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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete ingår inom ämnet produktutveckling – konstruktion. 
Arbetet har utförts i egen regi och omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå. Det 
har utförts på halvfart under februari-maj på Mälardalens Högskola. 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka effekter övergången från fyra till tre 
hjul har på ett fordon och hur eventuella negativa effekter kan minimeras. 
Fordonet i fråga är en så kallad ”Locost” som är namnet på amatörbyggda bilar 
baserade på Lotus 7. Resultatet från detta arbete är tänkt att utföra grunden 
till fortsatt arbete med vidareutveckling av ett trehjuligt Locost. 

Arbetet påbörjas med informationsinsamling och sammanställning av de 
fordonsparametrar som behövs för de analyser som ska utföras. Med hjälp av 
den insamlade informationen utförs jämförelser mellan det fyrhjuliga och det 
trehjuliga fordonet som visar att det finns skillnader mellan de två fordonen. 
Det trehjuliga fordonet uppvisar bland annat en större vältrisk och sämre 
accelerationsförmåga. Därefter undersöks huruvida de negativa effekterna kan 
minimeras genom hjulupphängningssystemets konstruktion med hänsyn till 
de paketerings- och övriga krav som ställs på systemet. Arbetet avslutas med 
ett förslag på hur systemet kan konstrueras. 

  



ABSTRACT 

This thesis-work is included in the subject of product development – 
construction. The project is on C level and includes 15 credits. The work is 
carried out at the Mälardalens University in Sweden. 

The goal of the project is to determine how a change from a four-wheeled to 
a three-wheeled configuration impacts a vehicle. The subject vehicle is a so 
called ”Locost” which is a term used for homebuilt cars based on Lotus 7. The 
result of this work is meant to make the basis for future development of a 
three-wheeled Locost. 

The project begins by collecting information about the vehicle that are needed 
for the comparisons between the four- and the three-wheeled vehicle that are 
to be carried out. With the collected information as basis the two vehicles are 
compared to each other. The comparisons show that the three-wheeled 
vehicle exhibits a greater tendency to roll over and a lower acceleration 
capability. Different ways to minimize the differences between the two 
vehicles are then explored. The project is ended with a proposal on how the 
suspension system of the three-wheeled vehicle can be designed in order to 
minimize the negative effects that the removal of one wheel has on its 
behavior.
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SYMBOLER 

Symbol Enhet Betydelse 
𝒂𝒙, 𝒂𝒚 m/s2 Acceleration 

𝒂 Meter Avstånd mellan tyngdpunkt och framaxel 
𝒃 Meter Avstånd mellan tyngdpunkt och bakaxel 
𝒅 / Dämpningskoefficient 
𝒈 m/s2 Acceleration vid jordens yta 

𝒉𝒕𝒑 Meter Tyngdpunktens höjd 
𝒉𝒓 Meter Avstånd mellan tyngdpunkt och rollaxel 

𝒉𝒓𝒇, 𝒉𝒓𝒓 Meter Rollcentrumhöjd, framaxel respektive bakaxel 
𝒌𝒔 N/m Fjäderstyvhet 
𝒌𝒔𝒆 N/m Effektiv fjäderstyvhet 

𝒌𝒂𝒓𝒃 N/m Stabilisatorns fjäderstyvhet 
𝒌𝒂𝒓𝒃𝒆 N/m Stabilisatorns effektiva fjäderstyvhet 

𝒌𝒕 N/m Däckens fjäderstyvhet 
𝒌𝝋 N/rad Rollstyvhet 

𝒌𝝋𝒇, 𝒌𝝋𝒓 N/rad Rollstyvhet från fjädrar, framaxel respektive 
bakaxel 

𝒌𝝋𝒂𝒓𝒃𝒇, 𝒌𝝋𝒂𝒓𝒃𝒓 N/rad Rollstyvhet från stabilisator, fram respektive bak 
𝒍 Meter Axelavstånd 

𝒎 Kg Massa 
𝒎𝒇 Kg Fjädrad massa 
𝒎𝒐 Kg Ofjädrad massa 
𝒓 Meter Radie 
𝒔 Meter Spårvidd 
𝒕 Sekund Tid 
𝒗 m/s Hastighet 
𝒘 Newton Vikt 

𝑪𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆 / Rörelseförhållande mellan hjul och fjäder 
𝑪𝜶 N/rad Slipvinkelstyvhet 
𝑪𝜸 N/rad Cambervinkelstyvhet 

𝑪𝑪𝜶 / Slipvinkelstyvhetskoefficient 
𝑪𝑪𝜸 / Camberstyvhetskoefficient 
𝑪𝝋𝒂 rad/g Rollvinkelkoefficient  
𝑪𝜸𝝋 / Camberförändring vid roll 
𝑪𝜹𝝋 / Styrvinkelförändring vid roll 

𝑭 Newton Kraft 
𝑲 / Understyrkoefficient 
𝑷 Watt Effekt 

𝝎𝒏, 𝝎𝒅 Hz Naturlig egenfrekvens, dämpad egenfrekvens 
𝜻 / Dämpningsförhållande 
𝝋 Rad Rollvinkel 
𝜶 Rad Slipvinkel 
𝜸 Rad Cambervinkel 
𝜹 Rad Styrvinkel 

𝝁𝒙 / Longitudinell friktionskoefficient 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Registrering av hemmabyggda fordon ät tillåtet i flera länder så länge dessa 
fordon genomgår ett antal säkerhetskontroller och följer vissa regler som styr 
utsläppsvärden och motoreffekt. I Sverige har detta varit möjligt sedan tidig 
80-tal under lagen för amatörbyggda fordon. Ett av de populäraste fordonen 
att grunda en hemmabyggd bil på är Lotus 7, vilken producerades och såldes 
mellan 1957-1973 av det brittiska företaget Lotus Cars och tillverkas än idag av 
företaget Caterham Cars dock i en mer modern version.  

Hemmabyggda Lotus 7 kopior kallas för ”Locost”, en förkortning av ”Low cost”. 
Det är enkelheten och den låga tillverkningskostnaden som karakteriserar 
dessa fordon, därav namnet. Locost fordon anpassas till de komponenter som 
personen som bygger fordonet har till sitt förfogande vilket leder till att alla 
Locost fordon är olika även då de är baserade på samma ritningar.  

Resultatet från detta arbete är tänkt att utföra grunden till fortsatt arbete med 
vidareutveckling av ett trehjuligt Locost som kan komma att byggas och 
registreras som ett amatörbyggt fordon under de närmaste åren.  

 

Figur 1 Lotus 7 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Målet med arbetet är att utforska hur ett hjulupphängningssystem för ett 
trehjuligt Locost ska vara konstruerad. Mer specifikt är syftet att: 

 Undersöka vilka effekter borttagningen av ett hjul har på fordonets 
kurvtagningsbeteende, accelerationsförmåga och vältrisk. 

 Undersöka huruvida eventuella negativa effekter kan minimeras genom 
hjulupphängningens konstruktion. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
 Endast passiva hjulupphängningssystem behandlas. 
 Endast den så kallade ”delta” konfigurationen, dvs. två hjul på framaxeln 

och ett hjul bak, behandlas. 
 Arbetet avgränsas till hjulupphängningen. Ramen och komponenternas 

lägen får inte ändras förutom: 
o Det enda förändringen som får göras på ramen är borttagningen 

av de rör som finns bakom förarutrymmet.  
o Bränsletankens geometri får ändras så att den lämnar plats åt 

drivsystem och den bakre hjulupphängningen. 

2 METOD 

Information om det fyrhjuliga fordonet kommer att samlas först och främst 
från en bok (Champion, 2000) som innehåller information och ritningar om hur 
man bygger en Locost. Boken innehåller endast information om fordonets 
bärande konstruktion, parametrar så som tyngdpunktens läge och den totala 
massan måste approximeras. Detta kommer att göras med hjälp av CAD-
modeller som kommer att vara uppbyggda av komponenter som liknar de 
komponenter som vanligtvis används i Locost-bilar. Komponenternas 
positioner kommer att approximeras med hänsyn till ramen. 

Efter att all information som behövs för arbetet har samlats in kommer den att 
användas för att undersöka bilens och trehjulingens motstånd mot vältning, 
accelerationsförmåga och kurvtagningsbeteende. Dessa undersökningar 
kommer att utföras med hjälp av matematiska modeller som beskriver ett 
fordons egenskaper vid de situationer som är av intresse. Mer ingående 
information om de modeller som kommer att användas finns under sektion 3.3. 

Efter varje undersökning kommer olika sätt att minska skillnaden mellan bilen 
och trehjulingen undersökas. Vissa av de förändringar som behöver göras blir 
möjliga att implementera med de paketeringskrav som finns, andra inte. Detta 
kommer att undersökas med hjälp av CAD-modeller.  

3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG 

3.1.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument som innehåller information om 
produkten som utvecklas. Dokumentet sammanfattar de krav som kunden, 
företaget och samhället i stort ställer på den färdiga produkten. 
Kravspecifikationen sammanställs tidigt i utvecklingsprocessen och 
uppdateras sedan under projektet gång. Dokumentet är styrande under 
utvecklingsarbetet. De lösningar och koncept som tas fram under arbetet 
utvärderas mot de krav som listas i kravspecifikationen. (Dieter & Schmidt, 
2013, s. 111) 
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3.1.2 Pughs matris 

Pughs matris är en utvärderingsmetod som bygger på en enkel matris. Den kan 
användas för utvärdering av olika alternativ i produktutvecklingsprocessen 
men också i många andra situationer där flera alternativ behöver utvärderas 
mot varandra. Första steget i framtagandet av matrisen är infogandet av 
kriterier som koncepten ska utvärderas mot. Kriterierna, inklusive deras 
respektive vikt, listas i en kolumn längst till vänster i matrisen och koncepten 
som behöver utvärderas längs upp i en rad. En befintlig produkt eller ett av 
koncepten väljs ut som ett datum och resten av koncepten utvärderas mot det. 
Om ett koncept är bättre än datumet får den betyget 1, -1 om den är sämre och 
0 om den är lika bra som. Längs ner sammanfattas konceptens betyg genom 
att multiplicera betyget med respektive kravs vikt och addera summorna. 
(Ullman, 2010) 

 

Figur 2 Exempel på en Pughs matris. 

3.2 HJULUPPHÄNGNINGSSYSTEM 

3.2.1 Systemets syfte 

Litteraturen (Bernd Heising, 2011, s. 287) listar ett antal funktioner som 
hjulupphängninssystemet behöver uppfylla. 

 Systemet måste hålla hjulen i det läge och orientering som efterfrågas 
av omständigheterna under alla möjliga kör- och lastscenarier.  

 Systemet måste begränsa eller eliminera oönskade fordonsrörelser. 
 Systemet måste vara tillräckligt styv för att alla krafter ska överföras 

mellan däck och fordon med minimal fördröjning. 
 Systemet ska isolera fordonet från vibrationer och stötar på grund av 

ojämnheter i vägbanan. 

3.2.2 Beroende system 

Hjulupphängningssystem delas in i två grupper – beroende och oberoende. 
Hos beroende hjulupphängningssystem är axelns hjul sammankopplade och 
rör sig som en helhet. En vanlig typ av beroende system är den så kallade stela 
axeln där hjulen finns på var sin ände av en balk som är kopplat till fordonet 
via bladfjädrar och enkla länkar. Bland fördelarna med systemet finns enkelhet, 
kostnadseffektivitet och hög bärförmåga. Bland nackdelarna finns hög vikt och 
att finjustering av hjulens kinematik inte är möjlig. Antalet passagerarbilar med 
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beroende hjulupphängningssystem har minskat på senare tid men sådana 
system används fortfarande hos kommersiella fordon som bär på tunga laster 
och hos fordon där off-road egenskaper prioriteras (Bernd Heising, 2011, s. 
385).  

 

Figur 3 Stel axel med bladfjädrar. (Dodge, 2016) 

3.2.3 Oberoende system 

I oberoende system kan hjulen på en axel röra sig oberoende från varandra, 
därav namnet. Vanligt förekommande oberoende system är MacPhearson 
hjulupphängningen och hjulupphängningen med dubbla länkarmar (Bernd 
Heising, 2011, s. 393).  

MacPherson systemet består av tre huvuddelar - nedre länkarm, hjulbärare 
och fjäderben. Fjäderbenet är direkt kopplat till hjulbäraren och dessa två 
komponenter rör sig som en helhet. Hjulbäraren är i sin tur kopplat till den 
nedre länkarmen med en sfärisk led som gör det möjligt för hjulbäraren, och 
därmed hjulet, att både rotera och röra sig vertikalt. Fjäderbenets ovansida är 
kopplad till chassit med ett axiallager vilket är punkten där alla vertikala krafter 
matas in i den bärande konstruktionen. Systemet är enkelt i sin konstruktion 
och platseffektivt vilket gör det till ett bra val för kompakta fordon med 
frammonterade motorer. Bland nackdelarna finns sämre kontroll över 
kinematiken och att det kräver mer utrymme i vertikalt led jämfört med 
systemet med dubbla länkarmar. 
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Figur 4 Oberoende system. MacPherson-hjulupphängning till vänster, hjulupphängning med 
dubbla länkarmar till höger. (Jake Stump Racing, 2016) 

Hjulupphängningen med dubbla länkarmar består av två, oftast A-formade, 
länkarmar som kopplas till hjulbäraren med sfäriska leder och till chassit med 
cylindriska bussningar. Hjulbäraren är fri att rotera kring axeln som går igenom 
de två sfäriska lederna. Länkarmarna roterar kring sina infästningspunkter till 
chassit vilket möjliggör hjulrörelse i vertikalled. Stötdämparen och fjädern 
bildar oftast en sammanställning som kallas för en ”coilover” och som kopplas 
direkt till nedre länkarmen på ena änden och chassit på den andra. En annan 
möjlighet är att flytta dämparen inuti karossen och överföra kraften med en 
tryckstång och vipparm. Denna lösning ger möjligheter för finjustering av 
rörelseförhållandet mellan hjul och stötdämpare. Systemet med dubbla 
länkarmar ger en bra kontroll över hjulets rörelser och används därför hos bilar 
där köregenskaper prioriteras. Bland nackdelarna finns dålig platseffektivitet 
vilket begränsar systemet användningsområden till icke-drivna axlar och axlar 
med motorer monterade på längden. 

3.2.4 System för axlar med enstaka hjul 

Bland de hjulupphängningssystem som används för axlar med enstaka hjul, 
dvs. hos motorcyklar, är svängarmsystemet vanligast. Den består av en enkel- 
eller dubbelsidig arm som kopplas till chassit med en sfärisk led och är därmed 
fri att rotera. Hjulet fästs på den andra änden av armen. På grund av systemets 
uppbyggnad antar hjulet alltid samma vinklar mot fordonet. Den pekar alltid 
längs fordonets längsgående axel och hjulets cambervinkel är alltid lika stor 
som fordonets lutningsvinkel. 
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Figur 5 Enkelsidig svängarm (BMW Motorrad, 2016) 

3.2.5 Systemets egenskaper 

3.2.5.1 Spårvidd 

Spårvidden är avståndet mellan kontaktytornas centrum för en axels hjul. 
Typiska värden för spårvidden ligger inom 1210-1600 millimeter och 
förhållandet mellan ett fordons höjd och dess spårvidd brukar ligga inom 0,8-
0,86 (Bernd Heising, 2011, s. 19). För oberoende system är spårvidden inte 
statisk utan förändras när hjulen rör sig upp och ner. Ändringen i spårvidd är 
oftast mindre än 20 millimeter och bör minimeras för att undvika oönskad 
däckslitage.  

