C.	  Ett 

nät som packeteras ihop blir ca 5 liter/m2. Det är svårt att avgöra hållbarheten på dessa 

kamouflagenät då det helt beror på hur de används. SAAB Barracuda hänvisar dock till att deras 

kamouflagenät varit operativa i ökenmiljö i två år utan att förstöras. Om näten skulle behöva repareras 

finns det reperationssatser, reparationer kan alltså utföras på plats. 46 

Coolcam är en variant av kamoflaugenät som skräddarsys och placeras direkt på objektet. Coolcam är 

optimalt för att reducera innetemperaturen på exempelvis fordon med klimatanläggning. Coolcam är 

inte bara kamouflerande utan skyddar även från solstrålning samtidigt som det är isolerande. För 

fordon som använder Coolcam medför detta att klimatanläggningen inte behöver arbeta lika mycket 

och på så vis kan man spara på bränslekostnader.47   

 

Figur 16. Coolcam på en stridsvagn.48 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

46 E-post kontakt Barracuda AB 

47 http://saabnet.saabgroup.com/NR/rdonlyres/9A1CFD6D-395D-4915-AC13-
9810443C56BA/0/transfer20101.pdf (2013-06-05) 

48 http://mb.cision.com/Public/183/9271411/8780b0a2e836993f_org.jpg 
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4.3 Termoelektrisk kylning  
Termoelektrisk kylning baserar sig på den s.k Peltiereffekten, ett fenomen som den franske fysikern 

Jean Peltier upptäckte 1834. Genom att låta likström flyta över olika metaller kan man få fram en 

värmepump som kyler på en sida och värmer på den andra sidan om elementet. På så vis kan man 

både använda elementet vid kylning och vid uppvärmning. 49 

 

Figur 17. Princip över installation med ett termoelektriskt kylningsaggregat.50 

Ett termoeletriskt system baserar sig på att man installerar ett peltierelement i en vägg på en 

stativlåda. När likström sedan kopplas på så kommer elektronerna att vandra så att en sida blir varm 

och den andra blir kall.51  

På detta sätt kan insidan av stativlådan kylas ner. Systemet är mycket enkelt och det ända rörliga 

delar som krävs är fläktar på den varma sidan som kyler ned den och fläktar på den kalla sidan för att 

få ett luftflöde inne i stativlådan. En stor fördel med ett sådant system är det inte blir något luftbyte 

mellan in - och utsidan på stativlådan, vilket är tacksamt i miljöer där man har problem med sand och 

damm. 

Termoelektrisk kylning har blivit mycket populärt den senaste tiden då man vill kyla ner inkapslad 

elektronik. Dessa element är mycket tillförlitliga och kräver mycket lite underhåll då det inte har några 

rörliga delar förutom eventuella fläktar på den varma och kalla sidan av elementet. Det negativa med 

dessa element är att det har relativt låg verkningsgrad och att kylningskapaciteten är begränsad. De 

termoeletriska kylningssytemen drar dessutom betydligt mer ström än andra kylsystem. Det pågår 

ständig forskning i hur termoelektriska kyningslaggregat ska kunna bli mer effektiva.  

De bästa termoelektriska materialen är elektriskt ledande, termiskt isolerande och har hög Seebeck 

koefficien (omvänd peltier effekt – skapa elektrisk ström från temperaturdifferenser). Dessa material är 

mycket svåra att utveckla och därför går utvecklingen sakta framåt52.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

49 http://www.tec-microsystems.com/EN/Intro_Thermoelectric_Coolers.html (TEC Microsystems) 

50 www.eicsolutions.com  

51 http://www.tec-microsystems.com/EN/Intro_Thermoelectric_Coolers.html (TEC Micosystems)	  
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4.3.1 Kylningsförmåga 
I enlighet med andra typer av kylningssystem så försämras förmågan att föra bort överskottsvärme 

från elektronikutrustning då temperaturdifferensen ökar (temperaturskillnad mellan önskad temperatur 

inuti stativlådan och lufttemperaturen utanför stativlådann). COP faktorn är låg, endast 0.3 vid höga 

temperaturdifferenser. Generellt sett minskar COP - faktorn mer på termoelektriska kylningsaggregat 

än vid användning av mer konventionella kompressorsystem när temperaturdifferensen ökar. Detta 

innebär att termoelektriska kylningsaggregat har en mer begränsad förmåga att föra bort 

överskottsvärme än mer konventionella kompressorsystem.   

Alla material expanderar eller krymper när de värms upp eller kyls ner. Olika material expanderar olika 

mycket. Generellt sett krymper den kalla delen av det termoelektriska kylningsaggregatet och den 

varma sidan expanderar. Detta leder till påfrestningar på de termoelektriska elementen och deras 

lödningar. Efter många temperaturcykler kan detta leda till utmattning hos lödningarna vilket i sin tur 

leder till högre resistans. Högre resistans inuti kylningsaggregatet leder till försämrad prestanda. Exakt 

hur mycket sämre kylningsaggregatet blir med tiden beror på vilken temperatur kylningsaggregatet 

används i, hur stora temperaturcykler det utsätts för samt vilken tolerans kylningsaggregatet har mot 

detta. Det är därför viktigt att välja ett termoelektriskt kylningsaggregat som är anpassat efter klimatet 

som det förväntas möta53.  

4.4 Kompressorbaserade kylningsaggregat 
Kompressorbaserade kylningssystem förlitar sig på att kemsika köldmedium avlägsnar värme från den 

inkapslade elektroniken. Principen för kompressorer är att vätskan värms upp när den komprimeras 

och kyls ner när den expanderar.  

 

Processen börjar med att ett förångat köldmedium komprimeras varvid man får en gas med hög 

temperatur-och tryck. Gasen drivs sedan igenom ett antal spolar medan en fläkt blåser omgivande luft 

över dem som avlägsnar värmen från gasen och överför den till omgivande luft och returnerar det 

gasformiga kylmediet till en flytande form. Kylmediet passerar sedan en expansionsventil där den blir 

kall medan den expanderar och förångas innan den kommer fram till förångningsspolen. Här blåser 

sedan en annan fläkt luft från stativlådans insida över förångningsspolen som överför värmen från 

elektroniken till kylmediet. Slutligen så returneras det förångade kylmediet till kompressorn där 

processen upprepas. 

 

Den största fördelen med ett kompressorsystem är den har en mycket hög kylningskapacitet. 

Nackdelarna är att de kräver en hel del underhåll, filterbyte/rengöring av filter och att kylmediet måste 

fyllas på med jämna mellanrum. Dels kan man inte installera kylningssystemet hur man vill, bara 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

52 Batel labs cooling systems comparasion.pdf (The prospects of alternatives for vapor compression 
technology for space cooling and food refrigeration applications, DR Brown) 

53 http://www.tetech.com/FAQ-Technical-Information.html#7	  
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vertikalt eller horisontellt och själva enheten måste alltid hållas upprätt för att försäkra att inte olja 

dränerar ut från kompressorn54. 

	  

Figur 18. Principskiss över ett kompressorbaserat kylningssystem.55 

 

4.4.1 Kylningsförmåga 
Kompressorbaserade kylningssystem har oftast en hög verkningsgrad. Detta resulterar i en bra COP – 

faktor. COP faktorn sänks dock med ökad temperaturdifferens, men generellt sett inte lika mycket som 

på termoelektriska kylningssystem. Beroende på hur effektivt kylningsaggregatet är konstruerat samt 

vilken temperaturdifferens som kylningsaggregatet arbetar i varierar COP-faktorn vanligtvis mellan 1 

och 5.  

Det som påverkar kompressorbaserade kylningssystems effektivitet är:56 

 

• Kylningsmedium – Anpassas efter i vilket klimat kylningssystemet ska användas i. 

På grund av att kylningsmedium ofta har en negativ inverkan på miljön har valet 

blivit mer komplext på senare tid då miljökraven har blivit striktare.  

• Kompressortyp – Förmågan att behålla gasflödet varierar beroende på 

kompressortyp. 

• Värmeförluster – Förekommer alltid i mellanstegn till en viss grad.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor-compression_refrigeration 

55 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hBPOAGssKm0J:highered.mcgraw-
hill.com/sites/dl/free/0072884959/240292/Chapter11.ppt+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&client=safari 

56 http://www.energybooks.com/pdf/D1132.pdf (2013-06-18)	  
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• Variabelt eller fixerat kompressionsförhållande – I variationer av värmelast är 

det fördelaktigt att kunna variera kompressionsförhållandet.  

• Kondensatorn – Har en begränsad kylningsförmåga.  

  

4.5 Koncept 1: Termoelektriskt kylningsaggregat från EIC 
Solutions 
I denna rapport har två stycken termoelektriska kylningsaggregat analyserats, båda två från 

leverantören EIC Solutions. Data för dessa kylningsaggregat har hämtats från EIC solutions hemsida 

(om inget annat anges) och kontinuerlig kontakt via e-post har förekommit under hela processen för 

att kunna föreslå ett koncept med denna typ av kylningsaggregat. 

EIC Solutions är ledande inom termoelektrisk kylning för både civilt och militärt bruk. Företaget 

bildades 1988 och är specialiserade på termoelektriska kylningsaggregat. Företag erbjuder även 

färdiga lösningar med både kylningsaggregat och stativlåda.  

Båda kylningsaggregaten finns i utförande att både värma och kyla eller endast kyla. Till 

kylningsaggregaten finns det även en rad olika tillbehör så som termostat och regnskydd. 

Kylningsaggregaten går att använda i temperaturer upp till 70°C och ända upp till 3000 meter över 

havet.  

4.5.1 ThermoTEC 145 Series 
 

• Kylningskapacitet 1500 BTU/h (450W) 

• Specialanpassad för militärt bruk – godkänd enligt MIL-STD 810G 

• Vikt: 19kg 

• IP66 

• Dimensioner: 32cm hög, 50cm bred och 21cm djup  

Vid installation krävs ytterligare 5cm avstånd runtom till stativlådans kant.   

• Strömförbrukning:  

o DC: 24V @ 19A (456W) 

o AC: 220V @ 5A (1100W) 

 

Nedan visas prestandagrafen för ett termoelektriskt kylningsaggregat med kylningskapaciteten 

1500BTU/h (450W). Grafen är baserad på att temperaturen ute är 49°C (120°F). Det som kan utläsas 

från denna graf är att vid 100°F (39°C) så kan kylningaggregatet föra bort 450W värme från 

elektronikutrustningen. Detta innebär att ingen temperaturökning sker på grund av värmeflödet från 

elektroniken, temperaturen i stativlådan blir alltså den samma som temperaturen ute.  

Som nämnts tidigare är en temperatur på 30°C (87°F) inuti stativlådan lämpligt för COTS-elektronik. 

Vid en temperatur ute på 49°C blir temperaturdifferensen 19°C (33°F). Kylningsaggregatets prestanda 
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kan då utläsas enligt den röda markeringen på grafen till 125W. Detta innebär att 

elektronikutrustningens effekt inte får överskrida 125W om temperaturen inuti stativlådan inte får 

överskrida 30°C.    

Med den elektronik som sitter i dagens AP-F låda (450W) hade temperaturen i stativlådan blivit 60°C 

ifall temperaturen ute är 49°C.  

 

Figur 19. Prestandagraf för ThermoTEC 145 Series då temperaturen ute är 49°C. 

  

4.5.2 ThermoTEC 151 Series 
 

• Kylningskapacitet 2500BTU/h (730W) 

• Ruggad design, kan även fås specialanpassad för militärt bruk och därmed godkänd enligt 

MIL-STD 810G 

• Vikt: 35kg 

• IP66 

• Dimensioner: 60 cm hög, 50cm bred och 21 cm djup 

Vid installation krävs ytterligare 5cm avstånd runtom till stativlådans kant.   

