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Olofsfors AB
• Grundat 1762

• Privatägda, 5e generationen Wikström

• Tre produktsegment: Vägstål, Slitstål och Skogsband

• Världsledande inom skogsband

• Export till över 40 länder
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Fördelar vid produktutveckling
• Tidigare ett gissningsarbete baserat på erfarenhet

• Optimering av befintliga produkter

• Utveckling av nya produkter, baserad på simulering

• Simulerade tester av tillbehör



Fördelar vid försäljning/marknadsföring
• Få faktisk data över grepp och bärighet

• Kunna presentera skillnad mellan olika modeller

• Visa att Olofsfors leder tekniken framåt

• Ha möjlighet att visa bandets påverkan på marken



Framtiden tillsammans med Algoryx
• Simulera kompaktioner i marken med korrekta markmodeller

• Arbeta fram bättre medbringare och simulering mot gummidäck

• Visa simuleringar med hela maskinmodeller med band



Simuleringsbaserad design



Simuleringsbaserad design

Modellering Simulering Analys

Optimering

? !

Axolotl Selective Bio-Harvester

Nick Ross, Umea Institute of Design



Modellering



Mikroskopisk terrängmodell
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Simulering



Jämförelse empiriska spårdjup

https://youtu.be/20jUWaTSo8A





𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4

𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9

Tid: 𝑡𝑖+1 = 𝑡𝑖 + ∆𝑡

Position: 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖+1∆𝑡

Hastighet: 𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 +𝑚−1𝑓∆𝑡

Kraft: 𝑓 = 1 − 𝜃 𝑓𝑖 𝑥𝑖 , 𝑣𝑖 + 𝜃 𝑓𝑖+1(𝑥𝑖+1, 𝑣𝑖+1)



𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4

𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9

Exempel – partikelterräng

# partiklar: 200.000 

# kontakter: 1.000.000

# sekunder: 100 s

# tidssteg: 300.000

# iterationer: 450.000.000

# räkneoperationer 1e15 = 1.000.000.000.000.000

# datamängd 10e12 = 1 terra byte



Analys
data  → information  → kunskap





Analys av tryckfält och kompaktion

Hard soil Average soil Wet & soft soil

Sohne W. Pressure bulbs [1950]

Förskjutningsfält [m]Masstäthet [kg/m3]

Tryck [Pa]



Analys av framkomlighet

Edlund J., Keramati E., and Servin M. A long-tracked bogie design for forestry machines on soft and rough terrain. Journal of Terramchanics, Vol 50, Issue 2, pp. 73-83 (2013).

Long-tracked bogie – Lars-Gunnar och Johannes Nilsson (Vimek) and Ehsan Keramati (UMU)

https://www.youtube.com/watch?v=oDfYyox5MsU


Optimering



Modellering Simulering Analys

Optimering

? !

Optimeringsalgoritm på jakt efter optimal lösning med 

designvariabler X1 och X2
Vid optimering med flera målfunktioner (F1 och F2) finns det

ofta oändligt manga optimala lösningar → Pareto-fronten.

Målfunktioner - exempel

• Snitthastighet

• Energiåtgång

• Kompaktion & skjuvning

• Markgrepp

• Framkomlighet

• Slitage

Designvariabler - exempel

• Antal hjul

• Hjuldimensioner

• Geometri på tvärjärn

• Bandsbpänning

• Geometri på boggie

• Transmission

Axolotl Selective Bio-Harvester

Nick Ross, Umea Institute of Design



Förslag på forskningsinsatser

Kunskap om fysiken bakom markskador Simuleringsbaserad design av nya maskiner

Umeå universitets företagsforskarskola

• 50 % finansiering av doktorandtjänst (1.2 MSEK) 

• Doktorand, handledare och företag – 4 år

• Gemensam problemställning

• Tvärvetenskaplig forskarutbildning för arbete även utanför akademi

• Nästa ansökningsdatum 2020-09-30 ?

FORMAS

• Årliga öppna utlysningen

The forest industry grand challange

• Förberedd simuleringsmiljö – terräng och maskinbyggstenar

• Tävling i bästa maskindesign – skonsam, produktiv & tillverkningsbar

• Multidisciplinära lag (design, maskinteknik, robotik, simulering, 

skogsvetenskap)

• Arrangörskonsortium … ?

Doktorandprojekt designoptimering av kontaktorgan

• Chalmers, KTH, Ltu