 

Figur 6 Spårvidd 

3.2.5.2 Camber 

Ett hjuls lutning när betraktat från fordonets fram- eller baksida kallas för 
camber. Camber anses vara positiv när hjulet lutar inåt mot bilens 
symmetriplan och negativ när det lutar utåt. Vinkeln har en stor påverkan på 
sidokraften som däcket kan generera, se avsnitt 3.3.2, och därmed fordonets 
köregenskaper. Det statiska cambervärdet ligger inom -2 och 2 grader men 
vinkeln förändras vid hjulrörelser (Bernd Heising, 2011, s. 22). Det är viktigt att 
hålla cambern till ett minimum både vid kurvtagning och vid rörelser på grund 
av ojämnheter i vägbanan. Oönskad camberökning vid kurvtagning kan minska 
axelns grepp och leda till oönskat fordonsbeteende. Oönskat camber vid 
kompression på grund av vägojämnheter leder till oönskade sidokrafter som 
påverkar fordonets körriktning. 
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3.2.5.3 Caster och trail 

Vinkeln mellan ett hjuls kingpin axel (axeln som går igenom övre och nedre 
kulled) och en imaginär linje som går igenom hjulets centrum och är vinkelrätt 
mot marken, heter caster. Om det horisontella avståndet mellan centrumlinjen 
och kingpinlinjen ökar med ökad höjd från marken, är castervärdet positivt. 
Typiska caster-värden är 1-10 grader för bakhjulsdrivna fordon med 
frammonterade motorer, 3-15 grader för bakhjulsdrivna fordon med 
bakmonterade motorer och 1-5 grader för framhjulsdrivna fordon med 
frammonterade motorer (Bernd Heising, 2011, ss. 25-26). Caster påverkar 
camber när hjulet inte pekar rakt fram och kan avändas för att minimera 
camberpåverkan vid kurvtagning. 

 

Figur 7 Caster och trail 

Trail är avståndet mellan centrumlinjen och kingpinlinjen på marknivå. Typiska 
värden för trail är 0 millimeter för bilar utan servostyrning och 10-40 
millimeter för bilar med servostyrning (Bernd Heising, 2011, s. 26). Anledningen 
till att bilar utan servostyrning har minimal trail är att trail ökar kraften som 
krävs för att rotera hjulet på grund av att hjulrotationen medför en viss lyftning 
av fördonet.  

3.2.5.4 Kingpin lutning och scrub 

Kingpin lutning är lutningen på ett hjuls kingpinaxel betraktat från fordonets 
fram- eller baksida. Den anses vara positiv om axeln lutar mot bilens 
symmetriplan. Typiska värden är 5-16 grader (Bernd Heising, 2011, ss. 24-25).  

 

Figur 8 Kingpin lutning och scrub 

Scrub är avståndet mellan kingpinlinjen och hjulets symmetriplan på marknivå. 
Ett positivt värde betyder att kingpinlinjen skär marken i en punkt som är 
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närmare fordonets symmetriplan än spårvidden. Typiska värden för scrub 
ligger inom -20 till +80 millimeter och de flesta moderna bilar har ingen scrub 
alls i syftet att motverka att vibrationer som uppstår av ABS-systemet överförs 
till styrsystemet (Bernd Heising, 2011, s. 24).  

3.2.5.5 Toe 

Toe är vinkeln som hjulen har mot fordonets längsgående axel när fordonet 
betraktas uppifrån. Om hjulen pekar inåt heter det ”toe-in” och om de pekar 
utåt heter det ”toe-out”. Toe-in förbättrar fordonets riktningsstabilitet på 
bekostnad av beteendet vid övergående kurvtagning medan toe-out har det 
motsatta effekten. Typiska värden ligger mellan -0,3 och 0,3 men bör 
minimeras i syftet att minimera däckslitage (Bernd Heising, 2011, s. 21). 

 

 

Figur 9 Toe 

3.2.5.6 Rollcentra och rollaxel 

Rollaxeln är en imaginär axel som fordonet antas rulla runt vid kurvtagning. 
Den går igenom bakaxelns- och framaxelns rollcentra. Rollaxeln är inte statisk 
utan förändras när hjulen rör sig vid kurvtagning och vägojämnheter. Typiska 
värden för framaxelns rollcentrum ligger inom 0-130 millimeter och för 
bakaxeln är motsvarande värden 80-250 millimeter (Bernd Heising, 2011, s. 23).  

 

Figur 10 Ett fordons rollaxel. (Gillespie, 1992) 

Högre rollaxlar minskar avståndet mellan fordonets tyngdpunkt och dess 
rollaxel vilket leder till mindre lutning vid kurvtagning. Lägre rollaxlar minskar 
spårvidds- och camberförändringar men ökar fordonets lutning vid 
kurvtagning (Milliken, 1995, ss. 579-582). 
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Figur 11 Rollcenter för dubbla länkarmar (övre figur) och MacPherson (nedre figur). Enligt (Jazar, 
2008) 

3.2.6 Systemets komponenter 

3.2.6.1 Däck 

Alla krafter som behövs för kontroll och förflyttning av ett fordon skapas vid 
kontaktytan mellan fordonets däck och vägbana vilket gör däcken till en av 
fordonets viktigaste komponenter. Däcken klassificeras enligt deras 
konstruktion och storlek. Alla passagerarbillsdäck har idag en radiell 
konstruktion. Med det menas att däckets förstärkningsfibrer löper vinkelrätt 
mot rullriktningen vilket gör att deformationer i däckets väggar inte överförs 
till kontaktytan.   

 

Figur 12 Radiellt däck till vänster, icke radiellt däck till högre (Jazar, 2008, s. 16) 

Däck kommer i många olika storlekar och ett system har skapats som anger ett 
däcks viktigaste egenskaper. Systemet anger däckets storlek och konstruktion 
med hjälp av tre tal och en bokstav, till exempel 195/45R17. Denna information 
kompletteras med ett tal som anger bärförmågan och en bokstav som anger 
det maximala hastigheten som däcket får användas i, till exempel 91W. 
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 Det första talet, 195 i detta fall, anger däckets bredd i millimeter. Vanligt 
förekommande värden för passagerardäck är 165-325. 

 Talet 45 anger sidovägens höjd som procent av däckets bredd. 
Sidovägen är 0,45*195=87,75 millimeter hög i detta fall. Vanligt 
förekommande värden är 30-70. 

 R anger att däckets konstruktion är radiell. 
 17 anger diametern, i tum, på fälgen som däcket ska monteras på. 

Vanliga värden är 15-18 tum. 
 Talet 91 anger att däckets bärförmåga är 615 kilogram. Vanliga tal är 70-

100 vilket  omvandlat till bärförmåga är 330-800 kilogram. Tabeller med 
mer ingående information kan hämtas från olika däcktillverkare. 

 Den andra bokstaven, i detta fall W anger däckets maximala hastighet, 
270 km/t i detta fall.  Vanligt förekommande är Q (160 km/t), S (180 
km/t) och V (240 km/t). 

Friktionen mellan däck och vägbana är inte friktion i egentlig mening och kan 
inte förklaras eller beräknas med hjälp av den klassiska friktionsteorin. 
Däckens kraftgenerering bygger på två mekanismer – adhesion och hysteres. 
Adhesion är den molekylära vidhäftningen mellan två kroppar, i detta fall däck 
och vägbana, som är i kontakt med varandra. När ett däck deformeras återgår 
det inte till det ursprungliga tillståndet omedelbart utan med en viss 
fördröjning. Denna fördröjning kallas för hysteres. Kraftgenerationen på grund 
av hysteres förklaras av (Haney, 2003) med att däcket fyller ojämnheter på ett 
asymmetriskt sätt och får större kontakt med den sidan av ojämnheten som 
finns i däckets glidriktning. Detta illustreras i Figur 13.  

 

Figur 13 Kraftgenerering på grund av hysteres. (Haney, 2003) 

3.2.6.2 Fälgar 

Alla krafter som driver fordonet framåt, bromsar det och förflyttar det i sidled 
skapas av däcken och överförs till fordonet genom fälgen. Fälgen behöver vara 
tillräckligt styv för att överföra dessa krafter utan att deformeras samtidigt 
som den är lätt för att inte påverka fordonets köregenskaper. Tyngre fälgar har 
högre massa och vinkeltröghet vilket leder till en negativ påverkan på 
fordonets broms- och accelerationsförmåga, bränsleförbrukning och 
åkkomfort. Ett liknande system som den för däck har utvecklats för att 
klassificera fälgar. En fälg kan ha beteckningen 7JJx15 55 5-110. 

 Talet sju anger fälgens bredd i tum. 
 Bokstäverna JJ anger flänsens utformning. 
 Talet 15 anger fälgens diameter. 
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 Talet 55 anger fälgens offset, dvs. avståndet mellan fälgen symmetriplan 
och ytan som kommer i kontakt med hjulnavet när fälgen monteras på 
fordonet.  

 De sista två siffrorna, 5-110 i detta fal, anger fälgens bultmönster.  

3.2.6.3 Hjulnav 

Hjulnavet är kopplat till hjulbäraren på ena sidan och fälgen på den andra. Det 
tillåter hjulrotation med minimal friktion och överför radiella och axiella 
krafter från fälgen till hjulbäraren. (Bernd Heising, 2011, ss. 328-323) 

3.2.6.4 Hjulbärare 

Hjulbäraren sammankopplar hjulnavet, bromsoket och länkarmarna och 
överför krafter mellan dessa. Alla krafter som däcken genererar passerar 
igenom hjulbäraren. Detta ställer höga styvhets- och hållfasthetskrav på 
hjulbäraren. (Bernd Heising, 2011, ss. 325-327) 

3.2.6.5 Länkarmar 

Länkarmarna överför krafter mellan olika komponenter i systemet först och 
främst mellan hjulbärare och fordonets bärande konstruktion. Länkarmarna 
kan tillverkas på många olika sätt, bland annat genom pressning av stålplåt, 
svetsning av stålrör, gjutning av aluminium mm. Det är viktigt att länkarmarna 
har tillräckligt hög styvhet så att de inte deformeras och agerar som fjädrar vid 
påfrestningar eftersom detta leder till oönskade vinkelförändringar hos hjulen. 
(Bernd Heising, 2011, ss. 288-289) 

3.2.6.6 Kulleder och bussningar 

Kulleder och bussningar används för sammankoppling av två komponenter 
som behöver ha någon form av rörelsefrihet i förhållande till varandra. Kulleder 
är sfäriska leder som tillåter obegränsat rotation kring en axel och tillåter viss 
rotation kring de andra två samtidigt som linjär förflyttning begränsas. 
Bussningar är cylindriska leder som tillåter rotation kring en axel och 
begränsar andra rörelser. Bussningar används för länkarmarnas 
infästningspunkter till chassit och kan vara stela eller ha olika styvheter i olika 
led för att dämpa stötar och öka komforten. Bussningarnas styvhet kan också 
användas för att få till önskade kinematikegenskaper i systemet (Bernd 
Heising, 2011, ss. 301-318). 

3.2.6.7 Fjädrar 

Fjädrarna bär fordonets vikt och motverkar eventuell viktöverföring. Vanligtvis 
används spiralformade fjädrar men bladfjädrar förekommer hos fordon där 
platseffektivitet i höjdled och/eller hög bärförmåga prioriteras, som till 
exempel fordon för kommersiellt bruk. Viktiga egenskaper för spiralfjädrar är 
fjäderstyvheten, vikten, den fria längden och innerdiametern. Den fria längden 
och innerdiametern styrs av paketeringskrav och vikten ska hållas till ett 
minimum. (Bernd Heising, 2011, ss. 226-239) 

3.2.6.8 Stabilisatorer 

Stabilisatorer, också kallade för krängningshämmare, används hos oberoende 
hjulupphängningssystem i syftet att motverka lutning vid kurvtagning. 
Stabilisatorn är en form av torsionsstav som kopplas med kulleder till 
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länkarmar på motsatta sidor av fordonet och till chassit med bussningar. När 
ett av hjulen komprimeras skapas ett vridmoment i staven som gör att hjulet 
på andra sidan fordonet trycks i samma riktning. (Bernd Heising, 2011, ss. 254-
257) 

 

Figur 14 Stabilisator med tillhörande bussningar och länkar. (Drift Works, 2016) 

3.2.6.9 Stötdämpare 

Stötdämparna omvandlar rörelseenergi som tillförs till systemet på grund av 
hjulrörelser till värme. Till skillnad från fjädrarna som motverkar hjulrörelse 
genom att applicera en kraft som är oberoende på hjulets vertikala hastighet 
motverkar dämparna hjulrörelser med en kraft som beror på hjulets hastighet. 
Om hjulet är statiskt i vertikalled påverkas den av en kraft från fjädern men 
ingen kraft från stötdämparen. (Bernd Heising, 2011, ss. 266-272) 

3.3 FORDONSDYNAMIK 

3.3.1 Fjädring 

En fjärdedels bil-modellen är enligt (Gillespie, 1992, ss. 146-164) den enklaste 
beskrivningen av hjulupphängningens fjädrings- och dämpningsegenskaper. 
Modellen beskriver fordonet som två sammankopplade massor, en fjädrad 
massa och en ofjädrad massa. Den fjädrade massans storlek är lika med en 
fjärdedel av fordonets massa om massan är jämnt fördelad mellan hjulen. Den 
ofjädrade massan är massan på hjulet och alla komponenter som rör sig som 
en helhet med det.  
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Figur 15 En fjärdedels-bil modellen, enligt (Gillespie, 1992) 

Systemets egenfrekvens ges av uttryck (1) och den dämpade frekvensen av 
uttryck (2). Den dämpade frekvensen påverkas av dämpningsförhållandet som 
är en funktion av dämparens dämpningskoefficient enigt uttryck (3). 
Ovanstående uttryck manipuleras för att få ett uttryck (4), för fjäderstyvheten 
som funktion av den dämpade frekvensen och dämpningsförhållandet. 

𝜔𝑛 = 0,159√

𝑘𝑠𝑒𝑘𝑡

𝑘𝑠𝑒 + 𝑘𝑡

𝑚𝑓
   (1) 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2  (2) 

𝜁 =
𝑑

√4𝑘𝑠𝑒𝑚𝑓

  (3) 

𝑘𝑠𝑒 = −
39,555𝑘𝑡𝑚𝑓𝜔𝑑

2

−𝑘𝑡 + 𝑘𝑡𝜁2 + 39.555𝑚𝑓𝜔𝑑
2 (4) 

Hjulupphängningens frekvens bör hållas så låg så möjligt för att maximera 
fordonets åkkomfort men detta är inte alltid möjligt på grund av paketerings 
restriktioner eftersom frekvensen är direkt kopplat till storleken på hjulens 
vertikala rörelser. De flesta bilars frekvens hamnar inom 1-1,5 Hz och 
frekvensen för bilar som offrar åkkomfort för bättre köregenskaper har 
frekvenser på 2-2,5 Hz (Gillespie, 1992, s. 156).  