• Strömförbrukning 

o Kan försörjas med DC ström (inga uppgifter på strömförbrukningen) 

o AC: 240V @ 4.6A (1100W) 
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Nedan visas en liknande prestandagraf för ett termoelektriskt kylningsaggregat med en 

kylningskapacitet på 2500 BTU/h (730W). Även denna graf visar hur mycket överskottsvärme som kan 

föras bort från elektroniken vid en temperatur ute på 49°C samt en viss önskad temperatur inuti 

stativlådan.  

Vid en temperatur ute på 52°C (125°F) kan detta kylningsaggregat föra bort 730W överskottsvärme 

och därmed behålla samma temperatur inuti stativlådan som temperaturen ute. Vid en önskad 

temperatur på 30°C inuti stativlådan kan detta kylningsaggregat föra bort 280W av överskottsvärme 

(enligt den röda markeringen på grafen).  

Med den elektronik som sitter i dagens AP-F låda (450W) hade temperaturen inuti stativlådan blivit 

37°C ifall temperaturen ute är 49°C.  

 

Figur 20. Prestandagraf för ThermoTEC 151 Series då temperaturen ute är 49°C. 

 

4.5.3 Underhåll och tillförlitlighet 
 
Termoelektriska kylningssystem har få rörliga delar och inga filter. På grund av detta är det i princip 

underhållsfritt. De enda rörliga delarna är fläktarna som cirkulerar luften inuti stativlåda samt genom 

kylflänsen på utsidan. 
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Tillförlitligheten är mycket hög förutsatt att de är korrekt installerade samt att de används på ett 

lämpligt sätt. Det är därmed svårt att definiera tillförlitligheten på termoelektriska kylningsaggregat på 

grund av att felfrekvensen är mycket beroende av i vilken applikation det används i. Generellt sett kan 

ett termoelektriskt kylningsaggregat ha ett MTBF värde upp till 200 000 timmar men detta förutsätter 

att strömförbrukning, värmelast och temperatur är konstant. Om användandet inkluderar 

temperaturcykler, speciellt upp till höga temperaturer kan dock MTBF blir avsevärt mindre57.   

EIC Solutions uppger att MTBF för deras aggregat är 150 000 timmar för värmepumpen. MTTF för 

fläktarna uppger EIC Solution till 460 000 timmar (i 40°C). Det framgår dock inte vilket MTTF värde 

fläktarna har när de utsätts för damm och sand samt andra föroreningar, men i och med att hela 

kylningsaggregatet är testat enligt MIL-STD 810 är fläktarnas tillförlitlighet sannolikt mycket god.   

Vid eventuellt fel på fläktarna på den kalla sidan (inuti stativlådan) upphör luftcirkulationen i stativlådan 

vilket kan leda till att temperaturfördelningen blir ojämn. Till följd av detta kan temperaturen bli mycket 

hög på vissa ställen inuti stativlådan, vilket kan skada elektroniken. Vid eventuellt fel på fläktarna på 

den varma sidan (utanför stativlådan) kommer kylflänsarna få för lite kylning. Detta leder till att 

prestandan på kylningsaggregatet försämras och därmed fås en temperaturhöjning inuti stativlådan 

vilket kan skada elektroniken.  För att försäkra sig om att fläktarna fungerar optimalt bör dessa 

kontrolleras med jämna mellanrum. Då det sitter flera fläktar både på den kalla sidan och på den 

varma sidan är det mycket osannolikt att flera fläktar slutar att fungera samtidigt.  

I extrema klimat med mycket damm, sand och smuts behöver kylflänsen på den varma sidan (utsidan) 

inspekteras dagligen. Sätter sig smuts på kylflänsen blir kylningssystemets verkningsgrad sämre och 

då måste kylflänsarna rengöras. Notera att stativlådan förblir stängd, endast den varma delen 

(utsidan) av kylningsaggregatet behöver rengöras. 

Procedur för rengöring: 

1. Koppla bort strömtillförseln till det termoelektriska kylningsaggregatet. 

2. Torrt damm/smuts kan avlägsnas genom att använda tryckluft som riktas mot kylflänsarna.  

3. Båda kylningsaggregaten är designade för att tillåta vatten att rinna på den varma sidan. Det 

går att avlägsna damm/smuts med en svag vattenstråle. Högt tryck på vattenstrålen är inte att 

föredra då detta kan skada kylflänsarna.  

4. Se till att den kalla sidan (inuti stativlådan) aldrig blir våt.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

57 http://www.tetech.com/FAQ-Technical-Information.html#7 
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Figur 21. Genomskärning av ett termoelektriskt kylningsaggregat.  

Dräneringsröret för kondensvatten på den kalla sidan måste föras ut ur stativlådan enligt bild ovan. 

Det är viktigt att kondensvattnet förs bort från den kalla sidan då kondensvattnet annars kan skada 

elektroniken. Kondensvattnet kan även orsaka korrosionsskador på både stativlådan samt 

kylningsaggregatet.  

Beroende på hur det termoelektriska kylningssystemet installeras kan det behövas ett hål i stativlådan 

för att föra ut dräneringsröret. Detta hål behöver tätas så att damm/smuts inte kommer in i stativlådan. 

Utanför stativlådan bör dräneringsröret placeras så att vatten fritt kan rinna från röret och inte skada 

närliggande utrustning. Kontroll av dräneringsröret bör utföras dagligen för att försäkra sig om att 

kondensvattnet förs bort ifrån stativlådan.  

4.6 Koncept 2: Kompressorbaserat kylningsaggregat 
Aspen Systems 
 

I denna rapport har två stycken kylningsaggregat av denna typ analyserats, båda från Aspen Systems. 

Data har hämtats från Aspen Systems hemsida och via kontinuelig E-post kontakt med James Burnett 

(Aspen Systems). Båda kylningsaggregaten finns i utförandet att både värma och kyla, dessutom 

ingår temperaturreglering med en termostat i designen. Kylningsaggregaten går att använda i 

temperaturer upp till 60°C och ända upp till 4500 meter över havet.  

Precis som i principen med det termoelektriska kylningssystemet byts ingen luft mellan stativlådans in-

och utsida. Damm och sand hindras därmed från att ta sig in i stativlådan och skada elektroniken. 
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Fläktar inuti stativlådan ser till att luften cirkuleras så att värmen tas upp av kylningsmediet i 

förångaren. Kylningsmediet transporterar sedan värmen till kondensatorn som är placerad på den 

varma sidan (utanför stativlådan). Fläktar på utsidan kyler kondensatorn som avger värmen till 

omgivande luft.  

Detta är möjligt då Aspen Systems har utvecklat en miniatyrkompressor som komprimerar 

kylningsmediet. Kompressorer är generellt sett mycket större och väger mycket mer men med denna 

miniatyrkompressor blir det lätt att installera hela kylningsaggregatet direkt på stativlådan.  

 

 

Figur 22. Funktionsprincip för Aspen Solutions kylningsaggregat. 

 

4.6.1  ECU-Chill 550 
 

• Kylningskapacitet 550W 

• Specialanpassad för militärt bruk. Godkänd enligt MIL-STD 810G 

• Vikt: 9,1 kg 

• Dimensioner: 23 cm hög, 47cm bred och 17 cm djup 

Kan endast monteras vertikalt och den maximala luftningen är 30° vid drft. 

• Strömförsörjning 

o 22-32VDC, 
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o Max 15A  

o max 420W strömförbrukning  

 

Grafen nedan visar hur mycket överskottsvärme detta kylningsaggregat kan föra bort vid olika 

temperaturer ute. De diagonala linjerna föreställer fyra olika temperaturer ute. Till skillnad från de 

termoelektriska kylningsaggregaten visas inte temperaturskillnaden på x-axeln utan istället visas 

temperaturen inuti stativlådan.  

Vid en temperatur ute på 52°C (125°F) kan detta kylningsaggregat föra bort 550W av överskottsvärme 

och behålla samma temperatur inuti stativlådan.  

Önskas en temperatur på 30°C inuti stativlådan vid en temperatur ute på 49°C klarar 

kylningsaggregatet av att föra bort 280W överskottsvärme. Detta är markerat med en svart punkt på 

grafen.  

Med den elektronik som sitter i dagens AP-F låda (450W) hade temperaturen inuti stativlådan blivit 

40°C ifall temperaturen ute är 49°C.  

 

Figur 23. Prestandagraf för ECU-Chill 550. 
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4.6.2 ECU-Chill 850 
 

• Kylningskapacitet 850W 

• Specialanpassad för militärt bruk. Godkänd enligt MIL-STD 810G 

• Vikt: 13,6 kg 

• Dimensioner: 29,5 cm hög, 49cm bred och 22 cm djup  

Kan endast monteras vertikalt och den maximala luftningen är 30° vid drft. 

• Strömförsörjning 

o 22-32VDC, 

o 20A  

o max 650W strömförbrukning  

 

 

Vid en temperatur ute på 52°C (125°F) kan detta kylningsaggregat föra bort 850W av överskottsvärme 

och behålla samma temperatur inuti stativlådan.  

Önskas en temperatur inuti stativlådan på 30°C vid en temperatur ute på 49°C klarar 

kylningsaggregatet av att föra bort 500W överskottsvärme. Detta är markerat med en svart punkt på 

grafen.  

Med den elektronik som sitter i dagens AP-F låda (450W) hade temperaturen inuti stativlådan blivit 

28°C ifall temperaturen ute är 49°C.  
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Figur 24. Prestandagraf för ECU-Chill 850. 

 
4.6.3 Underhåll och tillförlitlighet 
 
Trots att Aspen Systems kompressorbaserade kylningsaggregat innehåller många rörliga delar uppger 

de att tillförlitligheten är mycket bra för alla deras kylningssystem. Då förfrågan angående tillförlitlighet 

och underhåll ställdes via e-post svarar Jim Burnett på Aspen Systems följande: 

“The MTBF for these systems is greater than 70,000 hours. The only maintenance required is to clean 

out the condenser periodically with water or compressed air.  Other than that there is no maintenance 

requirement” 

Då båda kylningsaggregaten är testade enligt MIL-STD 810F mot sand och damm anses 

kylningsaggregaten klara av detta om stativlådan förövrigt är hermetiskt tillsluten. Jim Burnett skriver 

även att flera kylningsaggregat är operativa i mellanöstern och att kunder inte har uppgett att sand och 

damm utgjort något problem.  

Precis som med de termoelektriska kylningsaggregaten så finns det flera fläktar för att cirkulera luften, 

både utvändigt och invändigt. Vid eventuellt fel på någon av fläktarna kommer samma problem att 

uppstå som vid användning av de termoelektriska kylningsaggregaten. 
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Vid fel på fläkt invändigt kommer cirkulationen att försämras inuti stativlådan vilket kan leda till att s.k. 

”hot spots” kan uppstå och vid fel på fläkt utvändigt kommer kylningsaggregatets prestanda att 

försämras (sämre kylning av kondensorn).   

Vid användning av dessa kylningsaggregat där det förekommer mycket sand, damm och smuts 

behöver kondensorn rengöras vid behov. Hur ofta rengöringen behöver utföras beror helt på 

omfattningen av sand, damm och smuts. Då det är mycket troligt att omfattningen av sand, damm och 

smuts kommer att påverka kondensorn är det rimligt att en inspektion av kondensorn behöver utföras 

dagligen och rengöras vid behov.  

Det som används för rengöringen av kondensorn är kompressorluft eller eventuellt en svag 

vattenstråle (för kraftig vattenstråle kan leda till att kylflänsar på kondensorn tar skada).  

