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Abstract 
Saab Aerosystems has a long tradition and a lot of competence in the field of flight 
simulation. Their ambition to broaden the market horizon has led to a discussion 
about also selling vehicle simulation solutions, both for military and civilian use. 
 
The aim of this thesis is to investigate the driver’s experiences of the accelerations 
he or she is exposed to whilst driving in rough terrain. The results may used as a 
basis for future decisions and can act as a platform for the construction of an 
effective simulation model. 
 
To investigate the driver’s exposure of acceleration, some kind of dynamic 
simulation is needed. A terrain track with both small and large obstacles where 
constructed. A model of a military vehicle and a civil truck where also constructed 
with consideration given to the original vehicles’ features. The simulation of the 
ride along the track was then initiated, which resulted in plots for several 
parameters, such as acceleration and angular acceleration for the driver relative to 
the track. The work was focused on the vital properties of the vehicle, such as 
vehicle length, position of mass centre and wheel size. 
 
The simulations led to some conclusions concerning vehicle properties. Boogie 
type suspension and lever arm type suspension, vertical distance to mass centre, 
driver’s position, vehicle length, spring and damper for the cab and number of 
wheels all turned out to be vital constituents to the driver’s experience. On the 
other hand, properties such as coefficient of restitution and wheel size turned out 
to have no significant impact. 
 
One more conclusion of the work is that CAD software works well for dynamic 
simulations such as the ones described in this report. It was also apparent that a 
quite realistic simulation could be achieved with a fairly simple vehicle model. 
Furthermore, it is essential to get certain parameters such as the vehicle’s length 
and other major construction differences realistic, otherwise all fine tuning of the 
vehicle model will be pointless. 
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Sammanfattning 
Saab Aerosystems har en lång tradition och stor kompetens inom flygsimulering. 
Strävan efter ett större marknadsområde har gjort att Saab även börjat undersöka 
möjligheterna att sälja tjänster inom fordonssimulering för både civilt och militärt 
bruk. 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka en fordonsförares upplevelser av de 
accelerationer som förekommer under körning i terräng. Resultatet är tänkt att 
användas som beslutsunderlag och grund för att bygga upp en effektiv 
simuleringsmodell för bl.a. terränggående fordon. 
 
För att undersöka accelerationerna som föraren utsätts för krävs någon form av 
dynamiksimulering. För ändamålet har CAD-programvaran Pro Engineer Wildfire 
valts. En terrängbana i form av små och stora hinder samt två fordonstyper, ett 
stridsfordon och en lastbil konstruerades, med verkliga förebilder som 
utgångspunkt. Simuleringar av fordonets färd längs terrängbanan genomfördes. 
Varje försök genererade grafer för en mängd olika mätvärden, såsom 
accelerationer och vinkelaccelerationer för föraren relativt banan. Fokus har legat 
på att undersöka centrala egenskaper hos fordonet såsom längd, masscentrums 
läge, däckstorlek m.m. och hur dessa påverkar förarens upplevelse. 
 
Efter utförda simuleringar stod det klart att de egenskaper hos fordonet som är 
vitala för förarens upplevelser är boogie- och länkarmsupphängning av hjul, 
masscentrums läge, förarens position, fordonets axelavstånd, hyttens dämpning 
och fjädring samt hjulantal. Mindre relevanta för förarens upplevelse är 
egenskaper såsom stöttal mellan däck och mark samt däckdiameter. 
 
Av arbetet framgick även att ett CAD-verktyg med dynamikmodul fungerar 
mycket väl för dynamiksimuleringar av den karaktär som behandlas i 
examensarbetet. Det går även att konstatera att relativt verklighetsnära 
fordonsbeteende går att åstadkomma utan speciellt detaljerad modell av fordonet. 
Det framgick också att det är av stor vikt att se till att övergripande parametrar 
såsom fordonets längd och principiella konstruktion överensstämmer med 
verkligheten. Stämmer inte detta blir alla finjusteringar av fordonsmodellen 
överflödiga. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Saab har stor kompetens inom simulering med inriktning mot flyg och företaget 
har länge använt simulatorer som en viktig del i utvecklingen av nya och befintliga 
produkter. Simulatorerna används även i stor utsträckning i utbildningssyfte för 
piloter.  
 
När olika typer av fordon simuleras är det relativt lite av simulatorns uppbyggnad 
som skiljer, både vad gäller hårdvara och mjukvara. Visuella system, 
dynamikmodeller, eventuell rörelseplattform, m.m. är grundstenar som återfinns 
oavsett om en båt, en bil, eller ett flygplan simuleras. 
 
Eftersom skillnaderna i simulatorstruktur är små och mycket kompetens på 
området finns inom företaget vill Saab bredda sina simulatorkunskaper utanför 
flygområdet. Ett intressant område är fordonssimulering, där många civila samt 
militära applikationer finns. Främst har Saab intresserat sig för tyngre fordon.  
 
Då en förare kör ett fordon får han eller hon en viss upplevelse av fordonets 
karaktär och händelser kring fordonet vilket ligger till grund för hur föraren sedan 
agerar. I en simulator handlar det om att återskapa denna upplevelse för att 
efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Att skapa 
verklighetsnära och därmed avancerade modeller för ett fordons dynamik behöver 
inte vara ett problem om beräkningskapacitet, tid och pengar finns. Eftersom detta 
oftast inte är fallet, är ett centralt problem inom simulering därför att skapa en 
enklare, billigare och effektivare modell. Modellen ska kräva så lite resurser som 
möjligt under och mellan körningarna och samtidigt ge det resultat som 
eftersträvas. För att skapa en förenklad modell krävs dock att kunskap finns om 
hur föraren upplever verklig körning och vad det är som bidrar till den totala 
upplevelsen. Detta är vad den här rapporten kommer att behandla. 

1.2 Mål och syfte 
Det övergripande målet för examensarbetet är att erhålla olika fordonsparametrars 
inverkan för förarens upplevelse vid en simulering, samt att identifiera de 
fordonsegenskaper som kan förenklas utan att förarens upplevelse försämras 
nämnvärt. 
 
För att skaffa sig kunskap om hur fordonsföraren påverkas av accelerationer måste 
ett fordons dynamiska beteende undersökas. För att komplettera bilden av förarens 
upplevelse krävs även kännedom om balansorganens funktion. I den mån det är 
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möjligt kommer hela förloppet från fordonets beteende till stimuli av 
balansorganen att behandlas. Sammanvägt är detta mycket centralt för att 
åstadkomma hög realism vid fordonssimulering. 
 
Uppkommer idéer om hur dynamikmodellen för ett fordon kan förenklas kommer 
även dessa förenklingar att redovisas. 
 