Anledningen till att prestanda orienterade fordon har högre frekvens är att 
fordonets fjädrar utgör tillsammans med stabilisatorn de komponenter som 
motverkar lutning av fordonet. Högre frekvens, dvs. styvare fjädrar, ger ökat 
rollmotstånd och därmed bättre köregenskaper. Det effektiva rollmotståndet 
från fjädrarna ges av ekvation (5) från stabilisatorn av (6), och fordonets 
rullvinkel av ekvation (8). Rollstyvheten från formel (5) och (6) anger en axels 
rollstyvhet, fordonets totala styvhet är summan av axlarnas rollstyvheter. 
Dämpningsförhållandet för moderna bilar har värden inom 0,2-0,4 (Gillespie, 
1992, s. 156). 
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𝑘𝜑𝑠 =
1

2
𝑘𝑠𝑒𝑠2 (5) 

𝑘𝜑𝑎𝑟𝑏 =
1

2
𝑘𝑎𝑟𝑏𝑒𝑠2 (6) 

𝑘𝜑 = 𝑘𝜑𝑓 + 𝑘𝜑𝑟 + 𝑘𝜑𝑎𝑟𝑏𝑓 + 𝑘𝜑𝑎𝑟𝑏𝑟 (7) 

𝜑 =

𝑤ℎ𝑟𝑣2

𝑟𝑔

𝑘𝜑 − 𝑤ℎ𝑟
  (8) 

De fjäderstyvheter och dämpningsförhållanden som ekvationerna bygger på är 
effektiva värden som verkar på själva hjulet. Fjädrarnas styvhet skiljer sig från 
det effektiva värdet på grund av rörelseförhållandet mellan hjul och fjädring 
samt vinkeln mellan stötdämpare och hjul. Värden för fjäderstyvheten och 
dämpningsförhållandet fås från ekvation (9) och (10) där 𝜃  är vinkeln (i 
radianer) för dämparens lutning mot vertikalen.  

𝐶𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 =
Δ𝑙𝑓𝑗ä𝑑𝑒𝑟

Δ𝑧ℎ𝑗𝑢𝑙
 (9) 

𝑘𝑠 =
𝑘𝑠𝑒

𝐶𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒
2 𝑠𝑖𝑛𝜃

 (10) 

Stabilisatorns styvhet beror på flera olika faktorer så som typ av stabilisator, 
material, geometri mm. vilket gör det svårt att ställa upp ett enkelt matematisk 
uttryck för beräkning av dess styvhet. I stället används FEA-analyser (Bernd 
Heising, 2011). 

3.3.2 Däckegenskaper 

När en sidokraft verkar på ett däck deformeras däcket så att en vinkel, 
slipvinkeln 𝛼, skapas mellan däcket och hjulets färdriktning. Deformationen 
leder till att däcken börjar generera en sidokraft i motsatt håll till kraften som 
verkar på det samt ett vridmoment som verkar i en riktning som minskar 
slipvinkeln. For små slipvinklar växer sidokraften snabbt och nästan linjärt. 
Därefter börjar tillväxten avta och når ett maximalt värde för en slipvinkel 
mellan 6 och 12 grader beroende på däckets egenskaper. Sedan sjunker värdet 
långsamt. Figur 17 visar en typisk graf för sidokraftens variation.  

 

Figur 16 Slipvinkel till vänster och cambervinkel till höger (Jazar, 2008) 
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Grafens stigning i det elastiska området kallas för slipvinkelstyvhet och 
betecknas med 𝐶𝛼. Det används bland annat till att beräkna sidokrafter i linjära 
fordonsdynamikmodeller. I det elastiska området blir sidokraften lika med 
slipvinkelstyvheten multiplicerat med slipvinkeln. Detta är endast giltigt i det 
elastiska området och kan inte användas för analys av situationer där stora 
accelerationer inträffar eftersom däcket då hamnar utanför det elastiska 
området. 

Den sidokraft som ett däck genererar från slipvinkeln påverkas också av 
däckets lutning som kallas för cambervinkel och betecknas med 𝛾. Ett lutande 
däck belastar ena sidan av kontaktytan mer än den andra vilket genererar en 
sidokraft åt det håll däcket lutar. Motorcyklar genererar majoriteten av 
sidokraften som krävs för kurvtagning via denna mekanism. Sidokrafter som 
uppstår på grund av däckets lutning kan både öka eller sänka den totala 
sidokraften som genereras i en kurva beroende på om däcket lutar inåt eller 
utåt från kurvan. Enligt (Milliken, 1995, ss. 46-47) är sidokraften som genereras 
på grund av lutning ungefär en sjättedel av den som genereras av slipvinkeln. 

 

Figur 17 Sidokrafter pga. slipvinkel till vänster och pga. cambervinkel till höger. (Jazar, 2008, s. 148) 

Kraften som ett däck kan generera i sidled beror också på den kraft som 
trycker ner det mot vägbanan vilket illustreras i Figur 18. 
Slipvinkelstyvhetskoefficienten anger förhållandet mellan slipvinkelstyvheten 
och kraften i z-led. Koefficienten är högst vid låga krafter i z-led och avtar vid 
högre krafter (Jazar, 2008, ss. 127-157). 

 

Figur 18 Slipvinkelstyvhet för olika vinklar och laster (Jazar, 2008, s. 142). 
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När ett vridmoment vrider på däcket i syftet att accelerera eller bromsa 
fordonet börjar däcket glida mot vägbanan vilket skapar en framåt- eller 
bakåtriktad kraft. Kraftens storlek beror på kraften i z-led som trycker ner 
däcket mot vägbanan och koefficienten 𝜇𝑥  som kallas för den longitudinella 
friktionskoefficienten. Enligt (Jazar, 2008, ss. 127-135) når 
friktionskoefficienten ett maxvärde för glidförhållanden på ungefär 0,1. Om 
glidförhållandet passerar detta värde sjunker friktionskoefficienten.  

 

Figur 19 Longitudinell friktionskoefficient (Jazar, 2008, s. 128) 

Slipvinkelstyvhetskoefficienten för ett däck kan approximeras från däckets 
grundläggande parametrar enligt ekvation (11). Ekvationen bygger på en 
regressionsanalys på data från olika däck och är endast en approximation av 
värdet (Allen, Rosenthal, & Klyde, 2002). Mer exakta värden fås från tillverkaren 
eller genom tester.  

𝐶𝐶𝛼

= 0, 6307𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙−0,0753 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑0,6957 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘−0,2949(2,5
𝐿𝑎𝑠𝑡

𝐵ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎
)−3,0395 (11) 

 

Sammanfattningsvis ges krafterna som ett däck kan generera av uttrycken (12), 
(13) och (14) 

𝐹𝑥 = 𝜇𝑥𝐹𝑧 (12) 

𝐹𝑦 = 𝐶𝛼𝛼 = 𝐶𝐶𝛼𝐹𝑧𝛼  (13) 

𝐹𝑦 = 𝐶𝛾𝛾 = 𝐶𝐶𝛾𝐹𝑧𝛾  (14) 

3.3.3 Vältning 

Vältningsrisken för ett fordon kan bedömas genom användning av en enkelt 
geometrisk modell där vridmoment summeras kring en rotationsaxel (Houston 
& Graves, 1982, s. 46). Rotationsaxeln, ”T” i Figur 20, går igenom kontaktytorna 
for hjulen som finns på en sida av fordonet hos fyrhjuliga fordon och genom 
ett av framhjulen och bakhjulet för trehjuliga fordon.  
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Figur 20 Vältningsmodellen enligt (Houston & Graves, 1982). Körriktning uppåt i figuren. 

Uttrycket för de geometriska samband som gäller kan användas för att 
bestämma hastigheten som får fordonet att välta i en kurva med en viss radie. 
Med känd hastighet kan accelerationen i sidled beräknas enligt ekvation (15) 
för fyrhjuligt fordon eller (16) för trehjuligt fordon och sedan användas för att 
beräkna säkerhetsmarginalen mot vältning enligt ekvation (17). En positiv 
säkerhetsmarginal betyder att däcken tappar grepp innan fordonet välter och 
en negativ säkerhetsmarginal betyder att fordonet välter innan däcken tappar 
grepp. Modellen antar att fordonen är stela kroppar och tar inte hänsyn till 
hjulupphängningssystemets egenskaper (Houston & Graves, 1982, s. 57). 

𝑣𝑏𝑖𝑙 = √
𝑔𝑟𝑠

2ℎ𝑡𝑝
 (15) 

𝑣 𝑡𝑟𝑒ℎ𝑗𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔 = √
𝑔𝑟𝑠𝑏

2ℎ𝑡𝑝𝑙
  (16) 

𝑠. 𝑚. = 100 (
𝑎𝑦

𝑔
− 1) = 100 (

𝑣𝑦
2/𝑟

𝑔
− 1) (17) 

3.3.4 Acceleration 

Ett fordons accelerationsförmåga är kopplat till fordonets massa och drivkraft 
enligt Newtons 1:a lag. Lagen kan skrivas om till (18) med tanke på att 
drivkraften hos ett fordon är en funktion av friktionskoefficienten mellan däck 
och vägbana samt lasten på drivaxeln.  
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Figur 21 Krafter som verkar på fordonet vid acceleration 

Lasten på drivaxeln har två komponenter – en statisk och en dynamisk. Den 
statiska komponenten är helt enkelt lasten på axeln när fordonet är 
stillastående och beror på tyngdpunktens läge och fordonets massa. Den 
dynamiska komponenten är viktöverföringen som sker mellan fordonets axlar 
på grund av accelerationen och beräknas med ekvation (19). Den beror på 
tyngdpunktens läge och höjd, samt på fordonets acceleration. Vid acceleration 
överförs vikt från framaxeln till bakaxeln vilket minskar accelerationsförmågan 
vid framhjulsdrift och ökar den vid bakhjulsdrift därav de olika tecknen i 
ekvation (20) och (21) som används vid beräkning av en axels vertikala kraft 
inklusive eventuell viktöverföring (Jazar, 2008). 

𝑎𝑥 =
𝐹𝑥

𝑚
=

𝜇𝑥𝐹𝑧

𝑚
 

(18) 

Δ𝐹𝑧𝑥 =
1

2
𝑚𝑔

ℎ𝑡𝑝

𝑙

𝑎𝑥

𝑔
 

(19) 

𝐹𝑧𝑓 =
1

2
𝑚𝑔

𝑏

𝑙
− Δ𝐹𝑧 

(20) 

𝐹𝑧𝑟 =
1

2
𝑚𝑔

𝑎

𝑙
+ Δ𝐹𝑧 

(21) 

Ekvationer (20) och (21) kan kombineras med (18) vilket ger ekvationer (22) och 
(23) som ger accelerationen som funktion av fordonets geometriska 
egenskaper och hjulens friktionskoefficient. Accelerationsvärdet kan sedan 
användas för beräkning av tiden som fordonet behöver för att uppnå 
hastigheten 100 kilometer i timmen (27,78 m/s) enligt (24). 

𝑎𝑥𝑟 = 𝑔𝜇𝑥

𝑎

𝑙 − ℎ𝑡𝑝𝜇𝑥
 (22) 

𝑎𝑥𝑓 = 𝑔𝜇𝑥

𝑎

𝑙 + ℎ𝑡𝑝𝜇𝑥
 (23) 

∫ 𝑑𝑣
27,78

0
= ∫ 𝑎 𝑑𝑡

𝑡

0
 → 𝑡 =

27,78

𝑎𝑥
  (24) 

Accelerationstiden som kan uppnås med en viss effekt beräknas med ekvation 
(25) där värdet på effekten är den genomsnittliga effekten under 
accelerationen mätt på drivhjulen. 

𝑃𝑡 =
1

2
𝑚𝑣2 (25) 
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3.3.5 Kurvtagning 

Fordonets beteende i den stabila fasen av kurvtagningen ska vara neutral. Med 
det menas att fordonet behåller sin färdriktning vid hastighetsändringar utan 
att föraren behöver korrigera styrvinkeln. Överstyr/understyr är två begrepp 
som beskriver hur ett fordon beter sig vid en cirkulär rörelse. Överstyr betyder 
att krökningsradien minskar om hastigheten ökar och styrvinkeln hålls 
konstant. Understyr är motsatsen, dvs. att krökningsradien minskar. Detta 
illustreras av Figur 22. 

 

Figur 22 Överstyr (vänster), understyr (mitten) och neutralt kurvtagningsbeteende (höger). (Honda 
Motor Company, 2016) 

Det som styr om fordonets beteende vid cirkulär rörelse är skillnaden i grepp 
mellan fordonets axlar. Om framaxeln tappar grepp innan bakaxeln kommer 
fordonet att hamna i understyr. Att bakaxeln tappar grepp först leder till 
överstyr. Beteendet påverkas genom förändringar som ökar greppet på den 
svagare axeln, minskar greppet på den starkare axeln eller en kombination av 
dessa två (Milliken, 1995, s. 160).  

Moderna bilar är byggda för svagt understyr av säkerhetsskäl (Bernd Heising, 
2011, s. 93). Fordon som överstyr blir instabila och snurrar vid en viss hastighet, 
den kritiska hastigheten, då fortsatt förändring i styrvinkel inte kan göras. 
Figur 23 visar hur styrvinkeln behöver förändras för att rörelsens 
krökningsradie ska förbli oförändrad. Överstyrda bilar har positivt K-värde och 
kräver att styrvinkeln ökas när hastigheten ökar. Understyrda bilar har ett 
negativt K-värde och kräver att styrvinkeln minskas.  

 

Figur 23 Styrvinkelbehov, i radianer, vid varierad hastighet och olika K-värden. (Jazar, 2008) 
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Ett fordons beteende vid stabil kurvtagning kan analyseras med hjälp av en 
matematisk modell enigt (Gillespie, 1992, ss. 195-226). Modellen tar hänsyn till 
understyreffekter på grund av däckens slipvinkelstyvhet, hjulens vinklar och 
axlarnas viktöverföring. Dessa faktorer beräknas var för sig och summeras 
sedan till ett sammanlagt K-värde. 

Den första faktorn som påverkar fordonets K-värde är vikt- och 
slipvinkelstyvhetsfördelningen mellan fordonets axlar. Om en axel bär på en 
större andel av fordonets vikt än dess andel av slipvinkelstyvheten kommer 
den att tappa grepp först vilket leder till överstyr om det handlar om bakaxeln 
och understyr om det handlar om framaxeln. Uttryck (26) ger K-värdet från 
denna faktor. 

𝐾𝑑ä𝑐𝑘,𝑣𝑖𝑘𝑡 =
𝑚

𝑙2 (
𝑏

𝐶𝛼𝑓
−

𝑎

𝐶𝛼𝑟
) (26) 

Vid kurvtagning sker viktöverföring från axelns inre hjul till det yttre hjulet. 
Detta gör att det inre hjulet genererar en mindre sidokraft och att det yttre 
genererar en större sidokraft. Den sammanlagda kraften som axeln genererar 
är dock mindre på grund av att slipvinkelstyvhetskoefficienten 𝐶𝐶𝛼 minskar 
med ökad last enligt det som diskuterats i sektion 3.2.2.  

Uttrycket (29) används för beräkning av K-värdet på grund av viktöverföringen. 
För användning av uttrycket krävs det att slipvinkelstyvhetskoefficienten 
uttrycks som en andragradsfunktion av kraften i z-led. Koefficienten framför 
den kvadrerade termen framkommer som Q i uttrycket.  

Dessutom krävs det att viktöverföringen mellan axlarnas inre och yttre hjul är 
kända. Viktöverföringen beräknas med ekvation (27) och (28) för fram- 
respektive bakaxeln. Viktöverföringsekvationerna är skrivna på ett sätt som 
antar att fordonets rollaxel är statisk och att fordonet rullar runt den, vilket 
inte är helt korrekt som tidigare diskuterat men antas ge tillräckligt bra värden 
för små lutningsvinklar (Milliken, 1995). 