Endast kylningsaggregatets utsida (varma sidan) behöver rengöring, kylningsaggregatet ska inte 

separeras från stativlådan.  

Procedur för rengöring med tryckluft är enligt följande: 

1. Kylningsaggregatet kan vara i drift under rengöringen. 

2. Ta bort skyddsgallret på kylningsaggregatets varma sida (16 skruvar). 

3. Ställ in luftrycket till 3,5 – 7.0 bar. 

4. Håll ett 5-10cm långt avstånd från munstycket till kondensorns kylflänsar. 

5. Rengöringen bör ske vinkelrätt mot kondensorn. Varning: Vid för stor vinkel kan kylflänsarna 

deformeras. 

6. Svep munstycket fram och tillbaka över hela kondensorn. 

7. Sand och damm kommer att avlägsnas genom botten på kylningsaggregatet och genom 

fläktarna.  

8. Repetera steg 5-7 tills kondensorn är fri från föroreningar. 

9. Montera skyddsgallret (16 skruvar). 
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Figur 25. ECU-chill 550 sett framifrån med skyddsgaller. 

 

Korrekt dränering av kondensvatten är essentiellt för att undvika korrosion och andra problem som 

kondensvatten kan föra med sig. Dräneringen sker från insidan av stativlådan (kalla delen) och förs ut 

så att kondensvatten fritt kan avlägsnas.  

Aspen Systems nämner ingenting om påfyllning av kylmedium, dock bör nivån för kylmediet 

kontrolleras då kylningsaggregatet är i förrådsställning eller en gång per år. En ackrediterad 

kyltekniker krävs för tillsyn och påfyllnad av kylmedium.  

4.7 Koncept 3: Kompressorbaserat kylmodulsystem Xk 
 

Idé Stockholm AB har tillsammans med klimatkonsult tagit fram ett militärspecificerat kylningssystem 

för mobila stativlådor. Detta kylningssystem är i dagsläget konstruerat för mobil radarkylning till FMV.  

Detta system används idag som reservkylning för containrar. Personlig kontakt har skett med Torbjörn 

Lindqvist på klimatkonsult när systemet demonstrerades för Saab AB i Arboga.  

Detta koncept innebär att kylningen av stativlådorna är delvis integrerat. Systemet består av följande: 

- Kylkompressor med kondensor (4kW eller 8kW) 

- 1-4 kyllock (förångare samt radialfläklt) som monteras på stativlådorna  

- Kylmediet transporteras i slangar mellan kompressor och kyllock 
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Notera: Det går även att använda en AC-enhet istället för kyllock. AC-enheten är avsedd för 

personalutrymmen och maskinhallar. Dock tar detta stycke endast upp möjligheterna att använda 

kylmodulsystem XK på framtida stativlådor.   

Principen för det här konceptet liknar det andra helt integrerade lösningarna där inget luftutbyte sker 

mellan stativlådans in-och utsida. Skillnaden är att värmeenergin förflyttas genom slangarna 

(kylmediet) till kompressorn där värmeenergin avges till omgivande luft.  

Beroende på hur många kyllock samt vilken kompressor som används varierar kylningsförmågan. Vid 

användning av en 4kW kompressorn och 4 kyllock blir kylningsförmåga 1kW på vardera kyllocken.  

 

                         Figur 26. Funktionsprincip för kylmodulsystem XK.
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4.7.1 Förslag till konfigurering för stativlådor 
 

• Kylkompressor  

o Kylningsförmåga: 4kW (28°C omgivningstemperatur) 
o Vikt: 75kg 

o Dimensioner: 63cm hög, 65cm bred och 65cm djup 

o Strömförsörjning  

§ 230 VAC en fas 

§ 6 A (28°C omgivningstemperatur) 

§ Max 1380W (28°C omgivningstemperatur) 

• Kyllock 
o Kylningsförmåga per lock: 1-4 kW beroende på antal kyllock 

o Vikt: 15,2kg – 18,1kg per lock 

o Dimensioner: 8 RU eller 12 RU 

o Strömförsörjning 

§ 230VAC en fas 

§ 0,8 A 

§ Max 185W (28°C omgivningstemperatur) 

• Slangsats 

o Två förgreningsslangsatser som ansluter fyra kyllock 

o Vikt: 7,2kg/st, totalt 14,4 kg 

o Bör isoleras för att inte riskera försämrad prestanda  

o Längd: 10 m, (8m + 2m förgrening) 

 
Kylningssystemet är konstruerat för att klara temperaturer ute upp till 55°C och en luftfuktighet mellan 

10-100%. Vid en temperatur ute på 28°C så kan 4 kW värme föras bort. Med fyra kyllock innebär detta 

att 1000 W värme kan föras bort från varje stativlåda och behålla temperaturen inuti stativlådorna till 

28°C. Prestandagrafer för detta kylningssystem har inte studerats då det inte har funnits tillgängligt, 

dock bör 1000W vara tillräckligt för att kyla nuvarande AP-F låda (450W) ner till 30°C vid en 

temperatur ute på 49°C. Separat temperaturinställning finns individuellt för varje kyllock (25°C - 35°C). 

Detta gör det möjligt att bestämma olika temperaturer inuti stativlådorna om så önskas.    

Grundidèn med detta koncept är att kyla en grupp av stativlådor som står staplade på varandra. På 

detta sätt löser detta koncept inte bara kylning för AP-F lådan utan även tillhörande batterilåda samt 

andra stativlådor.  
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4.7.2 Handhavande 
 
När systemet monteras på plats är det mycket viktigt att: 

 

• Kontaktdon hålls fria från sand, damm och andra föroreningar. Lock för anslutningar 

måste alltid vara monterade när systemet inte är ihopmonterat. 

• Kylmedieslangarna placeras på ett sådant sätt att de inte är ivägen för övrig 

verksamhet.  

• Det är helt tätt mellan kyllock och stativlåda, detta för att undvika kondensbildning inuti 

stativlådan. 

• Kondensvatten rinner fritt från stativlådorna. 

• Ett solskydd placeras på sådant sätt att det skuggar alla sidor på kompressorn och 

samtliga stativlådor.  

 

4.7.3 Underhåll och tillförlitlighet 
Då endast en kompressorenhet används för fyra stativlådor kommer samtliga fyra stativlådor bli utan 

kylning vid ett eventuellt driftstopp på kompressorenheten. Att utföra underhåll och kontroll är därför 

essentiellt för att säkerhetsställa kompressorns funktion. Vid ett eventuellt driftstopp på 

kompressorenheten bör det vara möjligt att snabbt byta ut kompressorenheten, detta för att inte 

riskera överhettning av stativlådorna.  

På grund av detta är det extra viktigt att utföra daglig tillsyn. Den dagliga tillsynen består av att lyssna 

efter missljud och andra tecken på driftstörningar samt att kontrollera kompressorenhetens kondensor. 

Behöver kondensatorn rengöras görs detta enligt följande steg: 

1. Koppla bort strömförsörjningen till kompressorenheten.  

Notera att detta leder till att kylning av stativlådorna inte kommer att vara aktiv vilket 

riskerar överhettning inuti stativlådorna, beroende på hur lång tid rengöringen tar.  

2. Utsidan kan rengöras med en trasa som fuktas i ljummet såpvatten. 

Enheten ska aldrig spolas med högtrycksvatten då detta kan skada både kondensor 

och kompressorn. 

3. Kondensorn kan rengöras med tryckluft eller en svag vattenstråle. 

 

Om kyllocken behöver rengöras måste strömförsörjningen till dessa kopplas bort. Kyllockens insida 

kan därefter rengöras med en fuktig trasa. 

Då systemet innehåller kylmedium (3kg vid leverans) krävs det en ackrediterad kyltekniker eller 

särskilt utbildad personal för att utföra underhåll som inkluderar kylmediehantering. Denna typ av 

underhåll är årlig tillsyn av systemet samt vid eventuellt läckage av kylmedium när systemet är i drift.  
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4.7.4 Modifieringar för framtida stativlådor 
 

Detta kylningssystem behöver modifieras för att kunna appliceras på framtida stativlådor (däribland 

AP-F lådan). Problem som finns i dagsläget är följande: 

• Kyllocken är inte anpassade för stativlådor med anslutningspanel. Kyllocken är tänkta att 

monteras på främre gaveln på stativlådorna vilket leder till att kablar inte kan ledas ut från 

stativlådan. 

• Kyllocken levereras med höjden 8RU eller 12RU. En analys av kyllockens storlek behöver 

utföras för att fastslå vilken storlek som är lämpligt för applicering på framtida stativlådor.  

• Materialet på godset (kompressor och kyllock) är av tunn plåt liknande dagens stativlådor. Att 

byta material är troligen önskvärt då framtida stativlådor inte kommer att tillverkas i plåt. Ett 

byte till aluminium minskar både vikt och appliceringsmöjligheter på framtida stativlådor. 

• Detta system är inte testat enligt MIL-STD 810. Ett känt problem är att kondensorn på 

kylkompressorn sätts igen med damm och smuts vilket leder till en markant försämrad 

prestanda. Filterlösningar på kondensorn leder till ett så pass stort tryckfall att luftflödet genom 

kondensorn inte räcker för att kyla tillräckligt.  
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4.8 Konstruktion av passivt kyld stativlåda  
 

Stativådan som beskrivs i detta stycke är ett förslag på hur en stativlåda som är anpassad för passiv 

kylning kan tänkas se ut samt vilka egenskaper som krävs av stativlådan för att den ska fungera bra i 

en krävande miljö.  

Tanken med en passivt kyld stativlåda är att inte behöva använda sig av ett kylningsaggregat. Fläktar 

kan användas för att föra bort överskottsvärme från elektroniken. Dock kräver detta ett luftutbyte 

mellan stativlådans in- och utsida vilket är inte är önskvärt. Om inte fläktar används så måste 

stativlådan genom sin egen konstruktion avge så pass mycket värme att elektroniken inte riskerar att 

överhettas. 

4.8.1 Uppbyggnad 
 

Då ett kylningsaggregat inte kommer att användas vid denna typ av konstruktion kommer stativlådans 

temperatur adrig att vara lägre än temperaturen ute i det område där stativlådan är avsedd att vara 

operativ.  

 
Riktningen på värmeflödet kommer därför att vara från stativlådans insida till den omgivande luften. 

Detta innebär att stativlådan inte ska vara isolerad så att värmeflödet inte förhindras att ta sig ut från 

stativlådan.  

 

Figur 27. Pilarna representerar värmeflödet som går från elektroniken till den omgivande luften 

Valet av material på en stativlåda med denna kostruktion är därför viktig då materialet bör ha så god 

värmeledningsförmåga som möjligt. Som tidigare nämnts är aluminium ett bra val för detta ändamål.  

Andra faktorer som inverkar på stativlådans innertemperatur är: 

• Elektronikeffekt inuti stativlådan 
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• Stativlådans ytarea 

• Konvektionskonstanten alfa (α) 

• Omgivande lufttemperatur 

• Solstrålning 

Då aluminium leder värme effektivt kommer solstrålningen att bli ett stort problem. Därför måste ett 

solskydd installeras vid denna typ av konstruktion. Ett lämpligt val av solskydd för detta ändamål är 

Barracudas kamouflagenät ULCAS som inte är isolerande. Används Coolcam som är isolerande 

kommer värmen inuti stativlådan att stängas in. 

Saab Barracuda AB har testat alla deras produkter på en oisolerad elektroniklåda till Saab Training. 