Resultatet av rapporten skall kunna användas som en rekommendation eller 
riktlinje för framtida simuleringslösningar och strategier. 

1.3 Arbetets genomförande 
I första fasen av arbetet ägnades mycket tid åt att specificera arbetsuppgiften. Så 
småningom stod det klart att en stor och viktig del av problemet var att undersöka 
hur olika ändringar i fordonets konfiguration, exempelvis hjulantal, påverkar 
accelerationerna som föraren utsätts för. När uppgiften definierats undersöktes hur 
modellen skulle utformas. Eftersom parametrar som hjulantal, längd på fordon etc. 
rent intuitivt känns som centrala för fordonets förmåga att hantera hinder 
bestämdes att dessa skulle studeras närmre. Då fordonsbeteende som t.ex. sladd ej 
är lika intressant för tunga fordon som för mindre och snabbare fordon 
begränsades modellen till två dimensioner (longitudinell fordonsdynamik). Delvis 
beror begränsningen också på att 2D-mekanik är betydligt mindre krävande. Den 
är inte lika matematiskt komplex som 3D-mekanik och är därför mer lättberäknad 
och kräver därför betydligt mindre datorkraft, som är en begränsande faktor. 
 
För beräkningarna valdes programvaran Pro Engineer. Den är väl lämpad för 
problemet och författarna var redan innan arbetets början väl förtrogna med 
programmet. Flera alternativ till ProEngineer finns på marknaden. För mer detaljer 
om dessa och motivering till varför de ej valdes, se kapitel 1.3.1. 
 
Då Pro Engineer är ett CAD-program gick det relativt fort att skapa enkla 
modeller av en lastbil och ett stridsfordon. En terrängbana bestående av en 
sekvens med mindre pucklar och en sekvens med stora kullar utformades för att 
utvärdera fordonets dynamiska beteende vid terrängkörning. De mekaniska 
elementen såsom fjädrar, dämpare, servomotorer definierades. Villkor för 
fordonets frihetsgrader angavs. I programmet definierades även 25 olika 
mätvärden som bedömdes som användbara för studier kring förarens upplevelse. 
 
När modellen var konstruerad utfördes de tänkta försöken på terrängbanan. I ett 
typiskt försök modifierades en fordonsegenskap, som t.ex. däckdiameter. Sedan 
undersöktes vilka ändringar i fordonets beteende detta gav upphov till. Speciellt 
centralt för förarens upplevelse är accelerationer och vinkelaccelerationer. Därför 
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redovisas dessa i bilagor, medan övriga mätresultat som enbart har använts för att 
förenkla tolkningen av resultaten ej redovisas i rapporten. 
 
Sammanfallande grafer tyder på att föraren med största sannolikhet inte märker 
om parametern ändras, medan kraftiga skillnader mellan försöken tyder på att 
föraren med största sannolikhet detekterat att något ändrats hos fordonet. 
 
Parallellt med det arbete som gjordes beträffande fordonsdynamiken gjordes även 
litteraturstudier beträffande en fordonsförarens upplevelse av accelerationer, 
främst genom stimulans av balansorganen i innerörat. Det stod emellertid snart 
klart att det skulle bli mycket svårt att dra exakta slutsatser om förarens upplevelse 
av t.ex. forcering av ett hinder. Detta beror bl.a. på att de undersökningar som 
gjort på området ej sammanfaller helt med de försök som gjorts i den här studien. 
Det beror också på att samspelet mellan flera olika system i människokroppen, 
såsom balans och syn, samverkar för att ge känslan av förflyttning. 

1.3.1 Alternativa beräkningsverktyg 
Ett alternativ till att använda Pro Engineer hade varit att använda programvaran 
MatLab, som är ett beräkningsverktyg för bl.a. hantering av matriser och lösning 
av differentialekvationer. Fördelen med detta hade varit bättre kontroll över 
ekvationer och större kontroll över alla parametrar. Nackdelarna med Matlab blir 
emellertid att exakt kunskap om samtliga ingående ekvationer krävs, samt relativt 
goda kunskaper om hur problem av sådan karaktär skall lösas. Hela 
fordonsmodellen hade innan försöken kunnat påbörjas, behövt implementeras i 
MatLab. Den tid som detta hade tagit har nu kunnat användas till fler och mer 
avancerade simuleringar. 
 
En annan tänkbar metod hade varit att använda beräkningsverktyg av den sort som 
används vid fordonsutveckling, t.ex. Adams. Kraven för precision och detaljnivå 
generellt större vid fordonsutveckling än för fordonssimulering även om detta 
varierar beroende på simuleringens syfte. Förmodligen hade det här angreppssättet 
givit mer exakta resultat. Däremot hade det förmodligen varit mer tidsödande och 
därför också mer kostsamt. 
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1.4 Disposition av rapporten 
Rapporten är upplagd på ett sätt som författarna anser vara fördelaktigt för att 
läsaren skall få all information som behövs för att följa resonemangen i rapporten, 
samtidigt som information som ej är nödvändig för förståelsen av rapportens 
innehåll har lagts i bilagor. 
 
Kapitel 2 behandlar en teori som ligger till grund för de försök som gjorts. En del 
av teorin är också med för att ge läsaren förståelse för vilka prioriteringar och 
kompromisser som gjorts. Detta kapitel ger en relativt ytlig genomgång av 
områdena simulering, fordonsdynamik och människans balansorgan. 
 
I kapitel 3 behandlas den modell som använts vid försöken. Att ta del av hur 
modellen är uppbyggd ger läsaren möjlighet att själv skaffa sig en uppfattning om 
hur verklighetsnära simuleringen är och vilka resultat som kan förväntas. 
 
I kapitel 4 redovisas de resultat som åstadkommits, i form av grafer. Här 
diskuteras några exempel på resultat av försöken och vad man kan utläsa av 
graferna. Den huvudsakliga diskussionen och analysen ligger emellertid i kapitel 
5. 
 
I kapitel 5 analyseras resultaten. Till att börja med används en systematisk modell 
för att vikta försöken och bedöma överensstämmelsen på en betygskala. 
Viktningen och själva resultaten följs sedan upp med en allmän diskussion kring 
förarens upplevelse. 
 
I kapitel 6 dras generella slutsatser av arbetet. Här redovisas övergripande 
slutsatser av försöken, samt hur vald metod har fungerat. 
 
I kapitel 7 knyts rapporten ihop och författarna ger sin syn på problemet och ger 
förslag till hur Saab bör agera på området, samt vad som är önskvärt att undersöka 
vidare. 
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2 Teori och litteraturstudier 
Det här kapitlet syftar till att ge en överblick över den teori som ligger till grund 
för de försök som gjorts och den följande analysen. Det ska ses som en 
introduktion till respektive område och bör läsas för ökad förståelse av problemen 
vid fordonssimulering. Däremot bör det inte vara några problem att följa det 
försök som gjorts utan djupare kunskap inom dessa ämnen. 