Δ𝐹𝑧𝑓 =
1

𝑠
(𝑘𝜑𝑓

𝑤ℎ𝑟𝑣𝑥
2

𝑟𝑔

𝑘𝜑 − 𝑤ℎ𝑟
+

𝑤𝑓ℎ𝑟𝑓𝑣𝑥
2

𝑟𝑔
) (27) 

Δ𝐹𝑧𝑟 =
1

𝑠
(𝑘𝜑𝑟

𝑤ℎ𝑟𝑣𝑥
2

𝑟𝑔

𝑘𝜑 − 𝑤ℎ𝑟
+

𝑤𝑟ℎ𝑟𝑟𝑣𝑥
2

𝑟𝑔
) (28) 

𝐾𝑣𝑖𝑘𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑤𝑓

𝐶𝛼𝑓

2𝑄𝑓Δ𝐹𝑧𝑓
2

𝐶𝛼𝑓
−

𝑤𝑟

𝐶𝛼𝑟

2𝑄𝑟Δ𝐹𝑧𝑟
2

𝐶𝛼𝑟
 (29) 

Ändringar i hjulens camber och styrvinklar vid roll påverkar också axlarnas 
grepp och därmed fordonets K-värde. Uttryck (30) ger K-värdet på grund av 
camberskillnader mellan axlarna och (31) ger K-värdet på grund av skillnader i 
styrvinklar. Båda uttryck är direkt kopplade till fordonets rollvärde vilket 
påverkar K-värdenas storlek men inte deras tecken. Tecknet beror endast på 
skillnader mellan axlarnas vinkelförändring. 
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𝐾𝑐𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 = (
𝐶𝛾𝜑𝑓

𝐶𝛼𝑓
−

𝐶𝛾𝜑𝑟

𝐶𝛼𝑟
) 𝐶𝜑𝑎 (30) 

𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡𝑦𝑟 = (𝐶𝛿𝜑𝑓 − 𝐶𝛿𝜑𝑟)𝐶𝜑𝑎 (31) 

𝑣𝑐 = √|
𝑙𝑔

𝐾
| (32) 

Formeln (32) ger ett fordons karakteristiska eller kritiska hastighet. 
Understyrda fordon har en karakteristisk hastighet för vilken styrvinkeln blir 
hälften så stor som styrvinkeln vid låga hastigheter. Överstyrda bilar har en 
kritisk hastighet ovanför vilken de blir instabila. (Gillespie, 1992, s. 204) 

4 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

4.1 INFORMATIONSINSAMLING 
Bland de fordonsparametrar som används i detta arbete kommer endast ett 
fåtal från ett fordon som finns i verkligheten, de flesta är approximationer. 
Detta på grund av att en stor del av informationen som behövs inte är fritt 
tillgängligt men också på grund av att Locost fordon är många i antalet och 
skiljer sig betydligt från varandra.   

4.1.1 Bil 

För att undersöka hur vikten och tyngdpunktsläget förändras när bilen 
omvandlas till ett trehjuligt fordon skapades en CAD modell uppbyggd av 
komponenter som med enkel geometri approximerar de verkliga 
komponenterna. Vikterna för dessa komponenter och deras lägen i fordonet 
baseras på komponenter liknande de som brukar användas i olika Locost 
fordon. Eftersom information om tyngdpunktslägen inte finns tillgänglig för 
dessa delar, finns tyngdpunktsläget för respektive komponent i volymcentrum 
för geometrin. Markfrigången för modellerna är satt till 120 mm och 
komponenternas massor framgår ur följande tabell: 

Komponent Vikt (kg) Källa 

Däck 8,9-11,5 (Yokohama Tire, 2016) 

Fälgar 6,9-7,2 (OZ Racing, 2016) 

Bromsskivor 4 (AP Racing, 2016) 

Hjulnav 2,8 (NSK, 2016) 

Batteri 16  

Motor 136 (Ford, 2016) 

Växellåda 58 (Sadev, 2016) 

Coilover 2,95 (H&R, 2016) (Koni, 2016) 

Styrväxel 4  

Ram 70 (Champion, 2000) 

Bränsletank + bränsle 40  

Kaross + övrigt 126 (Caterham Cars Ltd, 2016) 

Förare 75  

 



22 
 

Massan på ”kaross + övrigt” baseras på värde för Caterham Seven 270 
(Caterham Cars Ltd, 2016) som har en massa på 540 kilogram. Massan för 
”kaross + övrigt” är fordonets massa exklusive massorna på de komponenter 
som redan finns representerade i modellen.   

 

 

Figur 24 CAD-modell på bilen, OBS:  karossen är dold i figuren. 

Värden för hjulupphängningens kinematikparametrar hämtades från en 
presentation (O'Connell, 2016) från företaget som utvecklat 
hjulupphängninssystemet för Caterham SV. Denna information framgår ur 
nedanstående tabell. 

Parameter Enhet Fram Bak 

Spårvidd Millimeter 1500 

Axelavstånd Millimeter 2315 

Styrvinkelförändring vid roll Grader/grad 0,02 0,01 

Camberförändring vid roll Grader/grad -0,30 -0,40 

 

Enligt CAD modellen finns bilens tyngdpunkt 1274 millimeter från framaxeln 
och tyngdpunktens höjd är 378 millimeter ovanför marken. Bilens 
sammanlagda massa, inklusive förare, är 615 kilogram. 

4.1.2 Trehjuling 

För att få information om trehjulingens egenskaper modifierades CAD-
modellen till att bättre representera det trehjuliga fordonet. Skillnaderna 
mellan den trehjuliga och den fyrhjuliga modellen är följande: 
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 Bakaxeln har flyttats längre bort från framaxeln för att frigöra utrymme 
för bakhjulet och det bakre hjulupphängninssystemet. Axelavståndet är 
2,750 meter hos trehjulingen jämfört med 2,315 meter hos fyrhjulingen. 

 Hos trehjulingen har bränsletanken flyttats framåt och formen på 
tanken har ändrats. Dessa ändringar anses vara nödvändiga för att 
drivsystemet och den bakre hjulupphängningen ska kunna få plats. 

 Alla tre hjul har 225 millimeter breda däck och tillhörande fälgar i rätt 
storlek. 

 

Figur 25 CAD-modell på trehjulingen. OBS:  karossen är dold i figuren. 

Trehjulingens totala massa är 580 kilogram. Tyngdpunkten har flyttats framåt 
och neråt jämfört med bilens. Den finns 1181 millimeter från framaxeln och 364 
millimeter ovanför marken.  

4.2 UNDERSÖKNINGAR OCH JÄMFÖRELSER 

4.2.1 Vältrisk 

Fordonens motstånd mot vältning undersöktes med hjälp av 
vältningsmodellen som beskrevs i sektion 3.2.3. Kalkylbladet finns bifogat i 
slutet av dokumentet som bilaga nummer ett. Undersökningen visar att 
trehjulingen välter vid hastighet som är ungefär 25% lägre än bilens. Detta 
illustreras i Figur 26 som visar vältningshastigheter för varierande 
krökningsradie.  
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Figur 26 Välthastighet som funktion av krökningsradien 

För att undersöka hur nära fordonen kommer till vältning beräknades deras 
säkerhetsmarginaler i en kurva med radien 50 meter. Säkerhetsmarginalen for 
bilen beräknades till 98 % vilket betyder att kraften från däcken behöver mer 
än fördubblas för att fordonet ska välta vid normal kurvtagning. Trehjulingens 
säkerhetsmarginal beräknades till 12 % vilket betyder att den är väldigt nära 
gränsen.  

Sedan undersöktes vilka förändringar som behöver implementeras för att 
trehjulingens vältningsmotstånd ska bli lika stor som bilens. Undersökningen 
visar att spårvidden behöver ökas med 1164 millimeter, framaxeln föras 1201 
millimeter närmare tyngdpunkten, tyngdpunktshöjden sänkas med 163 
millimeter eller en kombination av dessa.  

Det som begränsar hur långt bakåt framaxeln kan flyttas är styrväxeln vilken 
inte får flyttas så långt bakåt att den hamnar i motorutrymmet. Det fria 
utrymmet inom vilket styrväxeln får positioneras illustreras av Figur 27. CAD-
modellen visar att framaxeln får flyttas bakåt med högst 200 millimeter utan 
att styrväxeln trängs in i motorutrymmet om en fälg med diametern 17 tum 
används. Ökning av fälgdiametern medför en ökning av värdet. För varje tum 
som diametern ökas med, kan framaxeln flyttas bakåt med ytterligare en halv 
tum, dvs. 12,7 millimeter.  

 

Figur 27 Det fria utrymmet för positionering av styrväxeln 
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Spårvidden begränsas enbart av ramens bredd och kan anta värden från 1200 
millimeter och uppåt. Den maximala bredden för fordon inom EU är 2550 
(Uropeiska unionens råd, 2016) millimeter vilket ger en maximal spårvidd på 
2325 millimeter om 225 millimeter breda däck används på framaxeln. 
Spårvidden påverkas också av praktiska faktorer. En bredare spårvidd gör 
fordonet svårare att positionera på vägen och svårare att manövrera inom 
trånga utrymmen. Den praktiska aspekten är anledningen till att de flesta bilar 
inte är bredare än 2000 millimeter. Den övre gränsen för spårvidden kan 
därför anses vara 1800 millimeter. 

Tyngdpunktshöjden är en av de svåraste parametrarna att påverka eftersom 
den beror på de komponenter som är tyngst och svårast att påverka läget på, 
så som motorn. Ett sätt att påverka tyngdpunkten är genom tillägget av en 
ballast lågt i fordonet. Detta undersöktes i CAD-miljön. En ballast på 12 
kilogram lades till längst fram i ramen. Ballasten sänker tyngdpunkten till 359 
millimeter, en sänkning på 5 millimeter, och förbättrar säkerhetsmarginalen 
med endast en procent. Tyngre ballast har större effekt men användningen av 
ballast motverkar en av de främsta anledningarna till att fordonet görs om till 
trehjuligt fordon, nämligen viktminskningen som detta medför. 

4.2.2 Accelerationsförmåga 

Fordonens accelerationsförmåga undersöktes med modellen som 
diskuterades under sektion 3.2.4. Friktionskoefficienten 𝜇𝑥  sattes till 1,2. 
Modellen visar att bilens maximala acceleration är 7,7 m/s2 vilket ger en 
accelerationstid från noll till ett hundra kilometer i timmen på 3,6 sekunder. 
Trehjulingens maximala acceleration vid bakhjulsdrift är 6,1 m/s2 vilket ger en 
accelerationstid på 4,5 sekunder. Om fordonet omvandlas till framhjulsdrift 
ökar dess maximala acceleration till 7,9 m/s2 och accelerationstiden sjunker 
till 3,5 sekunder, vilket är kortare jämfört med bilens. Anledningen till att 
trehjulingen accelererar snabbare om den omvandlas till framhjulsdrift är 
viktfördelningen mellan axlarna. Eftersom mer vikt finns på framaxeln kan den 
generera större drivkrafter jämfört med bakaxeln. 

De förbättringar som kan göras för att förbättra trehjulingens 
accelerationsförmåga vid bakhjulsdrift är ökning av tyngdpunktshöjden, 
ökning av avståndet mellan tyngdpunkten och framaxeln eller minskning av 
avståndet mellan tyngdpunkten och bakaxeln. Som har nämnts tidigare så är 
hjulupphängningens påverkan på tyngdpunktshöjden väldigt liten vilket gör att 
den förändringen inte kan implementeras. Bakhjulet kan inte heller flyttas 
närmare tyngdpunkten på grund av paketeringsskäl, nämligen att 
drivsystemets komponenter ligger precis framför det och inte kan flyttas 
någon annanstans. Det enda förändringen som kan göras är ökning av 
avståndet mellan tyngdpunkten och framaxeln. Figur 28 illustrerar hur 
accelerationstiden påverkas av avståndet mellan framaxel och tyngdpunkt. 
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Figur 28 Accelerationstid som funktion av avstånd mellan tyngdpunkt och framaxel. 

Effekten för amatörbyggda fordon får som högst vara 15 kilowatt per 100 
kilogram tjänstevikt. Med denna begränsning blir trehjulingens maximala 
effekt 87 kilowatt mätt på motorns vevaxel. Medeleffekten under acceleration 
blir lägre än så på grund av at motorns varvtal och därmed effekt, är lågt tidigt 
i accelerationen. Om det antas att motorns medeleffekt under accelerationen 
är 2/3-delar av den maximala effekten ger ekvation (25) en accelerationstid på 
4,55 sekunder vid 85 % effektivitet och 4,29 sekunder vid 90 % effektivitet 
(bilaga 4). Detta visar att trehjulingens accelerationsförmåga på grund av dess 
geometri är ungefär lika stor som dess accelerationsförmåga på grund av 
motorns effekt. Även om geometrin ändras så att fordonets maximala 
acceleration blir högre kommer det inte göra någon stor skillnad i 
accelerationstid så länge effektgränsen gäller. 

4.2.3 Kurvtagningsbeteende 

4.2.3.1 Sammanställning av däckparametrar 

Ekvationerna som används för beräkning av ett fordons kurvtagningsbeteende 
kräver att däckens slipvinkelstyvhet och camberstyvhet är kända. 
Slipvinkelstyvhetskoefficienten beräknades med hjälp av ekvation (11) för däck 
av modellen Yokohama Advan A048 (Yokohama Tire, 2016). 
Slipvinkelstyvhetskoefficienten för olika storlekar beräknades i ett 
Mathematica-kalkylblad (bilaga 5). Med slipvinkelstyvhetskoefficienten som 
grund togs andragradsuttryck för slipvinkelstyvheten fram (bilaga 6). Dessa 
framgår ur tabellen nedan. Camberstyvheten antas vara en sjättedel av 
slipvinkelstyvheten enligt (Milliken, 1995). 

Däck Slipvinkelstyvhet som funktion av vertikal kraft 

195/50R16 84W 19,7724𝐹𝑧 − 0,00220862𝐹𝑧
2 

225/45R16 89W 22,6671𝐹𝑧 − 0,00227021𝐹𝑧
2 

245/40R17 91W 24.4016𝐹𝑧 − 0,00231016𝐹𝑧
2 

265/35R18 93Y 26,0852𝐹𝑧 − 0,00231857𝐹𝑧
2 
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4.2.3.2 Sammanställning av fjädringsparametrar 

I nästa steg beräknades fordonens fjädringsparametrar och rollstyvheter. 
Först beräknades fordonens rollstyvhetsbehov för lutning på tre grader per g, 
vilket är ett värde som (Gillespie, 1992) ger för fordon där köregenskaperna 
prioriteras. Dessa uträkningar finns som bilaga 7 och 8 för bil, respektive 
trehjuling. Bilens rollstyvhetsbehov är 37262 Newton per radian och 
trehjulingens är 38687 Newton per radian. Anledningen till att trehjulingen 
behöver en större rollstyvhet är att avståndet mellan tyngdpunkten och 
rollaxeln är längre på grund av att den bakre rollaxeln finns på marknivå 
jämfört med bilens som finns 70 millimeter ovanför marken. Detta förlänger 
hävarmen för momentet som ger upphov till fordonets lutning. 

Därefter beräknades fordonens fjäderstyvheter för en dämpad frekvens på 1,6 
Hertz och ett dämpningsförhållande på 0,4. Däckstyvheten är en uppskattning 
enligt (Jazar, 2008) och antar värdet 150000 Newton per meter. Med dessa 
värden blir bilens effektiva fjäderstyvhet 16342 Newton per meter på framaxeln 
och 19208 Newton per meter på bakaxeln (bilaga 9). Dessa värden ger en total 
rollstyvhet på 39995 Newton per radian, ett värde som är större än fordonets 
rollstyvhetsbehov vilket betyder att fordonets lutning blir mindre än målvärdet 
på tre grader och att fordonet inte behöver några stabilisatorer, varken på fram 
eller på bakaxeln. 