Testerna visade då att ULCAS ger det bästa resultatet. Barracuda AB har svarat följande på frågan 

hur bra kamoflaugenäten skyddar mot solstrålning: 

”… vi har provat olika av våra produkter på en elektroniklåda till Saab Training. Lådan var ca en halv 

m2 och hade en drivtemperatur på 70,6 °C vid hög soluppvärmning. Vid samma solbelastning men 

under vårt nät blev innertemperaturen 52,2 °C. Det visade sig att våra Camouflagenät har den bästa 

effekten. CoolCam stänger nämligen även in den värme som genereras från elektroniken på insidan. ”   

Solskyddet ska monteras runtom stativlådorna med en luftspalt mellan solskydd och stativlåda. Detta 

leder till att solstrålningen hindras från att värma upp stativlådan samtidigt som stativlådan kan avge 

värme i luftspalten.  

 

 

Figur 28. Principskiss över hur ett solskydd ska installeras. 
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I bilaga 9 finns det uträkningar för vilka temperaturer som uppstår i stativlådan till följd av solstrålning 

samt elektronikeffekt inuti stativlådan för ett helt dygn i klimatzonerna A1 och B3. En jämförelse mellan 

nuvarande AP-F låda och en möjlig framtida stativlåda (reducerad effekt) visar hur temperaturen 

skiljer sig mellan dessa.  

Även en passivt kyld stativlåda måste ha god tolerans mot stötar, vibrationer och andra mekaniska 

påfrestningar samt hantera eventuellt kondensvatten.  

4.8.2 Stativlådans innehåll 
 

Likt den aktivt kylda stativlådan behöver den passivt kylda stativlådan ha ett 19” stativ för COTS-

elektronik som är upphängt i vibrationsdämpare.  

Dagens elektroniska utrustning som är monterad i AP-F lådan kommer inte att kunna installeras i 

denna typ av konstruktion på grund av miljötåligheten. Därför måste den elektroniska utrustningen 

bytas ut till mer temperaturtålig utrustning då temperaturen ute är så pass hög i de analyserade 

områderna. Effektförbrukningen hos den elektroniska utrustningen måste även den ses över för att 

minska värmeutvecklingen inuti stativlådan.  

För att få en jämn temperaturfördelning inuti stativlådan bör minst två fläktar installeras för att cirkulera 

luften (som endast cirkulerar luften inuti stativlådan). 

4.8.3 Fysiska funktioner 
 

Då inget kylningsaggregat används så kommer den passivt kylda stativlådan väga mindre och därmed 

vara mer lätthanterlig. Lock på framsida och baksida är även för denna lösning fördelaktigt på grund 

av en ökad underhållsmässighet. Denna typ av stativlåda är tänkt att transporteras av personer varvid 

flera handtag är att föredra för enkel transport.  

Vid stapling av stativlådorna i grupper bör utformningen på stativlådorna vara sådan att en 20 cm stor 

luftspalt uppstår mellan stativlådorna, detta för att värmen ska kunna avledas mer effektivt från alla 

ytor på stativlådan.  

För att än mer effektivisera värmeavlednigen från stativlådan kan kylflänsar byggas in i stativlådans 

konstruktion. Kylflänsarna ökar stativlådans ytarea mycket vilket leder till att värmen avges mer 

effektivt. Det är dock oklart hur pass effektivt det går att konstruera en sådan lösning, det behövs mer 

analyser och tester för att verifiera effektiviteten på kylflänsarna samt för hur de ska inkluderas i 

konstruktionen för att få ut maximal effekt.  

Kylflänsar är som mest effektiva när ett luftflöde strömmar över flänsarna. Detta på grund av att luften 

som värms upp runt kylflänsarna hela tiden förs bort och ersätts av ny (kallare) luft. Ett luftlöde kan 

genereras med fläktar som monteras utanför stativlådan. 

Bilden nedan visar hur en stativlåda som anpassad för passiv kylning kan tänkas se ut. Stativådan 

består av en stomme, två lock, två tätningslister och en anslutningspanel.  
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Figur 29. Hur en stativlåda som är anpassad för passiv kylning med kylflänsar kan tänkas se ut. 

4.8.4 Driftsäkerhet 
 

Locken som placeras på fram och baksida vid drift bör ha en låsningsfunktion (som på den aktivt kylda 

stativlådan) för att hindra att obehöriga gör intrång i stativlådan. Det är även av fördel att använda sig 

av ett system som övervakar temperaturen inuti stativlådan som kan varna om temperaturen blir allt 

för hög.  

Om temperaturen blir för hög i stativlådan av någon anledning bör användaren bli uppmärksammad 

om detta. Även här kan fasomvandlingsmaterial komma till nytta då detta kan stabilesera 

temperaturen inuti stativlådan i fall att temperaturen blir så pass hög att det medför problem för 

driftsäkerheten.   
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KAPITEL 5. UTVÄRDERING AV RESULTAT 
Detta kapitel utvärderar aktiv och passiv kylning av en stativlåda, samt tar upp fördelar och 

nackdelar för varje koncept. Kapitlet avslutas med en kostnadsjämförelse för att få en bild av 

hur kostnader för de olika lösningarna står mot varandra.  

5.1 Aktiv kylning  
Aktiv kylning är att föredra om elektronikutrustningen har samma miljötålighet som den i dagens AP-F 

låda, d.v.s att temperaturen inte bör överskrida 40°C. Då solstrålningen är ett stort problem i 

områderna där stativlådorna är avsedda att vara operativa bör alltid ett solskydd appliceras. Detta 

gäller för samtliga koncept som presenterats.  

Det finns två val gällande Barracudas Solskydd. Antingen ett nät som spänns upp över stativlådorna 

eller så ett Coolcam som fästes på stativlådorna (Barracuda AB uttrycker detta som att stativlådan får 

en pyjamas). Ett kamoflaugenät med solskyddande effekt är den billigaste lösningen på solskydd då 

ett Coolcam behöver skräddarsys för stativlådorna (därmed tillkommer utvecklingskostnader). Dock är 

troligtvis ett Coolcam ett mer effektivt val då det även innehåller en isolering.  

5.1.1 Koncept 1: Termoelektrisk kylningsaggregat från EIC 
solutions 
 

Om elektroniken i dagens AP-F låda skulle användas i framtida stativlådor kommer inget av de 

termoelektriska kyningslaggregaten som analyserats att kunna hålla en temperatur på 30°C inuti 

stativlådan vid höga temperaturer ute. Termoelektriska kylningsaggregat kan dock vara ett alternativ 

om elektronikeffekten sänks, elektroniken byts mot mer temperaturtålig eller att en högre temperatur 

än 30°C inuti stativlådan accepteras.  

Fördelar:  

• Mycket hög tillförlitlighet, MTBF > 150 000 timmar och 65 000 timmar för fläktar. 

• Kräver nästan inget underhåll då detta system inte behöver något filter eller olja och det enda 

rörliga delarna är fläktarna runtom kylningsaggregatet. 

• Miljövänligt då inga kylmedier behövs. 

• Tystgående och lite vibrationer pga få rörliga delar. 

• Inga kondensproblem då elementet har ett dräneringsrör som leder ut kondensvattnet.  

• Testat enligt MIL-STD 810. 

• Fungerar bäst med likström vilket används på dagens stativlådor. 

• Kan monteras vertikalt eller horisontellt och har ingen begränsning gällande lutning. 
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Nackdelar:  

	  

• Hög vikt vilket försämrar det mobila egenskaperna (svår att förflytta). 

• Generellt låg COP-faktor, särskillt vid höga temperaturer ute. 

• Dålig kylningseffekt kontra storlek och vikt på kylningsaggregatet. 

• Stor strömförbrukare då kylningssystemet har en mycket låg verkningsgrad (själva 

kylningssystemet skulle förbruka mer ström än själva elektroniken inuti stativlådan). 

• Problem ifall att A kraft (ortsnät) eller B kraft (egen) slås ut och endast C (batteri) kraft är 

tillgängligt, då batterikraften inte kan hålla igång kylningssystemet många minuter. Detta skulle 

snabbt leda till en överhettning.  

• Vid eventuell rengöring måste kylningsaggregaten stängas av. 

 
5.1.2 Koncept 2: Kompressorbaserat kylningsaggregat från Aspen 
Systems 
 

Vid kontakt med Aspen System rekommenderade Jim Burnett att använda sig av två stycken ECU-

chill 550 för att säkerställa temperaturen inuti stativlådan till 30°C. ECU-chill 850 är i skrivandets stund 

inte försäljningsklar men kommer att bli det inom en snar framtid. Ett sådant kylningsaggregat kommer 

att kunna behålla en temperatur på 30°C inuti stativlådan vid mycket höga temperaturer ute med 

samma elektronikutrustning som finns i dagens AP-F låda.   

Fördelar:  

• Hög tillförlitlighet, MTBF > 70 000 timmar. 

• Testat enligt MIL-STD 810. 

• Liten och kompakt.  

• God kylningsförmåga kontra storlek och vikt.   

• Kondensorn tål sand, damm och andra föroreningar. 

• Relativt låg strömförbrukning, betydligt lägre strömförbrukning än de termoelektriska 

kylningsaggregaten. 

• ECU-Chill 550 har nästan dubbelt så bra kylningsförmåga som ThermoTEC 145 series vid en 

temperatur på 30°C inuti stativlådan och en temperatur ute på 49°C (240W kontra 125W). 

• Vid eventuell rengöring av kondensorn måste kylningsaggregatet inte stängas av.  

 

Nackdelar: 

• Endast vertikal installation och den maximala lutningen är begränsad till 30°. 

• Komplex systemuppbyggnad i jämförelse med termoelektriska kylningsaggregat, vilket leder 

till mer underhåll.  

• Kylmedium används vilket kräver särskillt utbildad personal för hantering samt är skadligt för 

miljön. 
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• Daglig inspektion samt eventuellt underhåll av kondensorn.  

5.1.3 Koncept 3: Kompressorbaserat Kylmodulsystem Xk  

Det här konceptet skiljer sig mot koncept 1 och 2 på det sättet att detta koncept har möjlighet att kyla 

upp till fyra stativlådor med en kompressor. Med fyra kyllock samt en 4kW kompressor är det rimligt att 

anta att detta system kommer att klara av att kyla dagens elektronikutrustning i mycket höga 

temperaturer.  

Fördelar: 

• Snabbt och enkelt att installera.	  

• Modulärt. 	  

• Kännedom av systemet finns inom Saab AB:s organisation.	  

• Kompressorn kan användas till andra kylningsaggregat.	  

• Klarar av temperaturer upp till 55°C.	  

• Enkelt och snabbt byte av ett kyllock. 	  

• Kyllocken kan fås i olika storlekar. 

• Låg strömförbrukning. 

 

Nackdelar: 

 

• Hög vikt, den externa kompressorlådan blir extra vikt. 

• Kylmedieslangarna kan vara i vägen.  

• Behövs auktoriserad personal för en viss del av underhållet.  

• Stannar kompressorn blir upp till fyra stativlådor utan kylning. 

• Hög ljudnivå på kompressorn. 

• Som kylningssystem ser ut idag så behövs det göras modifiering för att anpassas till framtida 

stativlådor. 

• Kondensorn är känslig för sand och damm och kompressorn måste stängas av vid rengöring. 

5.2 Passiv Kylning  
 

Med den elektronik som sitter i dagens AP-F låda är det mycket olämpligt att använda sig av passiv 

kylning i de klimatområden som analyserats. Passiv kylning kan gå att tillämpa om elektroniken byts ut 

mot mer miljötålig med maximal arbetstemperatur upp till 60°C i kombination med att effektstyrkan på 

elektroniken minskas.  