2.1 Fordonsdynamik 
I det här kapitlet behandlas området grundläggande fordonsdynamik. Det bör läsas 
för att få en djupare förståelse av de försök som gjorts. Däremot bör försöksdelen i 
rapporten kunna följas med endast grundläggande kunskaper inom mekanik och 
fordonsdynamik. För att få detta rekommenderas att läsa sammanfattningen av 
kapitlet. 

2.1.1 Sammanfattning av kapitlet 
För att beskriva ett fordons dynamik används Eulers första och andra lag. Kraft 
och momentekvationer kan ställas upp olika detaljerat beroende på hur noggrant 
och verklighetstroget dynamiken skall beskrivas. 
 

GamF ∗=Σ  (Euler I) 

GhM &=Σ  (Euler II) 
 
Fordonets egenskaper och uppträdande beror på de inblandade krafter som 
samverkar och agerar på de ingående delarna i fordonet. Beroende på hur många 
delar man vill representera fordonet med desto mer komplex blir dynamiken.  
 
De ingående krafterna som verkar i fordonets längdriktning kan delas in i följande 
grupper; drivkraft, luftmotstånd, rullmotstånd samt bromskraft. Var och en 
innehåller mer eller mindre omfattande ekvationer som motsvarar resp. 
kraftbidrag. Däckens kontakt med marken, bilens viktfördelning pga. 
accelerationer, fjädring och dämpning mm ingår och utgörs av ekvationer som 
totalt bildar en komplex beskrivning av hela fordonets dynamik där de inblandade 
ekvationerna ofta är beroende av varandra.  
 
I detta stycke ges en beskrivning av ett fordons grundläggande dynamik i två 
dimensioner. 
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2.1.2 Translationssystem 
Till grund för de flesta dynamiska ekvationer inom fordonsdynamiken ligger 
Eulers första och andra lag. 
 
Lagen behandlar både translation och rotation för en kropp. 
 
Summan av alla krafter som angriper en kropp i en viss riktning är lika med 
massan gånger accelerationen för kroppen i samma riktning, under antagandet att 
massan är konstant, ([1.2] Gillespie, Thomas D - Fundamentals of Vehicle 
Dynamics). 
 

GamF ∗=Σ  
 
där 
∑F  = Kraftsumman som verkar på kroppen 
m  = kroppens massa 
Ga  = Masscentrums accelerationsvektor (uttryckt i ett inertialsystem) 

2.1.3 Rotationssystem  
Summan av de moment som angriper en kropp runt en given axel är lika med 
tröghetsmomentet gånger rotationsaccelerationen kring samma axel, ([1.2] 
Gillespie, Thomas D). 
 

GhM &=Σ  
 
där 
MΣ  = Momentsumman m.a.p. G 

Gh
&  = Rörelsemomentsvektorn m.a.p. G 

 
Med dessa grundekvationer kan en bra och precis modellering av fordonets 
dynamik skapas. Beroende på hur utförligt och detaljerat ekvationerna ställs upp 
samt hur villkoren för de ingående krafterna och momenten anges kan en mer eller 
mindre realistisk modell erhållas. 
 
När krafter behandlas är det viktigt att referera till koordinatsystem. För att 
beskriva ett fordons dynamik används ofta fordonsfasta samt vägfasta 
koordinatsystem.  
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2.1.4 Teckenkonvention 
Positiv riktning för det fordonsfasta koordinatsystemet är för x-axeln i fordonets 
färdriktning samt upp genom fordonstaket för z-axeln. Detta är en vedertagen 
konvention för studier människans uppfattning av accelerationer, varför denna 
konvention valts. 

2.1.5 Statisk fördelning 
Viktfördelning mellan hjulen spelar en avgörande roll i hur ett fordon beter sig på 
vägen. Genom att undersöka den statiska fördelningen först kan senare en mer 
korrekt modell av fordonet ställas upp.  
 

V

Rf

Rr
ωr

ωf

c

b

h

mg

μf

μr

θ

L

 
 

0=∑F  ger: 
 

L
bgmF

L
cgmF

RS

FS

∗∗=

∗∗=
 

 
där 
b = Längd från framaxel till masscentrum 
c = Längd från bakaxel till masscentrum 
FFS = Normalkraft vid framaxeln (statiskt) 
FRS = Normalkraft vid bakaxeln (statiskt) 
L = hjulbas 
 
Vid lutning av vägen ändras fördelningen. 
Här under antagandet att små vinklar gäller. 
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θ

θ

∗∗∗+∗∗=

∗∗∗−∗∗=

L
hgm

L
bgmF

L
hgm

L
cgmF

RS

FS

 

 
där 
θ  = Vägens stigning i radianer 
h = Avstånd mellan masscentrum och mark 

2.1.6 Dynamisk fördelning 
Vid dynamiska förhållanden tillkommer det bidrag till de olika ekvationerna på 
grund av fordonets acceleration och massa. Tecknet hos Ax spelar stor roll då det 
avgör om Ax är en inbromsning (retardation) eller acceleration. 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗∗+∗∗∗+∗∗=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗∗∗−∗∗∗−∗∗=

xRD

xFD

Amg
L
Hθ

L
hgm

L
bgmF

Agm
L
Hθ

L
hgm

L
cgmF

 

 
där 
FFD = Normalkraft på framaxel 
FRD = Normalkraft på bakaxel 
Ax = Acceleration i fordonets x-led 

2.1.7 Longitudinella krafter 
De krafter som har en betydande roll för dynamiken i fordonets längdriktning kan 
förenklat generaliseras in i följande fyra grupper, Drivkraft, rullmotstånd, 
luftmotstånd samt bromskraft. Summan av dessa blir den totala kraften i fordonets 
färdriktning. 
 

bromsluftrulldrivx FFFFF +++=∑  

2.1.8 Drivkraft 
Motorer och växellådors dynamik är mycket komplexa. I många fall går det dock 
att göra grova förenklingar. I verkligheten finns det två sorters drivning som 
begränsar ett fordons accelerationsegenskaper. De två varianterna är 
motorbegränsad, samt friktionsbegränsad drivning. 
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Motorbegränsad drivning 
Här ges en modell av drivlinan (motor, växellåda och överföring till hjul) i ett 
fordon med motorbegränsad drivning. 
 