Till skillnad från bilen är trehjulingens totala rollstyvhet mindre än dess 
rollstyvhetsbehov. Trehjulingens effektiva fjäderstyvheter är 19608 Newton 
per meter på framaxeln och 34431 Newton per meter på bakaxeln vilket ger en 
total rollstyvhet på 22059 Newton per radian (bilaga 10). Bakaxeln har ingen 
rollstyvhet på grund av det enstaka hjulet vilket kräver att framaxelns 
rollstyvhet kompenserar för detta för att samma rollegenskaper som bilens ska 
erhållas. För att fordonet ska få den rollstyvhet som behövs, behöver 
hjulupphängningens frekvens ökas till 2,04 Hertz eller en stabilisator med en 
effektiv styvhet på 16619 Newton per radian läggas till på framaxeln. En 
kombination av dessa är också möjlig. 

4.2.3.3 Understyrkoefficienter 

Efter att alla nödvändiga parametrar hade sammanställts beräknades 
fordonens K-värde, dvs. dess understyrkoefficient, med hjälp av den metod 
som diskuterades i sektion 3.2.5. Beräkningarna för bilens K-värde baseras på 
värden för däck med dimensionen 195/50R16 84W för framhjulen och 
225/40R16 89W för bakhjulen. Initialmåtten för trehjulingens däck är 
225/40R16 89W för alla tre hjul. Trehjulingens rollstyvhet har ökats med 16619 
Newton per radian genom tillägget av en stabilisator på framaxeln. Andra 
skillnader mellan bilen och trehjulingen är olika värden på camber- och 
styrvinkelförändringen vid lutning för bakaxeln på grund av att trehjulingens 
bakhjul alltid antar samma camber- och styrvinkel respektive chassit. 

Beräkningarna visar att bilen har en svag understyrtendens och en 
karakteristisk hastighet på 46 meter i sekunden. Till skillnad från bilen är 
trehjulingen svagt överstyrd och har en kritisk hastighet på 72 meter i 
sekunden. K-värdets uppdelning mellan olika faktorer som påverkar det 
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framgår ur nedanstående tabell. Kalkylbladen finns bifogade som bilaga 11 för 
bilen och 12 för trehjulingen.  
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Bil 6,94*10-3 -421*10-6 805*10-6 -483*10-6 6,84*10-3 

Trehjuling -10,7*10-3 634*10-6 5,96*10-3 -1,02*10-3 -5,12 *10-3 

 

Det framgår tydligt ur tabellen att det finns vissa skillnader mellan de två 
fordonen, speciellt i K-värdet från vikt- och slipvinkelstyvhetfördelningen som 
för trehjulingen är 35 % större i omvänt riktning jämfört med bilens. Detta 
beror på att trehjulingens bakhjul behöver hantera ca. 43 % av fordonets massa 
med endast 39 % av fordonets totala slipvinkelstyvhet.  

4.2.3.4 Däck 

Ett sätt att påverka slipvinkelstyvhetsfördelningen mellan bakhjulet och 
framaxeln är genom byte till däck med lägre slipvinkelstyvhet på framaxeln, 
däck med högre slipvinkelstyvhet på bakhjulet eller både och. Detta 
undersöktes genom inmatning av olika däckparametrar i kalkylbladet (bilaga 
12).  

Om framdäcken byts mot 195/50R16 och bakdäcket inte ändras erhålls ett 
sammanlagd K-värde på 2,66*10-3 rad/g. Bytet gör att slipvinkelstyvhets- och 
viktfördelningsfaktorn minskar till -3,11*10-3 rad/g och att 
viktöverföringsfaktorn ökar till 827*10-6 rad/g. Med andra ord så minskas 
överstyrtendensen på grund av slipvinkelstyvhet- och viktfördelningen 
samtidigt som understyrtendensen på grund av att viktöverföringen ökar.  

Om fordonet bakdäck byts ut mot 245/40R17 och framdäcken inte ändras 
erhålls ett sammanlagd K-värde på 17,5*10-6 rad/g. Då antar 
slipvinkelstyvhets- och viktfördelningsfaktorn värdet -5,56*10-3 rad/g. Denna 
ändring är att föredra mot det förra eftersom den innebär en större 
sammanlagd slipvinkelstyvhet och ett K-värde som är närmare det neutrala. 

4.2.3.5 Avstånd mellan tyngdpunkt och axlar 

Effekten som variationer i avståndet mellan framaxeln och tyngdpunkten leder 
till undersöktes i syftet att kontrollera huruvida det som förbättrar 
vältmotståndet också har en positiv påverkan på fordonets 
kurvtagningsbettende. Undersökningen har den initiala 
fordonskonfigurationen, som använder däck med måttet 225/40R16 på alla tre 
hjul, som grund.  
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Figur 29 Axelavståndets påverkan på avståndet mellan tyngdpunkten och rollaxlen. 

Avståndet mellan tyngdpunkten och framaxeln påverkar K-värdet genom två 
olika mekanismer. Avståndet har en direkt påverkan på viktfördelningen 
mellan fordonets axlar vilken i sin tur påverkar axlarnas slipvinkelstyvhet på 
grund av att slipvinkelstyvheten är en funktion av den vertikala kraften som 
verkar på däcken. Den andra mekanismen igenom vilken avståndet påverkar 
K-värdet är dess påverkan på rollaxelns höjd. Om höjden på den främre 
rollcentern hålls konstant medför en minskning av avståndet att rollaxeln 
flyttas uppåt, så som visas i Figur 29, vilket minskar fordonets 
rollstyvhetsbehov och viktöverföringen på framaxeln. Ändringar i avståndet 
mellan tyngdpunkten och bakaxeln har en motsatt effekt till ändringar i 
avståndet mellan tyngdpunkten och framaxeln vilket framgår ur nedanstående 
tabell.  
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a+200 mm. 16852 -12,8-10-3 676*10-6 6,29*10-3 -1,08*10-3 -6,87*10-3 

a+100 mm. 16744 -11,7*10-3 655*10-6 6,13*10-3 -1,05*10-3 -6,02*10-3 

a-100 mm. 16503 -9,59*10-3 612*10-6 5,78*10-3 -991*10-6 -4,18*10-3 

a-200 mm. 16369 -8,42*10-3 592*10-6 5,60*10-3 -960*10-6 -3,19*10-3 

b+200 mm. 16456 -9,17*10-3 605*10-6 5,72*10-3 -980*10-6 -3,83*10-3 

b+100 mm. 16539 -9,90*10-3 619*10-6 5,83*10-3 -1,00*10-3 -4,45*10-3 

b-100 mm. 16724 -11,6 *10-3 651*10-6 6,10*10-3 -1,05*10-3 -5,86*10-3 

b-200 mm. 16828 -12,5*10-3 672*10-6 6,26*10-3 -1,07*10-3 -6,67*10-3 

  

4.2.3.6 Spårvidd 

Spårvidden har en direkt påverkan på rolstyvheten som kommer från 
fordonets fjädring. Om Hjulfrekvensen och stabilisatorstyvheten hålls 
konstanta kommer en ökning i spårvidden att resultera i ökad rollstyvhet och 
därmed minskad viktöverföring. Om, däremot, den effektiva rollstyvheten hålls 
konstant genom justering av stabilisatorstyvheten har spårviddsändringar 
ingen effekt alls på fordonets K-värde. 
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4.2.4 Målsättning 

Med de slutsatser som drogs ur de analyser och jämförelser som gjordes 
sammanställdes en kravspecifikation med de villkor, krav och mål som 
systemets utveckling ska baseras på. Om de mål som finns uppsatta i 
dokumentet uppnås kommer fordonet att få de egenskaper som framgår ur 
nedanstående tabell. Hela kravspecifikationen finns bifogat som bilaga 14.  

Egenskap Enhet Värde 

Säkerhetsmarginal mot vältning % 50,7 

Accelerationstid 0-100 km/t sekunder 4,99 

Understyrkoefficient rad/g 6,29*10-3 

4.3 IMPLEMENTATION, FRAM 

4.3.1 Krafter 

För att systemet ska kunna dimensioneras och komponenter väljas behövs 
information om de krafter som verkar på systemet. I ändamålet används en 
situation som kallas för värstafallscenario som är en situation då krafterna som 
verkar på ett system är maximala. För framaxelns hjulupphängning inträffar 
det vid simultan kurvtagning och inbromsning. Detta gör att den vertikala 
kraften som trycker ner det yttre hjulet mot vägbanan antar ett maximalt värde 
vilket i sin tur gör att krafterna som däcket kan generera antar sina maximala 
värden.  

Krafterna beräknades för en situation där fordonet bromsar in med 1 g 
samtidigt som den accelererar i sidled med lika stor acceleration. Först 
beräknades viktöverföringen från bakhjulet till framaxel och sedan 
viktöverföringen mellan det inre hjulet till det yttre. Detta gav ett värde på den 
vertikala kraften som trycker ner däcket mot vägbanan och utifrån denna kraft 
beräknades de krafter som däcket kan generera. Däckets sidokraft har 
storleken 2630 Newton och bromskraften 4390 Newton för en slipvinkel på 3 
grader och en longitudinell friktionskoefficient på 1,2. Vridmomentet vid 
bromsokets infästningspunkter beräknades till 13180 Newton meter. Detta 
värde bygger på antagandet om att bromsoket finns 100 millimeter ifrån hjulets 
rotationsaxel och kan därmed bli större eller mindre beroende på vad det 
slutliga avståndet blir. Uträkningar finns i bilaga 15. 

Utifrån värdena på krafterna som däcket kan generera kan värden på de 
radiella och axiella krafter som verkar på kullederna tas fram enligt Figur 30 
vilket ger nedanstående ekvationssystem för krafterna i x- och y-led. 

{
𝐹𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝐹𝑥ö + 𝐹𝑥𝑛

𝑟ℎ𝑗𝑢𝑙𝐹𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 + 𝑟ö𝐹𝑥ö − 𝑟𝑛𝐹𝑥𝑛 = 0 (33) 

{
𝐹𝑘𝑢𝑟𝑣 = 𝐹𝑦ö + 𝐹𝑦𝑛

𝑟ℎ𝑗𝑢𝑙𝐹𝑘𝑢𝑟𝑣 + 𝑟ö𝐹𝑦ö − 𝑟𝑛𝐹𝑦𝑛 = 0
 (34) 

Den övre kulleden tar endast emot radiella krafter på grund av att fjäder och 
stötdämparen kopplas till den nedre länkarmen. Den radiella kraften som 
verkar på den övre kulleden beräknades till 2418 Newton. Den nedre kulleden 
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tar emot krafter både axiellt och radiellt. Den axiella kraften är lika stor som 
den vertikala kraften som trycker ner hjulet mot vägbanan, 3264 Newton och 
den radiella beräknades till 8373 Newton.  Kalkylbladet finns bifogat som bilaga 
16.  

 

Figur 30 Krafter som verkar på framaxelns kulleder. 

Situationen ovan kan kompletteras med ytterligare en faktor i form av ett gupp 
i vägbanan. Accelerationen som uppstår när fordonet träffar ett gupp är 
kortvarigt och medför att den vertikala kraften på ett hjul plötsligt blir några 
gånger så stor som den var innan fordonet träffade guppet. Ett vanligt värde 
på accelerationen som uppstår som används vid hållfasthetsberäkningar, är 3 
g, dvs. att den vertikala kraften ökar med 300 %. (Bernd Heising, 2011).  Med 
hänsyn till denna acceleration blir den axiella kraften på den nedre kulleden 
ca. 9792 Newton. Värdena på de andra krafterna ändras inte eftersom 
ökningen av den vertikala kraften som verkar på hjulet på grund av guppet är 
kortvarigt och inte brukar tas med i beräkningar för sido- och bromskraften. 

4.3.2 Komponenturval 

Med de värden som togs fram i föregående sektion kunde ett komponenturval 
göras för standardkomponenter som kan köpas från olika leverantörer. 
Exempel på standardkomponenter är hjulnav, kulleder, bussningar mm.  

Hjulnavet valdes ur NSK:s sortiment av tredje generations hjulnav. Enligt 
företagets rekommendationer som finns i deras katalog (NSK, 2016), valdes 
modellen 55BWKH02A som är ett hjulnav med bultmönster 4x100 framtaget 
för användning i lättare bilar.  

Kulleder valdes ur QA1:s sortiment av metriska kulleder. Modellbeteckningen 
för den valda produkten är 1299-115. Det handlar om en kulled med en 
axiellbärförmåga på 20 kN och en radiell bärförmåga på 40 kN vilket ger en 
säkerhetsfaktor på 4,1 mot värstafallscenariot.  
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Bussningarna är polyuretanbussningar av företaget PowerFlex som är speciellt 
framtagna för användning i så kallade ”Kit-cars” dvs. amatörbyggda bilar. 
Modellbeteckningen som företaget använder för produkten är PF99-111.  

4.3.3 Kinematik 

Systemets kinematik utvecklades i mjukvaran Lotus Suspension Analyser som 
används för visualisering och optimering av hjulupphängningar. Först 
skapades en modell i CAD för att hitta lägen för den nedre armens 
infästningspunkter och nedre kulled. Dessa värden var statiska och kunde inte 
påverkas under optimeringsprocessen. Det som var fritt rörligt, och som 
mjukvaran skulle optimera, var den övre armens infästningspunkter och läget 
för den övre kulleden. Höjden på styrväxeln var också fri, likaså höjden på dess 
infästningspunkter mot hjulbäraren. De fria parametrarna kunde anta värden 
inom användardefinierade områden enligt följande: 

Parameter X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 

Övre kulled / 740-760 mm. 140-440 mm. 

Övre länkarms infästningspunkter 300-(-300) mm. 360-400 mm. 300-440 mm. 

Styrväxel / / 140-440 mm. 

Styrväxelns infästningspunkt 100-200 mm. 800-900 mm. 100-440 mm. 

 

Med de ovanstående punkterna har systemet de egenskaper som framgår ur 
nedanstående tabell. Alla egenskaper ligger inom de värden som sattes upp 
som mål i kravspecifikationen förutom värdet för camberförändring vid roll 
vilket är lite högre än målet. Värdet på camberförändringen kan inte minskas 
till värden under 0,3 utan att rollcenterhöjden och/eller 
spårviddsvariationsvärdet blir större än målvärdet. Fjädringens 
rörelseförhållande är 0,52 vilket är lågt men inom de värden som anses vara 
acceptabla.  

Kinematik Enhet Värde 

Rollcenterhöjd mm 59,8 

Kingpin lutning ° 11 

Scrub mm 15 

Trail mm 6 

Caster ° 5 

Camberförändring vid roll / 0,37 

Styrvinkelförändring vid roll / 0,02 

Spårviddsvariation mm 16,8 

Rörelseförhållande / 0,52 

 

4.3.4 Länkarmar 

Det enklaste och mest kostnadseffektiva sätet att tillverka fordonets länkarmar 
på är genom svetsning av stålrör. Denna metod används nästan uteslutande 
hos Locost bilar och även hos serieproducerade bilar som tillverkas i låga 
serier, som till exempel olika Caterham-modeller. 
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Den övre länkarmen är uppbyggd av rör med två olika dimensioner. Rören som 
bussningarna pressas in i har diameter på 28,9 millimeter och vägtjocklek på 
2,9 millimeter och rören som sammankopplar dessa med kulledsfästet har 
diametern 16 millimeter och vägtjockleken 2,3 millimeter. Detaljen som 
kullederna pressas in i är en specialtillverkad komponent som tillverkas av 
företaget som tillverkar kullederna. Den nedre länkarmen består av samma 
bussningsrör och kulledsfästen men de längre rören är kraftfullare med 
diameter på 21,3 millimeter och vägtjocklek på 3,2 millimeter. Länkarmarna är 
tänkta att tillverkas i stållegeringen AISI 4130.  