Används ett slutet system inuti stativlådan kan sand och damm effektivt hållas bort från 

elektronikutrustningen. För att effektivisera värmeledningen från stativlådan kan en lösning med 
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kylflänsar kan vara ett mycket attraktivt alternativ. Placeras även en fläkt för att skapa luftflöde runtom 

kylflänsarna kan kylningsförmågan förbättras väsentligt.  

Fördelar (med kylflänsar): 

• Kräver ingen extra strömförsörjning (låg strömförbrukning med fläktar). 

• Låg vikt jämfört med koncept med kylningsaggregat. 

• Ingen särskillt utbildad personal krävs för hantering. 

• I princip underhållsfritt (eventuellt fläktbyte samt rengöring av kylflänsar). 

• Låg ljudnivå och miljövänligt. 

 

Nackdelar: 

 

• Kan aldrig kyla stativlådans insida till temperaturer lägre än lufttemperaturen runtom 

stativlådan.  

• Kan bli känslig för stötar då tunna kylflänsar används. 

• Kondens inuti stativlådna kan bli ett problem. 

• Om kylflänsar skadas blir prestandan sämre och det är svårt att utföra avhjälpande underhåll 

om kylflänsarna är svårt skadade. 

• Nedsatt kylningsförmåga om mycket damm lägger sig mellan kylflänsarna. Blir som ett 

isolerande lager som hindrar värmen från att avges. 

5.3 Kostnadsjämförelser  
För aktiv kylning finns det redan färdiga lösningar för själva stativlådan ute på marknaden. Företag 

som är specialiserade på tillverkning av militära stativlådor har både färdiga lösningar samt att de kan 

anpassa stativlådor efter kundens önskemål (i detta fall Saab AB).  
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För lösningen med hur en passivt kyld stativlåda kan tänkas se ut har inga färdiga lösningar hittats på 

marknaden. Därför kommer utvecklingskostnader att tillkomma vid val av passivt kyld stativlåda. 

Tillverkningskostnaderna kan även tänkas bli höga då en lösning med kylflänsar kan kräva en 

avancerad tillverkningsprocess. Utöver detta tillkommer även flera tester och verifieringar.  

Vid val av kylningsaggregat för aktiv kylning har de termoelektriska kylningsaggregat det lägsta 

inköpspriset samt lägst underhållskostnader i jämförelse med de andra två kompressorbaserade 

kylningssystemen. Ett prisförslag från EIC solutions på militäranpassade TermoTEC 145 (450W) var 

ca 6000$. Dock har dessa kylningsaggregataggregat en hög strömförbrukning vilket leder till ökad 

driftskostnad jämfört med den kylningseffekt dessa kylningsaggregat har.  

 

Aspen Systems har något högre prislapp på sina kylningsaggregat. Ett prisförslag på ECU-Chill 550 

var ca 9500$ och när ECU-chill 850 kommer i produktion kommer den kosta cirka 30 % mer. Dessa 

kylningsaggregat har relativt låga driftskostnader, dock kan det bli höga kostnader med hantering av 

kyldmediet.  

Det framgick inga kostnadsuppgifter för Kylmodulsystem Xk, dock finns det kunskap om detta inom 

Saab AB:s egen organisation då detta system redan är i drift på en del containrar. Då de andra två 

koncepten enbart avser kylning för en stativlåda per kylningsaggregat kan en jämförelse med detta 

system göras genom att räkna ut kostnaderna för att kyla en stativlåda för sig.  

 

 



	  

67 

KAPITEL 6 DISKUSSION  
I detta kapitel kommer en diskussion att föras för hur väl syftet för examensarbetet har 

uppfyllts samt hur uppgiften har tolkats och genomförts. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram nya miljökrav för stativlådorna som ingår i mobila 

kommunikationssystem (däribland FBas) och att presentera förslag på lösningar där miljökraven 

uppnås. I slutändan skulle lösningarnas för- och nackdelar samt kostnadsaspekter belysas.  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när kraven för de nya stativlådorna ska uppnås. De nya 

stativlådorna ska helst ha så låg vikt som möjligt, vara små och smidiga, ha så låg strömförbrukning 

som möjligt samtidigt som tillverkningskostnaderna inte ska öka.  

Lösningarna vi har presenterat hänvisar till hur vi har tolkat att stativlådorna ska användas. Då vi inte 

har sett hur stativlådorna används i praktiken utan endast fått förklarat från Saabs personal är det 

troligt att vår tolkning hade varit annorlunda om vi sett användningen i praktiken.  

Det som vi anser vara de största problemen är värmeutvecklingen i stativlådorna samt de 

komplikationer som uppstår med sand och damm. Därför blev det naturligt för oss att koncentrera oss 

på att främst presentera lösningar för dessa problem. Då vi inte själva har varit på plats i de 

analyserade områdena har det varit svårt att få en bild av hur klimatet verkligen är och vilka problem 

som uppstår i praktiken.  

Saab ser helst en lösning som inte inkluderar användandet av ett kylningsaggregat för att uppnå 

miljökraven. Efter analys av området där stativlådorna är avsedda att vara operativa och elektronikens 

miljötålighet anser vi att det är mycket svårt att presentera en sådan lösning. Därför har vi undersökt 

olika typer av kylningsaggregat så att Saab AB sedan kan få en inblick i hur väl dessa 

kylningsaggregat uppfyller kraven.  

Vi anser att vi har hittat lösningar som delvis uppfyller kraven. Med detta menas att en lösning som 

klarar extrema temperaturer och hanterar sand och damm väl kommer troligtvis att vara tung, 

underhållskrävande och ha hög strömförbrukning.  

Gällande lösningar som inte inkluderar kylningsaggregat har vi inte tagit fram någon direkt lösning 

utan mer idéer på hur en konstruktion kan se ut. Idéerna bygger dock på en rad olika antaganden 

samt det praktiska testet som genomfördes. Det har inte funnits tid till att analysera allting fullt ut.  
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KAPITEL 7 SLUTSATSER  
Här redovisas slutsatserna av vårt arbete som vi har tilldelats av Saab AB i Arboga. 

 

Gällande valet av hur framtida stativlådor ska konstrueras för att uppfylla kraven finns det ingen 

optimal lösning. Valet blir en kompriss mellan vad som anses mest nödvändigt. En lösning har alltid 

sina för- och nackdelar och det finns ingen lösning som enbart har fördelar. Vi har inte lyckats hitta en 

lösning som uppfyller alla krav. Det är i dagens läge inte möjligt att uppnå alla krav med den 

elektronikutrustning som sitter i dagens AP-F låda. Vid byte av elektronikutrustning till mer miljötålig är 

det fortfarande svårt att uppnå temperaturkraven.  
 

Något som vi är glada över är att vi har haft möjligheten att utföra ett praktiskt test av 

temperaturökningen kontra effekt i en oisolerad aluminiumlåda. Med hjälp av detta test kunde vi 

konstatera att det är ett helt linjärt samband mellan dessa två parametrerar. Förhoppningsvis kommer 

detta test till användning för Saab AB i framtiden. Det som vi anser som den bästa lösningen i nuläget 

med dagens elektronikutrustning är att använda sig av den aktivt kylda stativlådan med 

kylningsaggregatet ECU-Chill 850 från Aspen Systems. Detta på grund av att denna lösning uppfyller 

kraven för extrema temperaturer, är MIL-STD 810 testad, har låg strömförbrukning, är helt intergrerad 

i stativlådan samt har god underhållsmässighet.  

Kan mer miljötålig elektronikutrustning väljas på sådant sätt så att endast essentiella funktioner 

kvarstår kan en lösning med passiv kylning vara möjlig. För att förhindra sand och damm till att 

förstöra elektronikutrustningen bör stativlådan konstrueras på sådant sätt att inget luftutbyte sker 

mellan in-och utsida. En möjlig lösning kan även vara att använda sig av kylflänsar för att minska 

värmeutvecklingen inuti stativlådan.  
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KAPITEL 8 REKOMMENDATIONER 
 

Gällande alla stativlådor i FBas rekommenderar vi Saab AB att kartlägga hur mycket effekt varje 

stativlåda förbrukar för att därmed avgöra värmeutvecklingen i stativlådorna. Det är viktigt att kartlägga 

funktionerna hos alla stativlådor för att analysera om det går att byta ut elektronikutrustningen eller ta 

bort vissa funktioner för att därmed minska effektförbrukning.  

 

Om det finns möjlighet att byta elektronikutrustning på stativlådor som i dagsläget inte klarar av 

extrema temperaturer rekommenderar vi att ett byte sker. Vi vet att sådan elektronikutrustning är 

betydligt dyrare än dagens elektronikutrustning, men vi tror att det i slutändan blir mer lönsamt då 

driftskostnaderna på så vis minimeras.  

 

I fall att det anses acceptabelt att byta ut elektronikutrustningen mot mer miljötålig bör vidare analyser 

angående passiv kylning utföras. Vi anser att passiv kylning är det mest attraktiva valet, både för 

eventuella kunder och för Saab AB.  

 

Det som dock bör läggas på minnet är att vid passiv kylning kan temperaturen inuti stativlådan aldrig 

bli lägre än den omgivande lufttens temperatur.  
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KAPITEL 9. TACK 

Detta examensarbete har utförst under våren/sommaren 2013 som ett sista moment på 

flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vi som genomfört detta arbete har 

inriktat oss mot konstruktion och underhåll och i detta arbete har vi fått tillämpa de kunskaper vi erhållt 

under den treåriga ingenjörsutbildningen.  

 

Detta examensarbete har tagis fram av Security and Defence Solutions på Saab AB i Arboga.   

 

Vi vill först och främst tacka Mauricio Espinosa som jobbar på Support and Services hos Saab AB i 

Arboga. Utan Mauricios hjälp hade vi inte fått den här chansen att utföra detta examensarbete. Ett 

särskillt tack även till vår handledare på Security and Defence Solutions, Jenny Wihlborg-Born och till 

Andreas Axelsen som agerat stöd under hela examensarbetet.  

 

Vi vill även tacka resten av personalen på Saab AB för mycket trevligt bemötande. Ni har alltid ställt 

upp när vi har haft frågor och behövt hjälp. Under de tio veckorna detta examensarbete har pågått har 

vi verkligen trivits i ert sällskap.  

 

Ett särskillt tack till Carina Fredriksson på Human Resourses för inbjudan till Saabs hälsodag.   
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KAPITEL 10. BILAGOR 

Bilaga 1. LCEP - Life Cycle Environmental Profile 
LCEP ska identifiera och beskriva vilken miljö AP-F lådorna kommer utsättas för eller kan tänkas 

utsättas för. Detta för att kartlägga vad AP-F lådorna måste uppfylla för att klara av miljön de utsätts 

för. LCEP används som ett grunddokument för att fastställa design under utvecklingsprocessen.  

A. Logistik och slutanvändning 

Vid transport av AP-F lådor kommer flygplan, tåg, fartyg och lastbil att användas som transportmedel. 

Slutligen kommer de att bäras på plats m.h.a handkraft. Under transport kommer vibrationer och 

mindre stötar förekomma. Vid operativ användning kommer AP-F lådorna att placeras utomhus i upp 

till sex månader och den sammanlagda livslängden ska uppgå till tio år. När AP-F lådorna inte är aktivt 

operativa kommer de förvaras i inomhusmiljö.  

B. Omgivande miljö 

AP-F lådorna avses att vara operativa i MENA-områden (Middle East & North Africa). Detta innebär 

att den kommer utsättas för extrema miljöer vilket ställer stora krav på AP-F lådorna.  

AP-F lådorna förväntas att utsättas för följande miljöer: 

• A1 – Extreme Hot Dry (MIL-STD 810G, Annex C, Fig. C-1). Typiskt ökenklimat vilket innebär 

extrem hetta och mycket stark solstrålning. Områden runt norra Afrika, Mellan östern, Norra 

indien och sydvästra USA. 