( )
W

dgmotor
driv R

nxxT
F

∗∗∗
=  

 
där 
Fdriv = Kraftbidrag från drivlinan 
Tmotor = Moment från motorn vid givet varvtal 
xg = Utväxlingsförhållande i växellådan för given växel 
xd = Utväxlingsförhållande i differentialen 
n = Verkningsgraden för drivlinan 
Rw = Däckradie 

Friktionsbegränsad drivning 
Fördelningen av normalkraft på hjulen p.g.a. accelerationen får stora konsekvenser 
vad gäller greppet mot underlaget. Friktionskraften, som är en produkt av 
normalkraften mot marken och friktionskoefficienten, är avgörande för hur mycket 
av motorns kraft som kan omvandlas till en rörelse hos fordonet. 
 
Ett drivande däck, d.v.s. ett däck som överför moment från motorn, roterar något 
snabbare än ett icke drivande däck vid en närmare granskning. Detta beror på att 
momentet från motorn får däcket att rotera. Däcket måste ha en relativ hastighet 
mot marken för att någon deformering av gummit skall ske och för att någon kraft 
skall kunna överföras. När däcket glider (slip) mot marken, vilket blir resultatet av 
en relativ hastighet, uppstår en friktionskraft i bilens motsatta färdriktning. 
Friktionskraften måste ha en motriktad kraft och det är denna som ger upphov till 
att bilen drivs framåt. Ett däck som inte driver glider heller inte. Därmed skiljer sig 
rotationshastigheten något mellan drivande och icke drivande. 
 
Förhållandet mellan däckets randhastighet, ω∗r  och markens hastighet, v  anges 
som slipfaktor, s. 
 

ω
ω
∗

−∗
=

r
vr

s  

 
Kraften i z-led är beroende av viktfördelningen över hjulen. I en enkel modell kan 
kraften antas vara den samma som normalkraften, N. 
 
N = Fz 
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Maximal drivkraft, drivF  som kan överföras till vägen kan då skrivas som en 
funktion av s och C. C är en friktionsfaktor som beror av N, typen av underlag 
samt däcktyp.  
 

sCFdriv ∗=  
 
Detta kallas för friktionsbegränsad drivning då friktionen ger ett maxvärde på 
kraften som motorn kan överföra till rörelse hos fordonet, ([1.2] Gillespie, Thomas 
D). 

2.1.9 Luftmotstånd 
Luftmotståndet har stor betydelse vid simulering av snabba fordon. Modeller med 
tyngre långsammare fordon påverkas inte lika märkbart. Finns ambitionen att t.ex. 
simulera kastvindar och deras inverkan på lastbilar bör dock en mer avancerad 
modell ställas upp, likaså vid studier av bränsleförbrukning och liknande 
applikationer där höga krav på noggrannhet ställs. 
 

luftdluft

xluftluft

ACC

uCF

ρ∗∗∗=

∗=

5.0

2

 

 
där 
Fluft= Kraft orsakad av luftmotstånd 
Cluft = Luftmotsåndsfaktor 
Cd = Aerodynamisk parameter för fordonet 
A = Fordonets frontarea 
ρ luft = Luftens densitet 
ux = Fordonets hastighet i x-led 

2.1.10 Rullmotstånd 
I alla fordon finns det förluster som gör att verkligheten skiljer sig från teorin. 
Tröghet i roterande delar, deformering av däck vid kontakt med marken, värme 
mm är några bidragande faktorer. I fordonssammanhang brukar dessa faktorer 
innefattas i en parameter, rullmotstånd. Rullmotståndet har som namnet avslöjar 
en bromsande effekt på fordonet, ([1.2] Gillespie, Thomas D). 
För att på ett säkert sätt fastställa denna parameter för ett visst fordon krävs att 
tester utförs i verkligheten. I en simulering är det dock inte säkert att ett färdigt 
fordon för test finns att tillgå. Istället görs approximationer och förbättringar av 
modellen tills resultatet uppfyller de krav som ställs på simuleringen.  
 
Rullmotståndet ökar linjärt med hastigheten vilket förenklat kan skrivas som. 
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parametercefikFordonsspeC
uCF

rull

xrullrull

=
∗=

 

 
En riktlinje på rullC s storlek är luftrull C*C 30≈  men det är bara en riktlinje och den 
kan avvika helt för vissa fordon.  

2.1.11 Bromskraft 
Bromskraften får fordonet att minska hastigheten. Vid inbromsning niger fordonet 
p.g.a. förändrad viktfördelningen över däcken. Av denna orsak har man ofta 
kraftigare bromsar fram än bak. Om däcken rullar (ingen glidning) kan man sätta 
upp följande uttryck för bromskraften hos ett däck,  
([2.1] http://www.users.qwest.net/~zted1). 
 

( )
w

wwb
broms R

IT
F

α∗−
=  

 
där 
Tb = Bromsmoment från broms 
IW = Tröghetsmoment hos däcket 
α W = Rotationsaccelerationen hos däcket 
RW = Däckets radie 
 
Om däcket börjar glida får teorin för maximal kraft som kan överföras mellan väg 
och däck användas. Detta enligt samma princip som för det tidigare nämnda fallet 
med maximal kraftöverföring från motorn vid drivning,  
([2.1] http://www.users.qwest.net/). 

2.1.12 Däckmodeller 
Då samspelet mellan däck och mark är avgörande för fordonets beteende samt att 
beteendet är kraftigt däck- och vägberoende behövs oftast en finare modell över 
däckets glidegenskaper än vad som tidigare nämnts. Skillnaden mellan de olika 
modellerna blir mer påtagliga vid simulering i tre dimensioner, då fenomen som 
sladd, över/understyrning och krängning kan granskas. 
 
I simuleringssammanhang används ofta ”Pacejka Magic Model” för att beskriva 
det komplexa samspelet mellan mark och däck. Pacejka’s modell bygger på 40 
konstanter bestämda utifrån experimentella data över den tänkta marken i 
kombination med den tänkta däcktypen. Konstanterna kombineras och beräknas 
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samman till fyra övergripande parametrar utan direkt fysikalisk innebörd (B,C,D 
och E) som sätts in i en ekvation, enligt: 
 
( ) ( )( )( )( ),arctanarctansin sBsBEsBCDs ∗−∗−∗∗∗=μ  

 
där 
μ = Friktionstal 
s = Slipfaktor (slipratio) 
 
([2.2] http://www.le.ac.uk/) 
 
En graf över förhållandet mellan slip och friktion kan se ut enligt figur 2.1.12.1. 
 

 
 

Figur 2.1.12.1: Graf  över Friktion som funktion av slipfaktor vid användandet av 
Pacejka’s modell.  