 

 

 

Figur 31 Länkarmar med tillhörande bussningar och kulleder 

4.3.5 Hjulbärare 

Hjulbäraren är en komponent med relativt invecklad geometri. I vanliga fall 
tillverkas den genom gjutning av stål eller aluminium vilket är 
kostnadseffektivt vid massproduktion men för hemmabyggda fordon är sådana 
metoder oöverkomligt dyra. Prototyptillverkningstekniker är bättre lämpade 
för hemmabyggda fordon eftersom dessa inte kräver dyra formningsverktyg. 
Skärande bearbetning i en CNC-fräs eller additiv tillverkning i en 3d-skrivare 
är två metoder som skulle kunna användas vid tillverkningen av fordonets 
hjulbärare. I detta fall togs ett beslut att utveckla komponenten så at den kan 
tillverkas genom fräsning av aluminium.  
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Figur 32 Hjulbärare. 

Komponenten väger 2014 gram och visas i Figur 32. Hjulbärarens 
hållfasthetsegenskaper undersöktes i Solidworks Simulation. Figur 33 visar 
spänningar inom komponenten vid belastning med de krafter som 
beräknades under 4.3.1. Bortsett från spänningskoncentrationer vid skärpa 
kanter, som överskattas av mjukvaran och kan därför bortses, ligger 
spänningen under 75 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor på 3,2 om 
komponenten tillverkas i Aluminium 6063 T6. Analysen visar också att toe-
värdet ändras med 0,14 grader och cambervinkeln med 0,02 grader på grund 
av de deformationer som uppstår när komponenten belastas.  

 

 

Figur 33 Spänning i hjulbäraren 
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4.3.6 Fjädring 

Som nämndes tidigare så är rörelseförhållandet för fjädringen lågt om den 
monteras direkt på den nedre länkarmen och ramen. Ett sätt att öka 
förhållandet är genom att gå över till ett trycksstångssystem där kraften från 
länkarmen överförs till fjädringen genom en tryckstång och en vipparm. I 
sådana system kan rörelseförhållandet påverkas genom variationer i 
vipparmens geometri. Två olika alternativ undersöktes enligt Figur 34. 

 

Figur 34 Olika trycksstångssystem. 

Krav Vikt Direkt (datum) Vertikal Horisontell 

Rörelseförhållande 0,2 0 + + 

Total massa 0,1 0 0 0 

Tyngdpunktshöjd 0,2 0 0 - 

Tröghet kring z 0,1 0 - + 

Tröghet kring x 0,1 0 0 - 

Plan kraft verkan 0,1 0 - 0 

Paketering 0,2 0 0 - 

Summa 1,0 0 0  -0,2 

 

Alternativen bedömdes i en Pughs matris som visar att dessa lösningar inte är 
bättre än den ursprungliga. Dessa lösningar förbättrar rörelseförhållandet 
men har sina egna nackdelar. Lösningen där stötdämparen monteras 
horisontellt ökar tyngdpunkten och tröghetsmomentet kring x-axeln. 
Dessutom är risken stor att stötdämparen krockar med någon komponent 
eftersom den hamnar inuti motorutrymmet. Den vertikala lösningen medför 
att massa flyttas längre bort från tyngdpunkten vilket ökar tröghetsmomentet 
kring z-axeln. Utöver det så medför systemets geometri att kraften som verkar 
på lederna där tryckstången kopplas till länkarm och vipparm verkar i en vinkel 
vilket skapar onödiga påfrestningar på armarna.  
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På grund av det ovanstående fattades ett beslut om att använda lösningen där 
stötdämparen och fjädern monteras direkt på den nedre länkarmen och 
ramens övre räls, dvs. den ursprungliga lösningen som har ett 
rörelseförhållande på 0,52. Dämparens vinkel mot normalen blir i detta fall 44 
grader. Fjäderns styvhet beräknades (bilaga 17) till 110 Newton per millimeter. 

Stötdämparen som valdes är Koni 2812 vilken är utvecklad för att inneha goda 
dämpningsegenskaper även vid låga kolvhastigheter. Den finns i slaglängder 
mellan 29-109 för den korta varianten och 114-224 millimeter för den långa 
varianten (Koni, 2016). En slaglängd på 109 millimeter gör att hjulen är fria att 
röra sig 209 millimeter i vertikal led vilket anses vara tillräckligt för ett fordon 
med en markfrigång på 120 millimeter.  

4.3.7 Stabilisator 

Stabilisatorn utvecklades med hjälp av FEA-mjukvaran SolidWorks Simulation 
och består av ett ihåligt rör med diameter på 24 millimeter och vägtjocklek på 
6 millimeter.  

 

Figur 35 Stabilisatorns nedböjning för en kraft på 37,7 Newton 

Röret är böjt på fyra ställen för att få en form som samspelar väl med ramen 
och länkarmarna. Den har två monterings hål vilket gör att stabilisatorns 
effektiva styvhet kan justeras mellan 16220 och 16800 Newton per radian. 
Stabilisatorn är tänkt att tillverkas i stållegeringen AISI 4130, eller 
motsvarande, som också används för tillverkning av länkarmar och ram. 
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Figur 36 Stabilisator (svart) med tillhörande monteringsdetaljer, nedre länkarmar och ram. 

4.3.8 Den främre hjulupphängningen 

Nedanstående bild visar hur den främre hjulupphängningen kan vara 
konstruerad. Det som visas här är ingen färdigutvecklat konstruktion utan 
endast en grund till den framtida utvecklingen av systemet. 

 

Figur 37 Den främre hjulupphängningen 
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4.4 IMPLEMENTATION, BAK 

4.4.1 Krafter 

Krafterna som bakdäcket kan generera beräknades på samma sätt som 
krafterna som framdäcken kan generera. Först beräknades hur stor den 
vertikala kraften som trycker ner däcket mot vägbanan är och utifrån det 
beräknades de krafter som däcket kan generera. Vid inbromsning på 1,2 G är 
den vertikala kraftens storlek 2020 Newton och då blir den maximala 
sidokraften 2000 Newton och bromskraften 2420 Newton. Vridmomentet som 
verkar på bromsokets fästen är 9090 Newton meter.  

4.4.2 Svängarm 

På grund av paketeringskrav måste svängarmen vara enkelsidig. En dubbelsidig 
arm innebär att bränsletanken måste flyttas eller bli betydligt mindre än bilens. 
Enkelsidiga svängarmar innebär vissa utmaningar vad gäller 
styvhetsegenskaper eftersom krafterna matas in i armen på ett sätt som 
påverkar hjulets vinklar mot fordonet. Enligt (Foale, 2002, ss. 8.20-8.26) kan 
enkelsidiga svängarmar konstrueras på ett sätt som minskar deformationer till 
acceptabla nivåer men dessa blir alltid tyngre än motsvarande dubbelsidiga 
armar.  

 

Figur 38 Ändringar i hjulets vinklar på grund av deformationer i en enkelsidig svängarm (Foale, 
2002, s. 8.23). 

Eftersom svängarmen blir enkelsidig kan samma hjulnav och fälg användas 
både fram och bak vilket förenklar systemets konstruktion. Förutom 
bränsletanken och bakhjulet, måste svängarmen även förhålla sig till 
drivsystemet som antas bestå av en 50 millimeter bred rem med tillhörande 
remskivor, så som visas i Figur 39.  
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Figur 39 Drivsystem och hjul 

Enkelsidiga svängarmar som används hos massproducerade motorcyklar är 
vanligtvis tillverkade av magnesium (Foale, 2002, s. 8.21) vilket i detta fall kan 
uteslutas direkt på grund av den höga kostnaden. De alternativ som återstår är 
svetsning av aluminium eller stål. Eftersom svängarmen behöver vara styv i 
böjning och vridning kan aluminium också uteslutas på grund av sin låga 
elasticitetsmodul. Detta lämnar svetsning av stål som den enda 
tillverkningstekniken som är lämplig för tillverkning av svängarmen i detta fall. 
Svängarmen som togs fram består av rör i tre olika storlekar och bockad plåt 
som svetsas samman. Figur 40 illustrerar hur komponenten är uppbyggd.  

 

Figur 40 Uppbyggnad av svängarm 

 



40 
 

Plåtens tjocklek är 10,3 millimeter, röret som rullagren pressas in i har måtten 
54x5,4 millimeter och röret som hjulnavet monteras på 142x12 millimeter. 
Svängarmen väger ca. 20 kilogram utan rullager, skruvar och andra 
fästanordningar. 

Svängarmens hållfasthetsegenskaper undersöktes i FEM-mjukvaran 
SolidWorks Simulation. Komponenten belastades med de krafter som 
beräknades under 4.4.1. Bortsett från spänningskoncentrationer vid skärpa 
kanter, som överskattas av mjukvaran och kan därför bortses, understiger 
spänningen 158 MPa i stora delar av komponenten vilket ger en 
säkerhetsfaktor på 3,0.  De områden där säkerhetsfaktorn understiger målet 
finns runt dämparens infästnings punkter där spänningen ligger på 420 MPa 
och vid kanten där det högra rullagret infogas i armen där spänningen ligger 
på 230 MPa. Spänningen i dessa regioner kan minskas genom tilläggning av 
lokala förstärkningar i form av extra plåt. Detta undersöktes inte vidare utan 
lämnas för vidareutveckling under den framtida vidareutvecklingen av 
komponenten. 

Analysen visar också hur komponenten deformeras. Cambervinkeln förändras 
med 0,21 grader och styrvinkeln med 0,02 grader. Styrvinkelförändringen är 
försumbar men cambervinkelförändringen kan leda till oönskade effekter. 
Deformationerna kan minskas genom ökning av plåtens tjocklek eller genom 
tilläggning av förstärkningar i form av extra plåt. Detta kommer dock att öka 
armens vikt från de redan höga 20 kilogram, därför är det viktigt att hitta en 
acceptabel kompromiss mellan vikt och styvhet när komponenten 
vidareutvecklas. 

 

Figur 41 Spänning i svängarmen 

4.4.3 Fjädring 

Stötdämparen monteras direkt på svängarmen i 15-graders vinkel mot 
vertikalen och avståndet mellan svängarmens rotationsaxel och 
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stötdämparens monteringspunkt är en tredjedel av avståndet mellan hjulet 
och rotationsaxeln. Ekvation (10) används för att beräkna den effektiva 
fjäderstyvheten till 280 Newton per millimeter. Lämpliga fjädrar kan erhållas 
från H&R (H&R, 2016), som erbjuder produkter med den sökta fjäderstyvheten 
i flera olika utföranden. 

4.4.4 Den bakre hjulupphängningen 

Nedanstående bild visar hur den främre hjulupphängningen kan vara 
konstruerad. Det som visas här är ingen färdigutvecklat konstruktion utan 
endast en grund till den framtida utvecklingen av systemet. 

 

 

Figur 42 Sprängd vy av den bakre hjulupphängningen. 

4.5 RESULTAT 
De undersökningar som gjordes under detta projekt visar att trehjulingen 
skiljer sig från det fyrhjuliga fordonet i flera aspekter. Det trehjuliga fordonet 
uppvisar en betydligt större vältrisk och en sämre accelerationsförmåga 
jämfört med det fyrhjuliga fordonet. Den lägre accelerationsförmågan är inte 
ett problem för ett hemmabyggt fordon på grund av den begränsade effekten 
som gäller för dessa fordon. Vältrisken åt andra sidan är ett alvarligt problem 
eftersom den har en direkt påverkan på passagerarnas säkerhet.  

Fordonets vältningstendens kan minskas genom att minskning av avståndet 
mellan tyngdpunkten och framaxeln men på grund av de 
paketeringsbegräsningar som gäller kan avståndet förkortas med endast 200 
millimeter vilket inte är tillräckligt för att vältrisken ska minimeras till de nivåer 
som det fyrhjuliga fordonet uppvisar. Det trehjuliga fordonets 
säkerhetsmarginal mot vältning med denna förändring är ca. 50 % jämfört med 
det fyrhjuliga fordonets 98 %. De skillnader som finns mellan de två fordonen 
vad gäller deras kurvtagningsbeteende kan minimeras genom valet av däck. 
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Detta är det enda kriteriet enligt vilket det trehjuliga fordonet kan bli lika bra 
eller till och med bättre än det fyrhjuliga. 

Arbetet avslutades med ett försök att konstruera hjulupphängninssystemet 
utan att gå in i detaljer. Detta uppmärksammade ett par antal andra problem. 
Det första problemet är att trehjulingens främre hjulupphängning inte kan 
konstrueras så att dess kinematik blir identisk med bilens eftersom den 
påverkas av framaxelns bakåtflyttning och kräver en kompromiss mellan 
rollaxelns höjd och camberförändringen vid roll. Det andra problemet som 
uppmärksammades är de deformationer som uppkommer i svängarmen vid 
hög belastning. Dessa deformationer påverkar bakhjulets styr- och 
cambervinkel och kan leda till oönskat beteende. 

4.6 DISKUSSION 
De slutsatser som detta arbete resulterade i bygger på ett antal 
approximationer och medför en viss osäkerhet i de resultat som erhålles. I 
början av arbetet användes CAD-modeller för att bland annat approximera 
värden på fordonens tyngdpunktslägen. Dessa modeller består av 
komponenter med korrekta vikter men med inkorrekta tyngdpunktslägen. 
Komponenternas tyngdpunkt ligger i masscentrum vilket den inte gör i 
verkligheten. Dessutom är komponenternas lägen i fordonen också en 
approximation. Detta gör att de värden för viktfördelning och 
tyngdpunktshöjd som används i alla analyser har en viss felmarginal.  

De matematiska modeller som användes i arbetet medför också vissa 
osäkerheter i de erhållna resultaten eftersom det handlar om modeller som 
bygger på förenklingar av verkligheten. I modellen som används för 
undersökning av fordonens vältrisk antas att fordonen är stela kroppar, ingen 
hänsyn tas till hjulupphängning och andra faktorer som kan påverka 
vältmotståndet. Slutsatsen om att trehjulingen uppvisar en större vältrisk 
överensstämmer med genomförda experimentella (Valkenburgh & Klein, 1982) 
och analytiska (Houston & Graves, 1982) studier. 

Modellen som används för undersökningar av fordonens beteende vid 
kurvtagning bygger också på ett antal approximationer. Däckens 
slipvinkelstyvhet som användes i undersökningarna baseras på 
regressionsanalys på data för däck i olika storlekar. Modellen tar heller inte 
hänsyn till eventuella deformationer hos hjulupphängningens komponenter. 
Detta kombinerat med att viktfördelningen har en viss felmarginal leder till en 
stor osäkerhet i resultatet. 

4.7 REKOMMENDATIONER 
De metoder som ledde till slutsatserna i detta arbete bygger på enkla 
matematiska modeller som är grova förenklingar av verkligheten. Mjukvaror 
för stelkroppsdynamik, så som MSC Adams, kan användas för mer ingående 
analyser av fordonens egenskaper. Utöver de situationer som undersöktes i 
detta arbete kan dessa mjukvaror användas för att undersöka fordonens 
beteende vid körfältsbyte, vid slalom körning, vid det så kallade ”älgtestet”, 
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mm. Analys av fordonen med hjälp av en av dessa mjukvaror skulle kunna vara 
nästa steg i arbetet.  