• B3 – Humid Hot Coastal Desert (MIL STD 810G, Annex C, Fig C-2). Ökenklimat vid kuster 

som innebär relativt höga temperatur i kombination med hög luftfuktighet och stark 

solstrålning. Områden runt Persiska viken och Röda havet. 

 

Att beakta i dessa klimatområden är sand och damm då sandstormar förekommer ofta. Det faller 

mindre mängder regn över kustområderna men i de inre delarna är det genomgående torka. Vid 

kustområden förekommer luft med höga halter salt.  

C. Klimatdata 

	  

	  

 

 

Figur 30. Sammanfattning av daglig temperaturcykel, solstrålning och relativ fuktighet. (MIL-STD 

810G, Part one, Annex C, Table C-I) 
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Figur 31. Tabell över temperatur och luftfuktighet under ett dygn i områden med A1 klimat. (MIL-STD 

810G, Table 501.5-III)  
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Figur 32. Tabell över temperatur och luftfuktighet under ett dygn i områden med B3 klimat. (MIL-STD 

810G, Table 501.5-III)	  

	  

Figur 33. Tabell över temperatur och solstrålning (W/m2) under ett dygn i områden med B3 klimat. 

(MIL-STD 810G, Figure 505.5-1) 

	  

D. Tillägg 

De nuvarande AP-F lådorna är konstruerade för svenskt klimat och har i dagens läge skyddats 

inomhus under operation. AP-F lådorna har ingen form av egen kylning och på grund av detta 

havererar elektronikutrustningen som finns inuti AP-F lådorna. Även sand är ett stort problem då inget 

hänseende till detta tagits när AP-F lådorna utvecklades.  
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Bilaga 2. Klimatzoner från MIL-STD-81058 
 

 

Figur 34. Karta över A1, A2 och A3 områden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

58 DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD “ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND 
LABORATORY TESTS” MIL-STD-810G 31 OCTOBER 2008 
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Figur 35. Karta över B1, B2 och B3 områden. 
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Bilaga 3. Kravspecifkation för framtida AP-F lådor 
 
Allmänt: 

Materialskyddet skall skydda den elektroniska utrustningen från yttre miljöpåverkan. Detta innefattar 

hög temperatur, hög luftfuktighet, stark solstrålning, damm/sand samt luftföroreningar.  

 

1.0 Miljökrav 

 

1.1 Klimatisk miljö 

 

1.1.1 Elektroniska utrustningen (operativ installerade i materialskydd) 

 

Beroende på vald elektronik bör tillverkarens 

rekommendationer för temperaturspann eftersträvas. 

 

För nuvarande utrustning:  

 

Värme  

Max lufttemperatur i inkapslat utrymme: 40°C 

 

Kyla 

Min lufttemperatur i inkapslat utrymme: 0°C 

 

Luftfuktighet 

Relativ fukt: 10 - 85% 

 

 Kondens 

 Får inte finnas i sådan omfattning att det skadar utrustningen. 

 

1.1.2 Elektroniska utrustningen (förrådsställning installerad i materialskydd) 

 

Beroende på vald elektronik bör tillverkarens 

rekommendationer för temperaturspann eftersträvas. 

 

För nuvarande utrustning:  

 

Värme 
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Max lufttemperatur i inkapslat utrymme: 70°C 

 

Kyla 

Min lufttemperatur i inkapslat utrymme: -40°C 

 

Luftfuktighet 

Relativ fukt: 5 - 95% 

 

1.1.3 Materielskyddet skall kunna skydda den elektroniska utrustningen mot följande: 

 

Värme 

Lufttemperatur: 49°C 

 

Kyla 

Lufttemperatur: - 5 ± 3°C 

 

Solstrålning 

Stark solstrålning under lång tid: 

Watt: ≤1120W/m2 

Tid: ≤13 timmar/dygn 

 

Luftfuktighet 

Hög relativ fuktighet59 från omgivande luft: 

Temperatur: 32°C  

Relativ luftfuktighet: 88 % 

 

Kondens 

Ska förebyggas så att det inte uppstår i skadlig mängd. Kondensvatten skall inte 

finnas där det kan vara skadligt. Dränering/lösning skall finnas för detta. 

 

Hög höjd (beräknat på 3750m i STD atmosfär) 

Lufttryck: 63.4 kPa 

Lufttemperatursänkning (från havsnivå): 25°C 

 

1.2  Föroreningar 

 

1.2.1 Materielskyddet skall kunna skydda den elektroniska utrustningen mot följande: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

59 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 
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Sand  

 Partikelstorlek: 150 – 850µm  

 Hårdhet: 2 – 9 på Mohs skala 

 

Damm 

Partikelstorlek: <150µm 

Koncentration: 180mg/m3(vindhastighet: 3-18 m/s) 

 

 Luftföroreningar 

Höga halter kol och salt i luften, som i kombination med sand kan leda till korrosion på 

material.  

 

Buller 

Vid inomhusbruk av stativlådan bör personer i omgivningen inte störas. 

Max ljudstyrka: 60 dB (Vanlig kontorsmiljö är 40-70 dB) 

 

Vid utomhusbruk bör stativlådan inte störa kommunikation mellan personer. 

Max ljudstyrka: 80 dB60 

 

2.0 Underhåll 

 

2.1 Underhållsmässighet 

 

Operativ tjänst (≤6 månader/cykel) 

Endast enklare typer av underhåll som kan utföras på plats.  

Exempel på underhåll: rengöring och filterbyte.  

Det skall vara möjligt att byta ut elektronikutrustning på plats.  

 

Förrårdsställning 

Serviceunderhåll 

 

2.2 Tillförlitlighet 

 

Bör uppnå samma tillförlitlighet som hela systemet. 

Tillgänglighet: 99,995%  

 

2.3 Tillgänglighet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60 Enligt EU:s bullerdirektiv skall personer som vistas i en miljö med buller över 80db ha tillgång till 
hörselskydd. 
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Operativ tjänst 

Vid underhåll skall AP-F lådan funktion inte påverkas.  

 

3.0 Hanterbarhet 

 

3.1 Mått 

 

AP-F lådan skall kunna innehålla den elektroniska utrustningen samt vara enkel att 

hantera och förflytta (god ergonomi). 

 

3.2 Vikt 

 

AP-F lådan bör kunna förflyttas av två personer.  

    Maximal vikt per person: 25kg 

Antal personer som krävs att förflytta AP-F lådan skall anges. 

4.0 Mekanisk miljö 

 

4.1  

AP-F lådan skall klara av samma krav som ställs för den nuvarande AP-F lådan61.  

 

5.0 Effektförbrukning 

 

5.1 Vid normal drift 

 

Elektroniken förbrukar i dagsläget: 

Utan last: 345W 

Normaldrift: ca 500W 

Teoretisk maxeffekt: ca 750W  

Värmeutveckling normal drift: ca 400-450W  

 

5.2 Kylsystem 

 

 Ett eventuellt kylsystem bör eftersträva att ha låg strömförbrukning som möjligt. 

 

5.2.1 Vid strömavbrott: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

61 Se ”Kommunikationsnät för Flygbas Rörlig Ledning, konstruktionsbeskrivning SSDD, Mekanisk miljö 
4.4.1.2.2” 
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Vid bortfall av A-kraft skall reservkraft kunna driva kylningssystemet för att 

skydda elektroniken från skador. 

 

 Varningssystem för bortfall av ström skall finnas.  

 

Bilaga 4. Resultat från analys av nuvarande AP - F låda 
(Materialskydd) 
 

Materialskydd: 62 

 

• Mått: 63 (bred) x 53 (höjd) x 63 (djup) [cm] 

• Material: Utsida av 1.5 mm plåt, isolering bestående av divinycell och plasthölje inuti 

lådan.  

• Vikt: 45kg (inklusive elektronik) 

• Färg: Militärgrön 

• Elektronikstativ: 19”, 40 cm djup, 12RU 

• Strömförsörjning: 24 VDC, 30A  

o A-kraft: strömförsörjning från ortsnät (120-240VAC) 

o B-kraft: egenproducerad kraft 

o C-kraft: Batterikraft (2 seriekopplade 12V batteri på 25Ah vardera)  

• Klimatkontroll: 

o Konvektionskylning. Radialfläkt med luftintag med filter på nedre framsida och 

luftutblås med filter på övre framsida.  

o Uppvärmning: 100W element (under en temperatur ute på 10°C ) 

o Termostat för temperaturreglering 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

62  PDF(FMV 2006-06-22) ”Flygbas rörlig ledning, Kravspecifikation installation stativlådor” 
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Bilaga 5. Resultat från analys av nuvarande AP - F låda 
(Prestanda) 
 
Elektronisk utrustning 

Inuti AP-F lådan finns COTS-baserad utrustning. Utöver de komponenter som nämns nedan finns 

även en Web I/O63 för övervakning och säkringar (10 Ampere). 

Nedan nämns relevant information: 

• Router64 

o 24VDC  

o Strömförbrukning: 

§ Max: 320W 

§ 2 förbrukare á 16.1W  

§ Medel: 60W 

o Vikt: Ca 13kg 

o Monteringshöjd: 2RU 

o Klimat: 

§ Operativ: 0-40°C 

§ Icke operativ: -25 - 70°C (1800m) 

§ Under kort tid: -5°C – 50°C 

§ Relativ fuktighet: 10-85 %  

§ Max höjd 10 000 fot (3000m) 

• PoE65 (Power over Ethernet) panel: 

o 48VDC 

o Strömförbrukning 

§ Max: 490W  

§ 22 Förbrukare á 16.1W  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

63 Saab AB 

64 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10537/data_sheet_c78_553896.html 

65 http://www.manualslib.com/manual/119953/Panduit-Dpoe12u1xy.html?page=63	  
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o Vikt: ca 2.3kg 

o Monteringshöjd: 1RU 

o Klimat: 

§ Operativ: 0 - 40°C 

§ Icke operativ: -20 - 70°C 

§ Relativ luftfuktighet: 90 %  

§ Max höjd: 10 000 Fot (3000m) 

• Brandvägg66: 

o Strömförbrukning 

§ Max: 60W  

§ Medel: 20W 

o Monteringshöjd: 1.3RU 

• Modem67: 

o Strömförbrukning 

§ Medel: 5W 

o Klimat:  

§ Operativ: 0 - 45°C  

§ Icke operativ: -25 - 70°C 

• Transformatorer (uppskattad verkningsgrad η = 85): 

o För PoE:  

§ 48/24VDC 

§ Maxeffekt: (490/0,85) = 576.5W 

o För modem: 

§ 5/24VDC 

§ Max effekt: (5/0,85) = 6.25W  

o  För brandvägg 

§ 12/24VDC  

§ Maxeffekt: (60/0,85) = 70W 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

66 http://www.tutus.se/assets/files/FaristFirewall-ProductSheet3.6.pdf 

67 www.cisco.com	  	  
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Bilaga 6. Resultat från analys av nuvarande AP - F låda 
(Värmeutveckling) 
 

Teoretisk beräkning av värmeutveckling: 

Värmekälla 1, Router 

Maxeffekt: 320W 

Skickar vidare effekt till två PoE uttag vilket motsvarar 2 * 16.1W = 32.2W  

Värmeutvecklingen från routern: 320W – 32.2W = 287.8W 

 

Värmekälla 2, PoE panel  

Maxeffekt: 490W  

Vid maxeffekt skickas effekt till 22 mottagare á 16.1W = 354.2W 

Värmeutvecklingen från PoE panelen: 490W – 354.2W = 135.8W 

 

Värmekälla 3, Brandvägg 

Maxeffekt: 60W 

Inga mottagare ger värmeutvecklingen: 60W 

 

Värmekälla 4, Modem 

Maxeffekt: 5W 

Inga mottagare ger värmeutvecklingen 5W 

 

Värmekälla 5, Transformator 48/24VDC 

Uppskattad η = 85 ger värmeutvecklingen: (490/0.85) – 490 ≈ 86.5W 

 

Värmekälla 6, Transformator 12/24VDC 

Uppskattad η = 85 ger värmeutvecklingen (60/0.85) – 60 ≈ 10.5W 

 

Värmekälla 7, Transformator 5/24VDC 
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Uppskattad η = 85 ger värmeutvecklingen (5/0.85) – 5 ≈ 1.25W 

Sammanlagd värmeutveckling från de elektroniska komponenterna: 

 

287.8 + 135.8 + 60 + 5 + 86.5 + 10 + 1.25 = 586.35W 

 

Bilaga 7. Praktiskt test av temperaturutveckling  
 

Testobjekt 

Testerna utfördes på en stativlåda som företaget Zero Cases levererat till Saab AB i Arboga som ett 

provexempel på hur en aktuell stativlåda kan tänkas se ut.  