 
Parametrar som används till ovanliggande graf: 
 
parameter B C D E 
normal 10 1,9 1 0,97 
våt 12 2,3 0,82 1 
snö 5 2 0,3 1 
is 4 2 0,1 1 
 

Tabell 2.1.12.1: Parametrar använda i Pacejka’s modell. Dessa parameterval ligger till 
grund för grafen ovan. 

 
([2.2] http://www.le.ac.uk/) 
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Grafen visar förhållandet mellan glidning och friktion. Vid en låg slipfaktor är 
friktionsfaktorn låg, men då glidningen ökar stiger friktionen mellan däck och 
mark för att vid ett visst värde plana ut. För t.ex. våt vägbana har friktionen en 
topp vid slipfaktorn 0,08. Detta innebär att däckets grepp ökar fram till dess att 
friktionens maxvärde nås, men blir glidningen större minskar friktionen. Om 
däckets beteende motsvarar en graf med distinkt topp, såsom t.ex. grafen för vått 
underlag, kommer fordonet uppvisa ett svårförutsägbart beteende, vilket gör 
fordonet mer svårkontrollerat. 
 
Pacejka’s modell använder sig av många konstanter som ofta är svåra att 
bestämma. Kopplingen mellan konstant och verklig fysikalisk innebörd kan också 
vara diffus. Sammantaget gör detta att Pacejka’s modell kräver en stor mängd 
arbete om resultatet i en simulering skall ge ett bättre resultat än vid användandet 
av enklare en däckmodell. 

2.1.13 Författarnas litteraturtips 
För djupare kunskap inom fordonsdynamik hänvisas läsaren till boken: 
Fundamentals of Vehicle Dynamics skriven av Thomas D, Gillespie. 

2.2 Fordonssimulering 
Det här kapitlet ger en översikt över ämnet fordonssimulering. De försök som 
gjorts och följande diskussion bygger på att läsaren har grundläggande kännedom 
om fordonssimulering. Därför följer här en kort sammanfattning av kapitlet. 
Önskas mer information på ämnet hänvisas till fortsättningen på kapitlet. 

2.2.1 Sammanfattning av kapitlet 
Fordonssimulering är ett brett område med många olika tillämpningar. Simulatorer 
används flitigt i utvecklingsskedet av ett fordon då virtuella prototyper ofta är ett 
snabbt och billigt sätt att utvärdera olika koncept. Simulatorer kan även användas 
för forskning inom trafiksäkerhet samt för träningsändamål.  
 
Simulatorer blir alltmer vanligt förekommande. Detta beror inte minst på att 
kostnaderna för en simulator sjunker alltmer, mestadels beroende på att en bra 
simulering är beroende av hög datakapacitet. För några år sedan fanns detta endast 
att tillgå genom specialanpassade och därmed dyra system. Idag har en kraftfull 
PC oftast tillräcklig prestanda för att tillfredställa behoven vid fordonssimulering. 
Behövs ytterliggare prestanda kan flera datorer användas. 
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Det centrala vid all simulering är förarens upplevelse. Upplevelsen beror av många 
faktorer och är ett samspel mellan bl.a. visuell presentation, ljud och fysisk 
förflyttning (rörelseplattform). Enklare simulatorer brukar sakna rörelseplattform 
och ha enklare system för ljud och bild. Ju högre kraven på realism är, desto fler 
komponenter måste tas med i simuleringen och desto noggrannare måste varje 
fordonsegenskap efterliknas. 
 
All fordonssimulering kräver en dynamikmodell, d.v.s. en mekanisk beskrivning 
av fordonets egenskaper. Ju noggrannare modellen är desto större 
beräkningskapacitet och därmed kostsam datorkapacitet krävs. Det finns således 
mycket stora vinster att göra både vad gäller ekonomi och hanterbarhet om 
dynamikmodellen är så enkel som möjligt. 

2.2.2 Simulering 
Fordonssimulering går ut på att efterlikna ett verkligt fordon helt eller delvis. 
Simuleringen kan t.ex. behandla interaktionen mellan mark och fordon eller 
dynamiken i en växellåda. Simuleringen utförs ofta med hjälp av en eller flera PC-
datorer, som idag har nått den prestandanivån att de fungerar även för krävande 
simulatorlösningar. Simuleringar används flitigt i utvecklingsskedet då det ofta är 
billigare och snabbare att bygga upp virtuella prototyper i datorn än att skapa 
riktiga att utföra tester på. I en datorsimulering finns även fördelen att försöken är 
lättkontrollerade, samt att samma försök, t.ex. ett kollisionsförlopp, kan upprepas 
oändligt många gånger utan att ett enda fordon behöver skrotas. Det går även att 
utföra försök som ej hade varit juridiskt möjliga att utföra på väg, såsom att prova 
t.ex. inverkan av alkohol på föraren. 

2.2.3 Simulator 
När en simulering interagerar med en verklig förare talar man om en simulator. 
Föraren styr det simulerade fordonet som om det vore ett verkligt fordon. Sättet 
som föraren är i interaktion med simuleringen kan variera kraftigt beroende på 
typen av simulator. Exempel på en fordonssimulator kan vara ett vanligt bilspel till 
PC eller spelkonsoll. 

2.2.4 Hårdvara 

Visuell omgivning 
För att en försöksperson skall uppleva en simulerad värld eller förlopp krävs en 
mer eller mindre avancerad presentation av omgivningen. Presentationen skapas 
med hjälp av skärmar eller projektorer. 
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Cockpit 
Platsen där försökspersonen sitter kallas cockpit och har till uppgift att placera 
försökspersonen i en position där han eller hon kan styra och kontrollera farkosten 
på ett så realistiskt sätt som möjligt. 

Rörelseplattform 
Rörelseplattformen har till uppgift att tillföra förflyttning till simulatorcockpiten. 
Få av de simulatorer som finns på marknaden använder sig av en rörelseplattform 
då de ofta kostar mer än vad de tillför.  

Ljud 
Mycket av en persons totala upplevelse av verkligheten baseras på ljud och även i 
en simulator är detta ett faktum. Högtalare i olika antal används för att skapa dels 
fordonsljud men även omvärldsljud. 

Koppling till mjukvara 
All aktiv (styrbar) hårdvara sammankopplas med mjukvaran för att kunna styras 
och samverka. I/O-kort eller liknande används för att omvandla analoga signaler 
till digitala. 

Kontrollrum 
För att styra och påverka det föraren upplever används ett kontrollrum där en 
testledare kan styra och övervaka simuleringsförloppet. 

2.2.5 Mjukvara 

Styrning av hårdvara 
Ingående aktiv hårdvara behöver någon form av styrning. Beroende på 
datorstruktur så ser styrningen olika ut. Mjukvaran (programvaran) är oftast 
uppdelad i moduler efter respektive hårdvara och kan vara lokaliserad på en eller 
flera datorer. 