Bilaga 1: vältrisk
Indata:

In[1]:= g = 9.82

spår = 1.5

hBil = 0.378

hTre = 0.372

aBil = 1.274

bBil = 1.041

aTre = 1.226

bTre = 1.524

Out[1]= 9.82

Out[2]= 1.5

Out[3]= 0.378

Out[4]= 0.372

Out[5]= 1.274

Out[6]= 1.041

Out[7]= 1.226

Out[8]= 1.524

In[9]:= Clear[R]

In[10]:= Bil =
g * R * spår

2 * hBil

Trehjuling =
g * R * spår * bTre

2 * hTre * (aTre + bTre)

Out[10]= 4.41408 R

Out[11]= 3.31239 R

Vältningshastighet per krökningsradie:



In[12]:= Plot[{Bil, Trehjuling}, {R, 10, 50}, PlotTheme → "Monochrome",

AxesLabel → {HoldForm[r [m]], HoldForm[v[m / s]]}, PlotLabel → None,

LabelStyle → {FontFamily → "Arial", 12, GrayLevel[0], Bold},

GridLines → Automatic, PlotLegends → "Expressions"]

Out[12]=

20 30 40 50
r(m)

15

20

25

30

vm
s



Bil

Trehjuling

Säkerhetsmarginal vid krökningsradie på 50 meter:

In[13]:= vBil =
g * 50 * spår

2 * hBil

vTrehjuling =
g * 50 * spår * bTre

2 * hTre * (aTre + bTre)

smBil = 100 *

vBil^2
50

g
- 1

smTrehjuling = 100 *

vTrehjuling^2
50

g
- 1

Out[13]= 31.2123

Out[14]= 23.4221

Out[15]= 98.4127

Out[16]= 11.7302

Möjliga förbättringar:

In[17]:= Solve
g * R * spår

2 * hBil
⩵

g * R * spår + x * bTre

2 * hTre * (aTre + bTre)
, x

Out[17]= {{x → 1.16373}}

In[18]:= Solve
g * R * spår

2 * hBil
⩵

g * R * spår * bTre

2 * (hTre + y) * (aTre + bTre)
, y

Out[18]= {{y → -0.162519}}

2     Vältning.nb



In[19]:= Solve
g * R * spår

2 * hBil
⩵

g * R * spår * (bTre)

2 * hTre * (aTre + bTre + z)
, z

Out[19]= {{z → -1.20142}}

Vältning.nb     3



Bilaga 2: accelerationsförmåga bil
Indata:

In[1]:= g = 9.82

h = 0.367

a = 1.230

b = 1.085

l = a + b

μx = 1.2

Out[1]= 9.82

Out[2]= 0.367

Out[3]= 1.23

Out[4]= 1.085

Out[5]= 2.315

Out[6]= 1.2

Maximal acceleration:

In[7]:= axb = g * μx *
a

l - h * μx
(*bakhjulsdrivning*)

Out[7]= 7.73195

Accelerationstid till 100 km/h:

In[8]:= tb = 27.78  axb (*bakhjulsdrivning*)

Out[8]= 3.59288



Bilaga 3: accelerationsförmåga trehjuling

Indata

In[1]:= g = 9.82

h = 0.364

a = 1.181

b = 1.534

l = a + b

μx = 1.2

Out[1]= 9.82

Out[2]= 0.364

Out[3]= 1.181

Out[4]= 1.534

Out[5]= 2.715

Out[6]= 1.2

Maximal acceleration

In[7]:= axb = g * μx *
a

l - h * μx
(*bakhjulsdrivning*)

Out[7]= 6.10873

In[8]:= axf = g * μx *
b

l - h * μx
(*framhjulsdrivning*)

Out[8]= 7.93462

Accelerationstid till 100 km/h

In[9]:= tb = 27.78  axb (*bakhjulsdrivning*)

Out[9]= 4.54759

In[10]:= tf = 27.78  axf (*framhjulsdrivning*)

Out[10]= 3.50111

Accelerationstid som funktion av avståndet mellan tyngdpunkt och framaxel



In[11]:= Plot27.78  g * μx *
a

(a + b) - h * μx
, {a, 0, 2}, PlotTheme → "Monochrome",

AxesLabel → {HoldForm[a [m]], HoldForm[t[s]]}, PlotLabel → None,

LabelStyle → {FontFamily → "Arial", 12, GrayLevel[0], Bold},

GridLines → Automatic

Out[11]=

0.5 1.0 1.5 2.0
a(m)

5

10

15

t(s)

Accelerationstid som funktion av avståndet mellan tyngdpunkt och bakaxel

In[12]:= Plot27.78  g * μx *
a

(a + b) - h * μx
, {b, 0, 2}, PlotTheme → "Monochrome",

AxesLabel → {HoldForm[b [m]], HoldForm[t[s]]}, PlotLabel → None,

LabelStyle → {FontFamily → "Arial", 12, GrayLevel[0], Bold},

GridLines → Automatic

Out[12]=

0.5 1.0 1.5 2.0
b(m)

2

3

4

5

t(s)

2     Accelerationsförmåga, trehjuling.nb



Bilaga 4: accelerationstid och effekt

Indata:

In[8]:= p = 87000

effektivitet = 0.85

pmedel = 2  3 * p

m = 580

v = 27.8

Out[8]= 87000

Out[9]= 0.85

Out[10]= 58000

Out[11]= 580

Out[12]= 27.8

Accelerationstid med 85 % effektivitet:

In[14]:= Solve1  2 * m * v^2 ⩵ pmedel * 0.85 * t, t

Out[14]= {{t → 4.54612}}

Accelerationstid med 90 % effektivitet:

In[15]:= Solve1  2 * m * v^2 ⩵ pmedel * 0.9 * t, t

Out[15]= {{t → 4.29356}}



Bilaga 5 slipvinkelstyvhetskoefficienter

195/50R16 84W:

In[1]:= 0.6307 * 50-0.0753
* 1950.6957 * 25-0.2949

* 2.5 +
fz

4910

-3.0395

Out[1]=
7.12549

2.5 +
fz

4910

3.0395

225/45R16 89W:

In[2]:= 0.6307 * 45-0.0753
* 2250.6957 * 25-0.2949

* 2.5 +
fz

5696

-3.0395

Out[2]=
7.93408

2.5 +
fz

5696

3.0395

245/40R17 91W:

In[3]:= 0.6307 * 40-0.0753
* 2450.6957 * 25-0.2949

* 2.5 +
fz

6039

-3.0395

Out[3]=
8.49333

2.5 +
fz

6039

3.0395

265/35R18 93Y:

In[4]:= 0.6307 * 35-0.0753
* 2650.6957 * 25-0.2949

* 2.5 +
fz

6383

-3.0395

Out[4]=
9.06054

2.5 +
fz

6383

3.0395



Bilaga 6 slipvinkelstyvheter

195/50R16 84W

In[1]:= data195 = 2000, 57.3 * 2000 *
7.125493696691185`

2.5` +
2000
4910


3.0395`

,

3000, 57.3 * 3000 *
7.125493696691185`

2.5` +
3000
4910


3.0395`

,

4000, 57.3 * 4000 *
7.125493696691185`

2.5` +
4000
4910


3.0395`

,

4910, 57.3 * 4910 *
7.125493696691185`

2.5` +
4910
4910


3.0395`



Fit[data195, {0, x, x^2}, x]

Out[1]= {{2000, 31857.2}, {3000, 38897.5}, {4000, 42771.4}, {4910, 44499.6}}

Out[2]= 0. + 19.7724 x - 0.00220862 x2

225/45R16 89W

In[3]:= data225 = 2000, 57.3 * 2000 *
7.934084070502685`

2.5` +
2000
5696


3.0395`

,

3000, 57.3 * 3000 *
7.934084070502685`

2.5` +
3000
5696


3.0395`

,

4000, 57.3 * 4000 *
7.934084070502685`

2.5` +
4000
5696


3.0395`

,

4910, 57.3 * 5696 *
7.934084070502685`

2.5` +
5696
5696


3.0395`



Fit[data225, {0, x, x^2}, x]

Out[3]= {{2000, 37640.9}, {3000, 47083.9}, {4000, 52891.}, {4910, 57481.3}}

Out[4]= 0. + 22.6671 x - 0.00227021 x2

245/40R17 91W



In[5]:= data245 = 2000, 57.3 * 2000 *
8.493331006832738`

2.5` +
2000
6039


3.0395`

,

3000, 57.3 * 3000 *
8.493331006832738`

2.5` +
3000
6039


3.0395`

,

4000, 57.3 * 4000 *
8.493331006832738`

2.5` +
4000
6039


3.0395`

,

4910, 57.3 * 6039 *
8.493331006832738`

2.5` +
6039
6039


3.0395`



Fit[data245, {0, x, x^2}, x]

Out[5]= {{2000, 41163.}, {3000, 51947.6}, {4000, 58817.7}, {4910, 65238.3}}

Out[6]= 0. + 24.4016 x - 0.00231016 x2

265/35R18 93Y

In[7]:= data265 = 2000, 57.3 * 2000 *
9.060541485154646`

2.5` +
2000
6383


3.0395`

,

3000, 57.3 * 3000 *
9.060541485154646`

2.5` +
3000
6383


3.0395`

,

4000, 57.3 * 4000 *
9.060541485154646`

2.5` +
4000
6383


3.0395`

,

4910, 57.3 * 6383 *
9.060541485154646`

2.5` +
6383
6383


3.0395`



Fit[data265, {0, x, x^2}, x]

Out[7]= {{2000, 44764.3}, {3000, 56949.2}, {4000, 64948.5}, {4910, 73559.5}}

Out[8]= 0. + 26.0852 x - 0.00231857 x2

2     Slipvinkelstyvheter.nb



Bilaga 7: rollstyvhetsbehov, bil

In[1]:= g = 9.82

m = 607

hr = 0.309

ϕ = 0.052

vx = 16.6

r = vx^2  g

Out[1]= 9.82

Out[2]= 607

Out[3]= 0.309

Out[4]= 0.052

Out[5]= 16.6

Out[6]= 28.0611

In[7]:= Clear[kϕ]

In[8]:= Solveϕ ⩵
m * g * hr * vx^2  (r * g)

kϕ - m * g * hr
, kϕ

Solve::ratnz : Solve was unable to solve the system with inexact coefficients. The

answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

Out[8]= {{kϕ → 37262.4}}



Bilaga 8: rollstyvhetsbehov, trehjuling

In[1]:= g = 9.82

m = 580

a = 1.181

b = 1.534

htp = 0.364

hrf = 0.05

hrr = 0

hr = htp -
hrf

a + b
* b

ϕ = 0.052

vx = 16.6

r = vx^2  g

Out[1]= 9.82

Out[2]= 580

Out[3]= 1.181

Out[4]= 1.534

Out[5]= 0.364

Out[6]= 0.05

Out[7]= 0

Out[8]= 0.33575

Out[9]= 0.052

Out[10]= 16.6

Out[11]= 28.0611

In[12]:= Clear[kϕ]

In[13]:= Solveϕ ⩵
m * g * hr * vx^2  (r * g)

kϕ - m * g * hr
, kϕ

Solve::ratnz : Solve was unable to solve the system with inexact coefficients. The

answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

Out[13]= {{kϕ → 38687.2}}



Bilaga 9: fjädring bil

Indata

In[1]:= g = 9.82

Out[1]= 9.82

In[2]:= a = 1.230

b = 1.085

l = a + b

s = 1.5

m = 607

hr = 0.309

mf = m *
b

l

mr = m *
a

l
mfo = mf - 40

mro = mr - 40

w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

Out[2]= 1.23

Out[3]= 1.085

Out[4]= 2.315

Out[5]= 1.5

Out[6]= 607

Out[7]= 0.309

Out[8]= 284.49

Out[9]= 322.51

Out[10]= 244.49

Out[11]= 282.51

Out[12]= 5960.74

Out[13]= 2793.69

Out[14]= 3167.05

Fjädrings- och dämpningsparametrar:



In[15]:= ωd = 1.6

ζ = 0.4

kt = 150000

ksf = -

39.5554 * kt *
mfo
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mfo
2

* ωd^2

ksr = -

39.5554 * kt *
mro
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mro
2

* ωd^2

kϕf =
1

2
ksf * s^2

kϕr =
1

2
ksr * s^2

kϕ = kϕf + kϕr

Out[15]= 1.6

Out[16]= 0.4

Out[17]= 150000

Out[18]= 16342.1

Out[19]= 19208.9

Out[20]= 18384.9

Out[21]= 21610.

Out[22]= 39994.9

2     Fjädring, bil.nb



Bilaga 10: fjädring, trehjuling

Indata:

In[1]:= g = 9.82

Out[1]= 9.82

In[2]:= a = 1.181

b = 1.534

l = a + b

s = 1.5

m = 580

htp = 0.364

hrf = 0.05

hrr = 0

hr = htp -
hrf

a + b
* b

mf = m *
b

l

mr = m *
a

l
mfo = mf - 40

mro = mr - 20

w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

Out[2]= 1.181

Out[3]= 1.534

Out[4]= 2.715

Out[5]= 1.5

Out[6]= 580

Out[7]= 0.364

Out[8]= 0.05

Out[9]= 0

Out[10]= 0.33575

Out[11]= 327.705

Out[12]= 252.295

Out[13]= 287.705

Out[14]= 232.295

Out[15]= 5695.6

Out[16]= 3218.07

Out[17]= 2477.53



Fjädrings- och dämpningsparametrar:

In[18]:= ωd = 1.6

ζ = 0.4

kt = 150000

ksf = -

39.5554 * kt *
mfo
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mfo
2

* ωd^2

ksr = -
39.5554 * kt * mro * ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 * mro * ωd^2

kϕf =
1

2
ksf * s^2

kϕr = 0

kϕ = kϕf + kϕr

Out[18]= 1.6

Out[19]= 0.4

Out[20]= 150000

Out[21]= 19608.3

Out[22]= 34430.9

Out[23]= 22059.4

Out[24]= 0

Out[25]= 22059.4

2     Fjädring, trehjuling.nb



Bilaga 11: kurvtagning, bil:

Globala parametrar:

In[1]:= v = 16

accel = 3

r =
v^2

accel
g = 9.82

Out[1]= 16

Out[2]= 3

Out[3]=
256

3

Out[4]= 9.82

Grundläggande fordonsparametrar:



In[5]:= a = 1.230

b = 1.085

l = a + b

s = 1.5

m = 607

hr = 0.309

hrf = 0.5

hrr = 0.7

mf = m *
b

l
mfo = mf - 40

mr = m *
a

l
mro = mr - 40

w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

Out[5]= 1.23

Out[6]= 1.085

Out[7]= 2.315

Out[8]= 1.5

Out[9]= 607

Out[10]= 0.309

Out[11]= 0.5

Out[12]= 0.7

Out[13]= 284.49

Out[14]= 244.49

Out[15]= 322.51

Out[16]= 282.51

Out[17]= 5960.74

Out[18]= 2793.69

Out[19]= 3167.05

Fjädrings- och dämpningsparametrar:
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In[20]:= ωd = 1.6

ζ = 0.4

kt = 150000

ksf = -

39.5554 * kt *
mfo
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mfo
2

* ωd^2

ksr = -

39.5554 * kt *
mro
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mro
2

* ωd^2

kϕf =
1

2
ksf * s^2

kϕr =
1

2
ksr * s^2

karbf = 0

karbr = 0

kϕ = kϕf + karbf + kϕr + karbr

Out[20]= 1.6

Out[21]= 0.4

Out[22]= 150000

Out[23]= 16342.1

Out[24]= 19208.9

Out[25]= 18384.9

Out[26]= 21610.