Stativlådan är tillverkad i aluminium och försedd med ökenfärg. Inuti stativlådan finns ett 19” stativ för 

montering av COTS elektronik. Stativet är fastmonterat med fyra vibrationsdämpare i innerskalet.  

• Mått 

o Yttermått 

§ Bredd: 50cm 

§ Höjd: 40cm 

§ Djup: 70cm 

o Väggtjocklek 

§ 0.5cm  

• Vikt 

o 28kg 

• Löstagbara lock 

o Fram och baksida  

o Fixeras med fyra vridhandtag per lock 

o Tätningslist runt locken 

• Övrigt 

o Avrundande och förstärkta hörn 

o Fyra bärhantag 

o Övertrycksventil 
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Testutrustning 

Testerna utfördes i Saab AB:s verkstad i Arboga där testförhållanden var lika för alla mätningar. Yttre 

miljöförhållanden var 21±1°C, samt vindstilla. Sammanlagt utfördes fyra tester med fyra olika 

effektstyrkor.  

Huvudsyftet med testet var att undersöka om de teoretiskt framräknande temperaturerna stämde 

överens med verkligheten. För att undersöka detta behövdes inte exakt samma effekt som på AP-F 

lådans elektronik.  

 

För att simulera värmeutvecklingen på ett enkelt och realistiskt sätt användes en halogenlampa på 

500W. Precis som elektronik, avger lampor lika mycket värmeenergi som de förbrukar i elektrisk 

effekt. För att variera effekten på halogenlampan användes en variabel transformator för att reglera 

spänningen från eluttaget. Spänningen ut från transformatorn mättes med en multimeter för att 

bestämma ett exakt värde. En tångamperemeter placerades sedan runt kabeln till halogenlampan för 

att bestämma strömmen. Effekten på halogenlampan justerades mellan 150-450W, vilket kan 

jämföras med elektronik som är installerade i dagens stativlådor 

Fyra effektstyrkor på halogenlampan valdes för att få en bra noggrannhet och för att kunna avgöra om 

det är ett linjärt samband mellan temperaturökning och värmeutveckling (effektstyrka) inuti stativlådan. 

Effektstyrkorna som valdes var 150W, 250W, 350W och 450W. 

För att få så hög noggrannhet som möjligt på de uppmätta temperaturerna inuti stativlådan placerades 

fem stycken ugnstermometrar på olika punkter inuti stativlådan, samt en utanpå stativlådan för att 

mäta skaltemperaturen. Flera termometrar användes för att se om det fanns delar inuti stativlådan 

som blev extra varma, så kallade ”hot spots”. Slutligen användes även en termometer för att mäta 

rumstemperaturen under testerna. Totalt användes sju mätpunkter för testerna. För att få en så jämn 

temperaturfördelning som möjligt placerades även en fläkt inuti stativlådan i delar av testerna. Det 

visade sig senare att fläkten var termostatstyrd vilket gjorde att den stannade när temperaturen 

överskred 50°C. 
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Figur 36. Placering av temperaturgivare. 

 

Utförande 

Halogenlampan placerades i mitten av stativlådan. Fläkten placerades mitt emot halogenlampan, 

riktad mot lampan för att cirkulera luften. Sladdarna från temperaturgivarna, lampan och fläkten drogs 

ut ur stativlådan via skarven mellan lock och stativlåda. För att minimera värmeläckage från 

stativlådan tätades den luftspalt som uppstod där sladdarna drogs ur med hjälp av tejp.  

Efter att lampan justerats till ca 150W samt att fläkten satts igång startade mätningarna. 

Temperaturvärdena från samtliga givare antecknades med jämna intervall. Vid första mätningen tog 

det 60 minuter innan en jämn temperatur noterades runt om i stativlådan. För att undersöka om 

temperaturfördelningen blev annorlunda utan fläktens cirkulation gjordes det även ett kortare test på 

ytterligare 30 minuter med fläkten avstängd. Eftersom att stativlådan redan var uppvärmd räckte 30 

minuter för att konstatera att givarna visade konstant temperatur.  

Vid andra mätningen justerades spänningen för att öka halogenlampans effekt till ca 250W. Eftersom 

stativlådan redan hade en viss ökad temperatur när testet påbörjades krävde detta test inte lika lång 

tid för att uppnå konstant temperatur. Dock noterades det att fläkten slutade att fungera halvvägs in i 

mätningen vilket gjorde att testet fick fortsättas utan cirkulation i stativlådan. Efter 30 minuter 

konstaterades en konstant temperatur hos samtliga temperaturgivare. 
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Mätningarna för 350W samt 450W utfördes på samma vis. Vid den sista mätningen (450W) gjordes 

även ett test för att simulera hur luftflöde runt stativlådan påverkar temperaturen inuti stativlådan. 

Detta kan jämföras med att vinden tilltar när stativlådan står utomhus. Detta genomfördes med två 

stycken kontorsfläktar som riktades mot stativlådan.  

Felkällor 

Testerna utfördes med stor noggrannhet för att få så korrekta värden som möjligt. Möjliga faktorer som 

påverkade resultatet från testerna var följande:  

• Oklar noggrannhet på temperaturgivarna, uppskattad noggrannhet är ±1˚C. 

• Värmeläckage vid uttaget av kablar från stativlådan, dock märktes inget större läckage som 

påverkade testets noggrannhet. 

• Att stativlådan förövrigt inte är helt hermetiskt tillsluten.  

Resultat  

Temperaturen ökade linjärt med tiden och vid första mätningen tog det ca 60 minuter innan 

temperaturökningen avstannade och ansågs konstant. Grafen visar temperaturökning i de olika 

delarna av stativlådan. Den högsta temperaturen uppmättes vid T1 som var placerad enligt figur 36. 

Troligtvis blev temperaturen något högre vid denna placering på grund av ett litet luftläckage där 

kablarna fördes ut ur stativlådan. Detta ledde till ett högre värmeflöde vid denna mätpunkt.   

Efter att en femte temperaturgivare placerats inuti stativlådan och ytterligare 15 minuters mätning 

pågått stabiliserades alla mätpunkter till 39°C. Detta ansågs vara stativlådans sluttemperatur. När 

fläkten stängdes av inuti stativlådan blev temperaturfördelningen lite ojämnare med differenser på 

±2°C, medeltemperaturen utan fläkt blev 39,8°C. Skalets yttertemperatur slutade på 37°C, dock 

mättes skaltemperaturen endast på ett ställe (uppe på stativlådan) och hade troligtvis varierat om 

andra mätpunkter valts. Skaltemperaturen räknades inte med i medeltemperaturen.  
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Figur 37. Resultat av första mätningen. 

 

På de andra mätningarna ökade temperaturen på liknande sätt, dock något långsammare på grund av 

att stativlådan redan var uppvärmd.  

Vid den sista mätningen när kontorsfläktarna ökade luftflödet runt stativlådan sjönk 

medeltemperaturen från 71,6°C till 64,6°C på tio minuters tid. Huruvida temperaturen hade sänkts mer 

än detta är oklart då tiden inte räckte till för att fortsätta mätningen.   

Resultat från samtliga mätningar: 

Mätning 1 2 3 4 

Exakt effekt (W) 152,6 247,5 353,4 444,4 

Utetemperatur 22 22 21 20 

Medeltemperatur 39,8 50,8 62,4 71,6 

Temperaturökning 17,8 28,8 41,4 51,6 
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Figur 38. Resultat av av samtliga mätningar. 

Analys av testdata 

Som kan ses ur grafen visas ett tydligt linjärt samband mellan effektstyrka och temperaturökning inuti 

stativlådan. Ekvationen för den räta linjen är: 

mkxy +=   

där, 116,0
6,1524,444
8,176,51

=
−

−
=k  

och 0=m , ty 0 W ger 0°C ökning av temperaturen i stativlådan, 

vilket ger xy 116,0=  

som i detta fall är: IT 116,0=Δ  

Teoretiskt framräknade temperaturer utgår från formeln: 

TinneTskalTute
A
I

==+
α

 

Mätning 1 

I = 155,44W 

A = 1,31m2 

α = 10W/m2 

Tute = 22°C 

Vilket skulle ge en temperatur på:  
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 C9,3322
31,110
44,155

°=+
⋅  

På samma sätt räknades den teoretiska temperaturen för mätning 2, 3 och 4.  

Mätning 2: 40,8 °C 

Mätning 3: 48,0 °C 

Mätning 4: 53,9°C 

Jämförs de teoretiska värdena med de som uppmättes blir det varmare än vad som hade räknats 

fram. Den area som användes i de teoretiska uträkningarna är inte exakt den som är på den verkliga 

stativlådan, men stämmer ändå bra överens med den verkliga arean. Mätfelet är inte så pass stort att 

det påverkar den teoretiska innetemperaturen. Det som återstår att undersöka är 

konvektionskonstanten (α). Är konvektionskonstanten samma på alla mätningarna kan den teoretiska 

modellen accepteras. För att bestämma konvektionskonstanten i samtliga mätningar löstes denna ut 

och den verkliga sluttemperaturen användes.  

När stativlådans innetemperatur, temperaturen ute, värmeflödet samt aren är kända kan 

konvektionskonstanten bestämmas. Detta görs genom att lösa ut α ur konvektionsformeln: 

TA
I
Δ

=α  

Där ∆T är skillnaden mellan temperaturen ute och stativlådans innetemperatur.  

Mätning 1 ger: 

54,6
)228,39(31,1

6,152
=

−⋅
=α  

På samma sätt räknades alfa fram från resterande mätningar: 

Mätning 2: α = 6,56 

Mätning 3: α = 6,52 

Mätning 4: α = 6,57 

Detta visar att konvektionskonstanterna är lika vid samtliga mätningar. De teoretiska beräkningarna är 

baserade på att konvektionskonstanten α = 10 W/m2. Då konvektionskonstanten kan variera mellan 5-

25 W/m2 ansågs värdena för konvektionskonstanten vara rimliga. Detta går dock inte att bevisa helt 

utan att göra samma test fast med en stativlåda med en annan area.  

 

Görs samma test med samma förutsättningar fast med en annan area på stativlådan kan 

konvektionskonstanten lösas ut i beräkningarna. Om konvektionskonstanten bestäms till ca 6,5 W/m2 

kan den teoretiska modellen helt accepteras.   