Omvärld och scenarion 
Omvärlden är en virtuell miljö som föraren eller användaren kan interagera med. 
Omvärlden kan byggas upp på flera sätt och vara mer eller mindre detaljerad. Den 
tänkta omvärlden kan genereras i realtid under körning eller skapas i förväg. Med 
hjälp av GIS-programvara, t.ex. ESRI, och databaser innehållande bl.a. kartor, 
höjdkurvaturer, sattelitbilder, eller stadsmodeller kan en geografisk omvärld 
genereras automatiskt. Omvärlden kan utöver det geografiska innehålla rörliga 
föremål så som fotgängare och flygplan men även olika typer av underlag och 
väder. 
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I den skapade världen kan olika händelser (scenarion) skapas som föraren måste ta 
hänsyn till och agera efter. Ett exempel på scenario kan vara att en älg springer 
över vägen. 

Fordonsegenskaper 
Om ett fordon skall bete sig på ett visst sätt krävs det att fordonet får bestämda 
egenskaper. Egenskaperna kan behandla luftmotstånd, friktion och interaktion mot 
underlaget, motorprestanda m.m. Gemensamt brukar alla egenskaper för ett fordon 
innefattas i en dynamikmodell. Dynamikmodellerna som används grundar sig på 
fordonsparametrar och fysikens lagar. 

Sammanordnande enhet 
För att skapa en bra simulator krävs det att ingående delar (system) kan samverka 
med varandra. En central programvara (kärna) som styr och fördelar signaler 
mellan olika delsystem används. Delsystemen kan vara lokaliserade på olika 
datorer. 

Dynamikmodeller 
De dynamikmodeller som beskriver fordonets egenskaper är som tidigare nämnt 
baserat på fysiska lagar och fordonsparametrar. I stort sett kan man betrakta 
dynamiken utifrån två olika aspekter. Den ena behandlar dynamik som förlöper 
”lugnt” över tid och rum, och den andra behandlar stötar och kollisioner. I 
fordonssimulering kommer den senare metoden in vid fordonets kontakt med 
marken och vid eventuell krock med andra objekt. Den första delen används för 
dynamik vid normal körning. I simulatorsammanhang används ofta båda 
varianterna i samspel även om en bra övergång mellan de två modellerna är svår 
att åstadkomma. 
 
Generellt indelas fordonet, som skall simuleras, i olika delar som var och en har 
egna egenskaper och tillstånd. De objekt som ingår beskrivs med olika 
tillståndsvariabler som beror av tiden. Tillståndsvariablerna för ett ingående objekt 
med sex frihetsgrader i en modell kan se ut som beskrivet i Bilaga G.  
 
De fyra ekvationerna (1,2,3,4) i Bilaga G bildar tillsammans ett system som 
beskriver objektets tillstånd. Genom att integrera över ett kort tidsintervall samt 
upprepa lösningen av ekvationssystemet med hög frekvens så kommer objektets 
rörelse uppfattas som verklig, under förutsättning att de ekvationer som behandlar 
krafter och moment är realistiska. 
 
För att lösa systemet snabbt och tillräckligt noggrant krävs någon form av 
anpassad lösningsmetod. 
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Beräkningsmetoder 
Euler I och II, som utgör grunden för fordonsdynamiken, ger upphov till ett 
varierat antal ekvationer beroende på modellens omfattning. Generellt är 
ekvationerna som skall lösas ordinära differentialekvationer (ODE:s). Dessa 
ekvationer går att lösa analytiskt, men endast under enkla eller precisa 
förhållanden. Lösningsmetoden som används generellt är istället för analytisk 
någon form av numerisk integration, ([2.3] http://www.cg.tuwien.ac.at). 
 
Problemet med vissa numeriska metoder, som exempelvis Eulers stegmetod, är att 
beräkningsfel har en tendens att förstoras. För att råda bot på detta används 
metoder av högre ordning som t.ex. Runge-Kuttametoden av fjärde ordningen 
(RK4). Metoder av högre ordning ger också beräkningsfel, men de tenderar inte att 
växa explosionsartat med tiden. RK4 används idag som industristandard inom 
dynamikmodellering. I spelindustrin där kravet på noggrannhet inte är lika högt 
men då problemet med växande numeriska fel ändå finns, används en metod av 
andra ordningen som standard. Metoder av högre ordning ger en mjukare och mer 
exakt simulering men kräver samtidigt mer beräkningskapacitet än metoder av 
lägre ordning. Vid simulering är det även av stor vikt att uppdateringen av 
tillståndvariabler sker i eller nära realtid så att inte fördröjningar uppstår i 
systemet. En för tung och krävande beräkningsmetod kan medföra en för låg 
uppdateringsfrekvens och då kan inte simuleringen fungera som den ska. Ett 
problem inom simuleringsområdet är därför att optimera beräkningsmetoder efter 
behov och beräkningskapacitet, ([2.3] http://www.cg.tuwien.ac.at). 
 
Det är även viktigt att programkoden som utgör modellen optimeras så att 
beräkningen kan underlättas. I simulatorsammanhang beskrivs ofta 
partikeldynamiken med en mängd ekvationer som tidigare nämnts och dessa ger 
upphov till beräkningar av olika slag beroende på hur de ingående 
tillståndsvariablerna representeras. Vanligtvis används matriser och quaternioner. 
Quaternioner kan beskrivas som komplexa tal i fyra dimensioner och byggs upp av 
en reell del samt en imaginär del och följer speciella algebraiska regler vid 
användning. Matriser har vissa fördelar och quaternioner har andra. Vektor- och 
punkttransformation är t.ex. 250 % långsammare med quaternioner än med 
matriser medan matrismultiplikation är 50 % långsammare än 
quaternionmultiplikation. Med hjälp av snabba konverteringar mellan 
representationerna kan dock båda typernas bästa sidor nyttjas, ([2.4] 
http://www.cs.umu.se).  
 
Modellen kan också förenklas beroende på hur utförligt man väljer att beskriva 
verkligheten. Om hänsyn tas till alla förluster och fysikaliska egenskaper i 
vekligheten kommer beräkningsmängden att bli mycket stor. Det finns mycket 
som går att förenkla utan att modellen försämras nämnvärt.  
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Beräkningsmängden är inte alltid det som genererar högst kostnader. Att ta fram 
och utveckla en avancerad modell kräver mycket resurser. När modellen sedan är i 
drift orsakar en modell med stor mängd kontrollerbara parametrar att modellen blir 
svår att handha vilket leder till långa inställningstider som kräver resurser. När en 
simulering eller simulator blir allt för krävande börjar nyttan av användandet att 
suddas ut. Simulatorn kan vara hur bra som helst men om användandet är för 
krävande kommer den troligen inte att användas tillräckligt. 