Out[27]= 0

Out[28]= 0

Out[29]= 39994.9

Däck- och kinematikparametrar:

Bil.nb     3



In[30]:= Cαf = 2 * 19.7724 * wf  2 - 0.00220862 * wf  2^2

Cαr = 2 * 22.6671 * wr  2 - 0.00227021 * wr  2^2

Cγf = -Cαf  6

Cγr = -Cαr  6

Cγϕf = 0.3

Cγϕr = 0.4

Cδϕf = 0.02

Cδϕr = 0.01

Cϕa = (m * g * hr) / (kϕ - (m * g * hr))

Out[30]= 50928.6

Out[31]= 66095.1

Out[32]= -8488.1

Out[33]= -11015.8

Out[34]= 0.3

Out[35]= 0.4

Out[36]= 0.02

Out[37]= 0.01

Out[38]= 0.0482758

In[39]:=

Utdata:

In[40]:= ΔFzf =
1

s
(kϕf + karbf) *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wf * hrf * v^2

r * g

ΔFzr =
1

s
kϕr *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wr * hrr * v^2

r * g

Out[40]= 465.253

Out[41]= 663.986

In[42]:= EngineeringFormKdäck =
wf

Cαf
-

wr

Cαr


Out[42]//EngineeringForm=

6.93859 × 10-3

In[43]:= C1 = 0.00220862

C2 = 0.00227021

EngineeringFormKviktö =
wf

Cαf
*
2 * C1 * ΔFzf^2

Cαf
-

wr

Cαr
*
2 * C2 * ΔFzr^2

Cαr


Out[43]= 0.00220862

Out[44]= 0.00227021

Out[45]//EngineeringForm=

-421.332 × 10-6
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In[46]:= EngineeringFormKcamber =
Cγf

Cαf
* Cγϕf -

Cγr

Cαr
* Cγϕr * Cϕa

Out[46]//EngineeringForm=

804.597 × 10-6

In[47]:= EngineeringForm[Krollstyr = -(Cδϕf - Cδϕr) * Cϕa]
Out[47]//EngineeringForm=

-482.758 × 10-6

In[48]:= EngineeringForm[K = Kdäck + Kviktö + Kcamber + Krollstyr]
Out[48]//EngineeringForm=

6.8391 × 10-3

In[49]:= vc = Abs
l * g

K


Out[49]= 57.6543

Bil.nb     5



Bilaga 12: kurvtagning, trehjuling

Globala parametrar:

In[1]:= v = 16

accel = 3

r =
v^2

accel
g = 9.82

Out[1]= 16

Out[2]= 3

Out[3]=
256

3

Out[4]= 9.82

Grundläggande fordonsparametrar:



In[5]:= a = 1.181

b = 1.534

l = a + b

s = 1.5

m = 580

htp = 0.364

hrf = 0.06

hrr = 0

hr = htp -
hrf

a + b
* b

mf = m *
b

l

mr = m *
a

l
mfo = mf - 40

mro = mr - 20

w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

Out[5]= 1.181

Out[6]= 1.534

Out[7]= 2.715

Out[8]= 1.5

Out[9]= 580

Out[10]= 0.364

Out[11]= 0.06

Out[12]= 0

Out[13]= 0.330099

Out[14]= 327.705

Out[15]= 252.295

Out[16]= 287.705

Out[17]= 232.295

Out[18]= 5695.6

Out[19]= 3218.07

Out[20]= 2477.53

Fjädrings- och dämpningsparametrar:
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In[21]:= ωd = 1.6

ζ = 0.4

kt = 150000

ksf = -

39.5554 * kt *
mfo
2

* ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 *
mfo
2

* ωd^2

ksr = -
39.5554 * kt * mro * ωd^2

-kt + kt * ζ^2 + 39.5554 * mro * ωd^2

karbf = 16619

kϕf =
1

2
ksf * s^2

kϕr = 0

kϕ = kϕf + kϕr + karbf

Out[21]= 1.6

Out[22]= 0.4

Out[23]= 150000

Out[24]= 19608.3

Out[25]= 34430.9

Out[26]= 16619

Out[27]= 22059.4

Out[28]= 0

Out[29]= 38678.4

Däck- och kinematikparametrar:

Trehjuling.nb     3



In[30]:= Cαf = 2 * 22.6671 * wf  2 - 0.00227021 * wf  2^2

Cαr = 22.6671 * (wr) - 0.00227021 * (wr)^2

Cγf = -Cαf  6

Cγr = -Cαr  6

Cγϕf = 0.3

Cγϕr = 1

Cδϕf = 0.02

Cδϕr = 0

Cϕa = (m * g * hr) / (kϕ - (m * g * hr))

Out[30]= 67066.7

Out[31]= 42223.6

Out[32]= -11177.8

Out[33]= -7037.26

Out[34]= 0.3

Out[35]= 1

Out[36]= 0.02

Out[37]= 0

Out[38]= 0.0510925

In[39]:=

Utdata:

In[40]:= ΔFzf =
1

s
(kϕf + karbf) *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wf * hrf * v^2

r * g

ΔFzr =
1

s
kϕr *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wr * hrr * v^2

r * g

Out[40]= 441.804

Out[41]= 0.

In[42]:= EngineeringFormKdäck =
wf

Cαf
-

wr

Cαr


Out[42]//EngineeringForm=

-10.6935 × 10-3

In[43]:= C1 = 0.00227021

C2 = 0.00227021

EngineeringFormKviktö =
wf

Cαf
*
2 * C1 * ΔFzf^2

Cαf
-

wr

Cαr
*
2 * C2 * ΔFzr^2

Cαr


Out[43]= 0.00227021

Out[44]= 0.00227021

Out[45]//EngineeringForm=

634.069 × 10-6
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In[46]:= EngineeringFormKcamber =
Cγf

Cαf
* Cγϕf -

Cγr

Cαr
* Cγϕr * Cϕa

Out[46]//EngineeringForm=

5.96079 × 10-3

In[47]:= EngineeringForm[Krollstyr = -(Cδϕf - Cδϕr) * Cϕa]
Out[47]//EngineeringForm=

-1.02185 × 10-3

Sammanlagt K-värde:

In[48]:= EngineeringForm[K = Kdäck + Kviktö + Kcamber + Krollstyr]
Out[48]//EngineeringForm=

-5.12047 × 10-3

In[49]:= vc = Abs
l * g

K


Out[49]= 72.1582
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Bilaga 13: Fordonsegenskaper för målfordon (enligt kravspec)

Grundläggande parametrar

In[47]:= v = 25

accel = 3

r =
v^2

accel
g = 9.82

μx = 1.2

Out[47]= 25

Out[48]= 3

Out[49]=
625

3

Out[50]= 9.82

Out[51]= 1.2



In[52]:= a = 0.980

b = 1.530

l = a + b

s = 1.8

m = 580

htp = 0.364

hrf = 0.06

hrr = 0

hr = htp -
hrf

a + b
* b

mf = m *
b

l

mr = m *
a

l
mfo = mf - 40

mro = mr - 20

w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

Out[52]= 0.98

Out[53]= 1.53

Out[54]= 2.51

Out[55]= 1.8

Out[56]= 580

Out[57]= 0.364

Out[58]= 0.06

Out[59]= 0

Out[60]= 0.327426

Out[61]= 353.546

Out[62]= 226.454

Out[63]= 313.546

Out[64]= 206.454

Out[65]= 5695.6

Out[66]= 3471.82

Out[67]= 2223.78

Fjädring

2     Slutgilltigt fordon.nb



In[68]:= ksf = 21600

ksr = 29800

karbf = 16500

kϕf =
1

2
ksf * s^2

kϕr = 0

kϕ = kϕf + karbf

Out[68]= 21600

Out[69]= 29800

Out[70]= 16500

Out[71]= 34992.

Out[72]= 0

Out[73]= 51492.

Dämpning

In[74]:= Cαf = 2 * 22.6671 * wf  2 - 0.00227021 * wf  2^2

Cαr = 24.4016 * (wr) - 0.00121016 * (wr)^2

Cγf = -Cαf  6

Cγr = -Cαr  6

Cγϕf = 0.3

Cγϕr = 1

Cδϕf = 0.02

Cδϕr = 0

Cϕa = (m * g * hr) / (kϕ - (m * g * hr))

Out[74]= 71855.1

Out[75]= 48279.3

Out[76]= -11975.8

Out[77]= -8046.55

Out[78]= 0.3

Out[79]= 1

Out[80]= 0.02

Out[81]= 0

Out[82]= 0.037578

Vältrisk

In[83]:= säkerhetsmarginal = 100 *
g * 50 * s * b

2 * htp * (a + b)
 50  g - 1

Out[83]= 50.7158

Accelerationsförmåga
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In[84]:= accelerationstid = 27.78  g * μx *
a

l - htp * μx
(*0-100 tid*)

Out[84]= 4.98718

Kurvtagningsbeteende

In[85]:= ΔFzf =
1

s
(kϕf + karbf) *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wf * hrf * v^2

r * g

ΔFzr =
1

s
kϕr *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
wr * hrr * v^2

r * g

Out[85]= 363.761

Out[86]= 0.

In[87]:= EngineeringFormKdäck =
wf

Cαf
-

wr

Cαr


Out[87]//EngineeringForm=

2.25625 × 10-3

In[88]:= C1 = 0.00227021

C2 = 0.00121016

EngineeringFormKviktö =
wf

Cαf
*
2 * C1 * ΔFzf^2

Cαf
-

wr

Cαr
*
2 * C2 * ΔFzr^2

Cαr


Out[88]= 0.00227021

Out[89]= 0.00121016

Out[90]//EngineeringForm=

403.989 × 10-6

In[91]:= EngineeringFormKcamber =
Cγf

Cαf
* Cγϕf -

Cγr

Cαr
* Cγϕr * Cϕa

Out[91]//EngineeringForm=

4.3841 × 10-3

In[92]:= EngineeringForm[Krollstyr = -(Cδϕf - Cδϕr) * Cϕa]
Out[92]//EngineeringForm=

-751.561 × 10-6

In[93]:= EngineeringForm[K = Kdäck + Kviktö + Kcamber + Krollstyr]
Out[93]//EngineeringForm=

6.29278 × 10-3
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BILAGA 14: KRAVSPECIFIKATION 

Kinematik Enhet Fram Bak 
Rörelsefrihet mm ± 60 
Rollcenterhöjd mm 50 ± 10 / 
Kingpin lutning ° 10 ± 2 / 
Scrub mm 15 ± 5 / 
Trail mm 5 ± 5 / 
Caster ° 5 ± 2 / 
Camberförändring vid roll °/° < 0,3 / 
Spårviddsvariation mm < 20 / 
Styrvinkelförändring vid roll °/° < 0,02 / 

 

Hjul Fram Bak 
Däck 225/45R16 245/40R17 
Fälgar 16x7,5 17x8,5 

 

Geometri Enhet Fram Bak 
Avstånd mellan tyngdpunkt och framaxel mm 980 
Avstånd mellan tyngdpunkt och bakaxel mm 1530 
Spårvidd mm 1800 / 

 

Fjädring Enhet Fram Bak 
Fjäderstyvhet (effektiv) kN/m 21,6 29,8 
Stabilisatorstyvhet (effektiv) kN/rad 16,5 / 
Rörelseförhållande   >0,5 

 

Hjulupphängningstyp: 

 Framaxel: dubbla länkarmar med olika längder.  
 Bakaxel: enkel- eller dubbelsidig svängarm.  

Massa och tröghet: 

 Systemets massa och tröghetsmoment ska minimeras. 
 Systemets tyngdpunktshöjd ska minimeras. 

Hållbarhet: 

 Komponenternas säkerhetsfaktor ska vara minst 3,0. 

Kostnad och tillverkning: 

 Material och tillverkningsmetoder ska väljas med hänsyn till deras kostnad med 
syftet att hålla kostnaden lågt. 

 Antalet standardkomponenter ska maximeras. 



Bilaga 15: Krafter vid värstafallsscenario, fram

In[98]:= v = 25

g = 9.82

ay = g

ax = g

μx = 1

r =
v^2

ay

Out[98]= 25

Out[99]= 9.82

Out[100]= 9.82

Out[101]= 9.82

Out[102]= 1

Out[103]= 63.6456



In[104]:= a = 1.181

b = 1.534

l = a + b

s = 1.5

m = 580

htp = 0.364

hrf = 0.06

hrr = 0

hr = htp -
hrf

a + b
* b

mf = m *
b

l

mr = m *
a

l
w = m * g

wf = mf * g

wr = mr * g

kϕf = kϕ = 37000

rhjul = 0.3

rbromsok = 0.1

Out[104]= 1.181

Out[105]= 1.534

Out[106]= 2.715

Out[107]= 1.5

Out[108]= 580

Out[109]= 0.364

Out[110]= 0.06

Out[111]= 0

Out[112]= 0.330099

Out[113]= 327.705

Out[114]= 252.295

Out[115]= 5695.6

Out[116]= 3218.07

Out[117]= 2477.53

Out[118]= 37000

Out[119]= 0.3

Out[120]= 0.1
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In[121]:= ΔFzx =
w

2
*
htp

l
*
ax

g

ΔFzf =
1

s
kϕf *

w * hr * v^2  (r * g)

kϕ - w * hr
+
(wf + ΔFzx) * hrf * v^2

r * g

Out[121]= 381.804

Out[122]= 1464.5

In[123]:= Fn = (wf + ΔFzx)  2 + ΔFzf

Out[123]= 3264.44

In[124]:= Cα = 22.6671 * (Fn) - 0.00227021 * (Fn)^2

α = 0.1(*6 graders slipvinkel*)

Fkurv = Cα * α

Fbroms = μx * Fn

Out[124]= 49802.7

Out[125]= 0.1

Out[126]= 4980.27

Out[127]= 3264.44

In[128]:= Mbroms = Fbroms * rhjul

Mbromsok = Mbroms / rbromsok

Out[128]= 979.332

Out[129]= 9793.32
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Bilaga 16: krafter på kulleder

In[1]:= rhjul = 0.3

rö = 0.15

rn = 0.17

Fnormal = 3264

Fbroms = 3264

Fkurv = 4980

Out[1]= 0.3

Out[2]= 0.15

Out[3]= 0.17

Out[4]= 3264

Out[5]= 3264

Out[6]= 4980

X-led

In[7]:= Solve[rhjul * Fbroms + rö * Fxö - rn * (Fbroms - Fxö) ⩵ 0, Fxö]

Out[7]= {{Fxö → -1326.}}

In[8]:= Fxö = -1326

Fxn = Fbroms - (Fxö)

Out[8]= -1326

Out[9]= 4590

Y-led

In[10]:= Solve[rhjul * Fkurv + rö * (Fkurv - Fyn) - rn * Fyn ⩵ 0, Fyn]

Out[10]= {{Fyn → 7003.13}}

In[11]:= Fyn = 7003

Fyö = Fkurv - Fyn

Out[11]= 7003

Out[12]= -2023

Övre kulled

In[13]:= NFöradiell = Fxö^2 + Fyö^2 

Out[13]= 2418.84

Nedre kulled

In[14]:= NRnradiell = Fxn^2 + Fyn^2 

Out[14]= 8373.18

In[15]:= Fnaxiell = Fnormal

Out[15]= 3264



Bilaga 17: Fjäderstyvhet, fram

In[1]:= crörelse = 0.52

θ = 44

kse = 21600

Out[1]= 0.52

Out[2]= 44

Out[3]= 21600

In[4]:= ks =
kse * Sec[θ]

crörelse^2

Out[4]= 79894.2



Bilaga 18: Fjäderstyvhet, bak

In[1]:= crörelse = 1  3

θ = Pi  12

kse = 29800

Out[1]=
1

3

Out[2]=
π

12

Out[3]= 29800

In[4]:= ks =
kse

crörelse^2 * Cos[θ]

Out[4]=
536400 2

1 + 3

In[5]:= N[ks]

Out[5]= 277661.