	  

91 

Slutsatsen från analysen är ändå att den teoretiska modellen för temperaturen i stativlådan stämmer 

bra överens med verkliga värden och ett direkt linjärt samband mellan värmeutveckling från elektronik 

och temperaturhöjning av innetemperaturen kan fastslås. Den teoretiska modellen gäller dock enbart 

om stativlådan är gjord av ett material med mycket god värmeledningsförmåga och att den är 

hermetiskt tillsluten.  

Det som kan observeras ur den matematiska modellen är att det som påverkar temperaturen inuti 

stativlådan är hur mycket värme elektroniken alstrar inuti stativlådan, konvektionskonstanten för luft 

samt arean på stativlådan.  

Dock är konvektionskonstanten inte så lätt att reglera utan att tillsätta fläktar (det går inte att styra över 

vinden). För att då få ner temperaturen vid en viss effektstyrka på elektroniken återstår det endast att 

öka arean på stativlådan. Arean i detta fall är den yta som har kontakt med luften. På grafen nedan 

kan man läsa ut vilken temperaturökning som kan förväntas vid en given effekt samt ytarea på 

stativlådan.  
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Figur 39. Temperaturökning i förhållande till effekt och ytarea på stativlåda.  

Det kan dock vara opraktiskt att öka arean på stativlådan då det kan leda till att stativlådan blir svårare 

att hantera och skrymmande vid transport. En början i att öka arean är att tillåta alla ytor runtom 

stativlådan att avge värme. Detta görs genom att höja upp stativlådan från marken och tillåta 

luftströmning på undersidan av stativlådan. Beräkningar hittills, samt det praktiska testet har gjorts 

med stativlådan stående på marken, vilket hindrar värme från att avges på undersidan. Genom att 

höja upp stativlådan ökas arean till 1,71m2 och på så vis kommer temperaturen inuti stativlådan att 

minska. För att gå vidare och öka arean ytterligare kan kylflänsar på stativlådans yttre byggas till i 

konstruktionen.  

Ytarean	  
på	  lådan	  
(m2)	  
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Figur 40. Ett exempel på kylflänsar.68 

Kylflänsar fungerar så att arean som värmen kan avges ifrån ökar. Medan arean ökas nämnvärt, blir 

volymen på hela stativlådan näst intill densamma. Detta gör kylflänsar till ett enkelt och billigt sätt att 

minska värmeutvecklingen inuti stativlådan.   

Om kylflänsar läggs till på stativlådan och om varje kylfläns är 5cm större än stativlådan (sett 

framifrån), 1cm breda (sett från sidan) och med ett avstånd på 3cm ifrån varandra skulle följande fås:  

Stativlådans ytarea från början: Bredd: 50cm, Höjd: 40cm och Djup: 70cm = 1700cm2 

En kylfläns ökar då arean med: (50*40) – (60*50) = 100cm2 

Antal kylflänsar som får plats: 70 / (3+1) ≈ 17st 

Kylflänsarna ökar då ytarean med 17 * 100cm2= 1700cm2. Detta innebär att ytarean fördubblas.  

 

Figur 41. Illustration av kylflänsar, stativlåda sett framifrån. 

Analys av hur mycket volymen på stativlådan ökar: 

Stativlådans volym från början: 50cm*40cm*70cm = 140 000 cm3 

Med kylflänsar blir stativlådans volym: 60cm*50*cm*70cm = 210 000 cm3  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

68 http://prylkoll.se/philips-ledino-led-belysning-for-pecenordar/ 
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Detta innebär att volymen ökar med (210 000/140 000) = 1.5, alltså ökar volymen 50 % medan 

ytarean ökar med 100 %.  

Vid en vikt från början på 28kg, blir den nya vikten med kylflänsar 28*1,5 = 42 kg.  

Vid ett värmeflöde på 500W skulle temperaturökningen bli ca 29°C utan kylflänsar. Med kylflänsar 

skulle temperaturökningen bli ca 15°C, detta ifall att kylflänsarna skulle fungera effektivt.  

Dock så är det inte realistiskt att anta att hela ytarean kommer att avge värme på ett effektivt sätt. 

Detta på grund av att värmen stiger uppåt i stativlådan och därmed kommer stativlådans övre del att 

avge mer värme än botten på stativlådan. Kylflänsarnas effektivitet beror även på vindstyrkan och hur 

stort luftflöde det är över kylflänsarna. Vid ett högre luftflöde kommer kylflänsarna att avge värme mer 

effektivt samt vice versa. Mer analys av hur kylflänsarna skall konstrueras och placeras bör därmed 

utföras, samt ett praktiskt test för att se hur effektivt kylflänsarna avger värme.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

69	  http://www.ht.energy.lth.se/fileadmin/ht/Kurser/MMV031/2011/VF5-2new.pdf (2013-06-15) 
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Bilaga 8. Fasomvandlingsmaterial (PCM – Phase-change 
material) 
PCM material kan jämföras med ett batteri med skillnaden att materialet lagar energi istället för 

elektricitet som ett batteri lagrar. Det som är utmärkande för PMC material är att de har goda latenta 

egenskaper vilket innebär att de har en hög energidensitet och kan genomgå flera fasomvandlingar 

utan att dess prestanda försämras.  

I fasomändringsmomentet krävs det extra mycket energi, stora mängder energi kan frigöras eller 

lagras vid en fasomvandling. Fasövergångar kan delas in i två olika typer. Första ordningens 

fasövergång inbegriper en latent värme, exempelvis då is övergår till vätska i form av vatten. Den 

andra ordningens fasövergång har inte någon latent värme, dvs. övergången blir kontinuerlig.	  

Naturens vanligaste PCM är vatten, som smälter vid 0˚C och fryser vid ca -2 ˚C. Exempelvis krävs det 

2,1 KJ/kg ºC för att öka temperaturen i is från -2ºC till -1ºC medan det krävs 344KJ för att fasomvandla 

is till vatten.70  

De fast-flytande PCM materialen som används mest idag kan indelas i två olika familjer, organiska 

och oorganiska som sedan ännu kan delas in i olika materialklasser. Se figur 42 nedan. 

 

Figur 42. Uppdelning av fast-flytande PCM.71 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

70	  hhttp://www.climator.com/se/climsel/ 

71	  http://epubl.ltu.se/1402-1617/2006/020/LTU-EX-06020-SE.pdf (2013-06-02) 
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Organiska material 

De organiska PCM materialen delas in två subgrupper, paraffiner och icke-paraffiner. Idag är det 

främst de oljebaserade paraffinerna som används praktiskt från denna familj och består huvudsakligen 

av raka kolvätekedjor. Icke-paraffinerna är syror som vanligen utgörs av fetter, alkoholer och glykoler. 

Beroende på antalet kolatomer som materialet innehåller varierar smälttemperaturen. Paraffinerna har 

en smälttemperatur från 2	  ˚C upp till 80˚C medan icke-paraffiner ligger lite smalare, mellan ca 10 - 

60˚C. Den latenta energilagringsförmågan för de organiska materialen går upp till ca 240 KJ/kg vid 

fasändring från fast till flytande och värmekonduktiviteten ligger mellan 0,15 – 0,35 W/m2×K. 

Fördelarna med organiska material är att de inte ger upphov till korrosionsproblem och att det inte är 

toxiska. Den relativt stora brandrisken med dessa material är dock ett problem 

Oorganiska material 

De oorganiska materialen delas in salt-/vattenbaserade och i övriga oorganiska föreningar, där 

salthydrater och vatten använd främst praktiskt idag. 

 Smälttemperaturen för salt-/vattenbaserade material är från -90˚C upp till 120˚C medan det övriga 

oorganiska materialen finns från 170˚C ända upp till 1000˚C. I jämförelse med de organiska 

materialen har de oorganiska materialen generellt en högre latent energilagringsförmåga per 

volymenhet i fasomvandlingen från fast till flytande, mellan 250 – 400 MJ/m3. De har också generellt 

sett högre konduktivitet än de organiska materialen.  

Problemen med vissa av de oorganiska materialen är att det kan förlora prestanda över tiden 

samtidigt som det kan uppstå korrosionsproblem då de flesta materialen är saltbaserade. Det är också 

viktigt att de inkapslas i passande behållare med rätta egenskaper då de har en tendens att förlora 

eller uppta vatten när de genomgått ett flertal fasomvandlingscykler. Sammanställning av egenskaper 

se figur 43 nedan.72 

 
Figur 43. Sammanställning av egenskaper.73 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

72	  Ibred.  

73	  Ibred.	  	  
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Bilaga 9. Temperaturuträkningar klimatzon A1 och B3  

 

Figur 44. Uträkningar av temperaturer, klimatzon A1. 
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Figur 45. Temperatur inuti original stativlåda i klimatzon A1. 
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Figur 46. Temperatur inuti reducerad stativlåda i klimatzon A1. 
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Figur 47. Uträkningar av temperaturer, klimatzon B3. 
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Figur 48. Temperatur inuti original stativlåda i klimatzon B3. 
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Figur 49. Temperatur inuti reducerad stativlåda i klimatzon B3. 
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Bilaga 10. Konverterare Celcius till Fahrenheit grader 

	  

 C° F°   C° F°   

 0 32   36 97   

 1 34   37 99   

 2 36   38 100   

 3 37   39 102   

 4 39   40 104   

 5 41   41 106   

 6 43   42 108   

 7 45   43 109   

 8 46   44 111   

 9 48   45 113   

 10 50   46 115   

 11 52   47 117   

 12 54   48 118   

 13 55   49 120   

 14 57   50 122   

 15 59   51 124   

 16 61   52 126   

 17 63   53 127   

 18 64   54 129   

 19 66   55 131   

 20 68   56 133   

 21 70   57 135   

 22 72   58 136   

 23 73   59 138   

 24 75   60 140   

 25 77   61 142   

 26 79   62 144   

 27 81   63 145   

 28 82   64 147   

 29 84   65 149   

 30 86   66 151   

 31 88   67 153   

 32 90   68 154   

 33 91   69 156   

 34 93   70 158   

 35 95       
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53 http://www.tetech.com/FAQ-Technical-Information.html#7 

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor-compression_refrigeration 

55 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hBPOAGssKm0J:highered.mcgraw-
hill.com/sites/dl/free/0072884959/240292/Chapter11.ppt+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&client=safari 

56 http://www.energybooks.com/pdf/D1132.pdf (2013-06-18) 

57 http://www.tetech.com/FAQ-Technical-Information.html#7 

58 DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD “ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS” MIL-STD-810G 31 OCTOBER 2008 

59 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 

60 Enligt EU:s bullerdirektiv skall personer som vistas i en miljö med buller över 80db ha tillgång till 
hörselskydd. 

61 Se ”Kommunikationsnät för Flygbas Rörlig Ledning, konstruktionsbeskrivning SSDD, Mekanisk miljö 
4.4.1.2.2” 

62  PDF(FMV 2006-06-22) ”Flygbas rörlig ledning, Kravspecifikation installation stativlådor” 

63 Saab AB 

64 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10537/data_sheet_c78_553896.html 

65 http://www.manualslib.com/manual/119953/Panduit-Dpoe12u1xy.html?page=63 

66 http://www.tutus.se/assets/files/FaristFirewall-ProductSheet3.6.pdf 

67 www.cisco.com 

68 http://prylkoll.se/philips-ledino-led-belysning-for-pecenordar/ 

69 http://www.ht.energy.lth.se/fileadmin/ht/Kurser/MMV031/2011/VF5-2new.pdf (2013-06-15) 

70 hhttp://www.climator.com/se/climsel/ 

71 http://epubl.ltu.se/1402-1617/2006/020/LTU-EX-06020-SE.pdf (2013-06-02) 

72 Ibred.  

73 Ibred. 

 
 

 