2.3 Människans förmåga att uppfatta rörelse 
För att förstå problematiken kring att skapa illusionen av förflyttning genom att 
återskapa accelerationer och vinkelaccelerationer är det viktigt att ha en viss 
kunskap om balansorganens funktion och vilka mekanismer som kan ge en känsla 
av förflyttning. Kapitlet inleds med en sammanfattning som bör läsas om läsaren 
ej är insatt i balansorganens funktion.  

2.3.1 Sammanfattning av kapitlet 
Människan kan uppfatta rörelse genom flera olika mekanismer, och känslan av 
förflyttning uppkommer som ett samspel mellan både visuella och icke-visuella 
mekanismer. Mest kända, mest studerade och betydelsefulla upplevelsen av 
förflyttning är det balansorgan, kallat vestibularisapparaten, som sitter lokaliserat, 
i höger och vänster inneröra. Dessa kan uppfatta acceleration och 
vinkelacceleration i tre dimensioner. 
 
De mest centrala delarna av vestibularisapparaten för uppfattning av rörelse är 
båggångarna och otolitorganen. Båggångarna känner primärt av 
vinkelaccelerationer och otolitorganen främst linjära accelerationer. Människan 
har en uppsättning balansorgan i varje öra, och dessa arbetar i par. Skillnaden i 
signalintensitet mellan de båda sidorna ger hjärnan information som i sin tur 
utlöser balansreflexer. 
 
Det har gjorts relativt många studier som behandlar tröskelvärden, d.v.s. vilken 
som är den minsta acceleration eller vinkelacceleration människan kan detektera. 
Dessa har givit mycket varierande resultat beroende på hur studien utförts. 
Exempelvis har frekvensen för accelerationspåverkan stor betydelse för 
tröskelvärdena.  
 
De tröskelvärden som är mest intressanta för de försök som gjorts i den här 
rapporten är för linjära accelerationer de studier som gjorts av Gurnee och Travis, 
se tabell 2.3.8. För vinkelaccelerationer är Sadoffs studier speciellt intressanta (Se 
tabell 2.3.9). Dessa behandlar fall då försöken gjorts med sittande förare, och 
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gravitation, acceleration samt vinkelacceleration överensstämmande med de 
försök som gjorts i rapporten. 
 
Ett allmänt problem är att få undersökningar gjorts då människans upplevelse av 
krafter undersöks när stimuli har givits på flera olika sätt, d.v.s. både visuellt och 
icke-visuellt. Detta är fallet i verkligheten och i simulatormiljö och därmed också 
det rapportens studier bör jämföras med. Det är svårt att uttala sig om hur mycket 
förarens rörelsemönster kan ändras utan att förarens upplevelse förändras 
nämnvärt då samtidig stimuli i form av bra ljud och bild förekommer. Det är också 
svårt att uttala sig om förarens upplevelse av krafter över tröskelvärdena då de 
studier som gjorts främst behandlar tröskelvärden enbart. 

2.3.2 Olika sätt att uppfatta acceleration 
Människan uppfattar acceleration genom en rad olika mekanismer. Man kan dela 
in dessa i visuella och icke-visuella. Grunden för simulering utgörs ofta av en 
visuell presentation, men ska upplevelsen bli mer komplett bör även de icke-
visuella mekanismerna bakom människans rörelseuppfattning inkluderas. En 
visuell presentation kan ge en kraftig illusion av förflyttning. Om människan även 
utsätts för viss fysisk rörelse ökar känslan av förflyttning samtidigt som 
avståndsbedömningen blir bättre. Se Bilaga H för en mer omfattande genomgång 
av avståndsbedömning vid simulering. Dessutom har det i experiment visat sig att 
fysisk rörelse och därmed stimulans av balansorganen har en dominerande roll 
över andra mekanismer, såsom rent visuella, ([1.3] Michael Jenkin: Simulating 
self motion I: cues for perception of motion). 

2.3.3 Visuella mekanismer 
Det finns två sorters visuella mekanismer som styr en människas uppfattning om 
sin kropps rörelse. Dessa är förskjutning och optiskt flöde. Förskjutning innebär 
att människan vid förflyttning kan ta sikte på olika riktmärken och utifrån dessa 
sedan orientera och bilda sig en uppfattning om acceleration och hastighet, ([1.3] 
Michael Jenkin: Simulating self motion I: cues for perception of motion). 
 
Den andra mekanismen kallas optiskt flöde. Den baseras på den kontinuerliga 
rörelsen av bilder av alla objekt i omgivningen som vävs ihop till ett komplext 
mönster. Genom förändringar i detta mönster bildar sig människan en uppfattning 
av sin förflyttning. Optiskt flöde kan ge information om både amplitud och 
riktning på det roterande och linjära komponenterna av kroppens rörelse. En 
person kan bilda sig viss uppfattning om i vilken riktning han eller hon färdas 
enbart genom det optiska flödet. Optiskt flöde kan även ge illusionen av 
förflyttning trots att kroppen är helt stationär, ([1.3] Michael Jenkin: Simulating 
self motion I: cues for perception of motion). 
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2.3.4 Mekanismer baserade på fysisk rörelse 
I människokroppen finns flera system som kan känna av krafter som verkar på 
kroppen. Mest kända, mest studerade och mest betydelsefulla är balansorganen i 
örat. Det finns också sensorsystem för att känna av förflyttning i t.ex. njurarna. 
Studier som gjorts av dessa tyder emellertid på att de inte ger speciellt mycket 
information som används för kroppens förflyttningsuppfattning, ([1.3] Michael 
Jenkin: Simulating self motion I: cues for perception of motion). 
 
Mycket information om läge förflyttning fås dessutom genom tryck på olika 
punkter på kroppen. Vid förflyttning åt höger kommer föraren t.ex. känna ett tryck 
från stolen mot vänster höft, ([1.4] Heintzman, Richard J, Determination of force 
cuing requirements for tactical combat flight training devices). 
 
Balansorganen kan känna av acceleration och vinkelacceleration samt i viss mån 
även vinkelhastighet. Däremot kan inte våra balansorgan ge någon information om 
position och hastighet. Vi kan däremot få information om hastighetsändringar. 
Den här informationen räknas undermedvetet ut genom att vi kan känna av en 
storlek på en acceleration kombinerat med det faktum att vi har relativt god 
tidsuppfattning. Matematiskt kan hastighetsändringen beskrivas som tav Δ=Δ * , 
där människan kan känna av både accelerationen a och tidsskillnaden tΔ  och 
därmed bilda sig en uppfattning om vΔ , ([2.5] http://www.physics.mcgill.ca). 

2.3.5 Vestibularisapparatens fysiologi 

Allmänt 
Det är en allmänt accepterad teori att människokroppens huvudsakliga 
balansorgan sitter i innerörat och kallas för vestibularisapparaten, eller de 
vestibulära organen. Genom dessa organ känner människan av förflyttning. 
Förflyttning kan dock detekteras genom andra mekanismer, men i den här 
rapporten kommer deras inverkan på en människas upplevelse av förflyttning 
endast diskuteras ytligt. Nedan följer en grundläggande genomgång av 
balansorganets komponenter och dess funktioner. Alla dessa spelar en central roll i 
människans uppfattning av förflyttning. 
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Figur 2.3.5.1: Blockdiagram över innerörats balansorgan och dess uppgifter. 
(http://www.nerurophys.wisc.edu/h&b/textbook/chap-7.html) 

 
Vestibularisapparaten består av otolitorganen och båggångarna. Otolitorganen är 
uppbyggda av mikroskopiska kalkkristaller. Dess funktion liknar ett lod och ger 
information om huvudets läge i förhållande till tyngdaccelerationen. Båggångarna 
registrerar huvudets rörelser. De används bl.a. för att styra ögonens rörelse genom 
den s.k. vestibulo-okulära reflexen. Det är detta som gör att en person får en stabil 
bild av omgivningen trots att personen rör sig, ([2.6] http://www.apoteket.se). De 
har också en central roll för uppfattningen av vinkelaccelerationer samt eventuellt 
också till viss del uppfattningen av linjära accelerationer, ([1.5] Wertheim, 
Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion Perception). 
 
Det finns en uppsättning balansorgan i varje öra. Höger och vänster sida arbetar i 
par. Normalt ges lika signaler från höger och vänster balansorgan. Vid en rotation 
exempelvis åt höger ökar höger sidas balansorgan sin signalintensitet medan 
vänster minskar. Skillnaden i signalintensitet tolkas sedan av hjärnan och 
balansreflexer utlöses, ([2.6] http://www.apoteket.se). 

Båggångarna 
Människan har tre båggångar i varje öra, vars främsta uppgift är att känna av 
vinkelaccelerationer. Båggångarna ligger inbäddade i kraniet. Organen består av 
halvcirkelformade kanaler eller tuber, därav den engelska termen ”semi-circular 
channels”. I dessa tuber finns en seg massa kallad endolymph. Varje kanal sitter 
sedan sammankopplat med en större tub, kallad utriculus. Precis innan kanalernas 
sammankoppling med utriculus finns en sfärisk utvidgning som kallas ampulla. 
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Här sitter sensorer som känner av förflyttningar i endolymphen. Slingan bestående 
av kanalen, ampulla och utriculus ligger inte helt i ett plan utan bildar en mer 
komplex geometri. Däremot kan man genom att räkna ut organens medianplan 
konstatera att de tre båggångarna ligger så gott som ortogonalt mot varandra. De 
två vertikala kanalerna ligger i sin tur orienterade 45 grader mot kroppens 
saggitalplan (se ordlista för förklaring).  
 

H�rselg�ngen

B�gg�ngarna

Trumhinna

 
 

Figur 2.3.5.2: Örats anatomi 
 
I ampullan sitter ett organ kallat cupula. Cupulan består av ett gelatinartat material 
och har en fläktliknande form. Då cupulan och endolymphen nästan har identisk 
densitet kommer systemet inte ge utslag för linjära accelerationer eller dess 
orientering relativt gravitationen. Något som däremot påverkar är 
vinkelaccelerationer, mer precist vinkelaccelerationer runt en axel vinkelrät mot 
respektive båggångs medianplan. När huvudet utsätts för vinkelacceleration 
kommer endolymphen genom sitt högre masströghetsmoment förflyttas relativt 
kanalen. Denna rörelse ger en nedböjning av cupula vilket registreras som en 
vinkelacceleration, se figur 2.3.5.2, ([1.6] H. H. Kornhuber, Handbook of Sensory 
Physiology). 
 
Det råder alltid en viss grundaktivitet i nervtrådarna från båggångarna. Vrids 
huvudet åt höger i horisontalplanet ökar aktiviteten i höger horisontella båggång 
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och minskar i vänster. Vrids huvudet åt vänster blir det tvärtom. Görs en 
huvudrörelse framåt så ökar aktiviteten i främre vertikala båggången och minskar i 
bakre vertikala. Dessa signaler tolkas sedan av hjärnan för att ge en uppfattning 
om vinkelaccelerationen som människan utsätts för, ([3.1]Arne Tribukait, FOI). 
 

Cupula

Ampullen

Endolymph

 
 
Figur 2.3.5.2: Båggångarnas funktion. Vid vinkelaccelerationer kommer endolympen att 

börja förflytta sig och ge en nedböjning av cupulan. 

Otolitorganen 
Det är en accepterad teori att otolitorganen känner av linjär acceleration. Detta 
sker genom att det bildas en skjuvkraft mellan otoliterna och maculae, ([1.5] 
Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion Perception). Maculae är 
den yta där otolitorganen är lokaliserade, ([3.2] Torbjörn Ledin, US Linköping). 
Kraft fås av komponenterna av de linjära accelerationerna, inklusive gravitation 
som verkar i maculaeplanet. Två andra organ som är inblandade är utriculus och 
sacculus, ([1.5] Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion 
Perception). De känner av krafter horisontell respektive vertikalt, ([3.2] Torbjörn 
Ledin, US Linköping). 
 
Till skillnad från båggångarna kan otolitorganen lokalisera huvudets orientering 
relativt gravitationen. Det finns två system av receptorer i varje öra. De är 
lokaliserade i utriculus och ett i sacculus.  Sensorerna i utriculus och sacculus 
består av hårceller täckta med ett gelatinartat lager av kalkkristaller. Till skillnad 
från båggångarna där cupulan och endolymphen har nästan samma densitet, är 
skillnaden i densitet mellan kalkkristallerna och endolymphen i sacculus och 
utriculus påtaglig. Kalkkristallerna har densiteten 2710 kg/m3 medan 
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endolymphen har densiteten 1003 kg/m3. Vid linjär acceleration eller då 
gravitationens riktning relativt huvudet ändras kommer densitetsskillnaden mellan 
kalkkristallerna och endolymphen ge upphov till en förskjutning, ([1.6] H. H. 
Kornhuber, Handbook of Sensory Physiology). 
 
Det finns ingen enkel beskrivning av hur utriculus och sacculus ligger orienterade, 
då deras geometri är relativt komplex. Approximativt kan man säga att 
medianplanet för utriculus är parallellt med de horisontella båggångarna. Mellan 
sacculus och utriculus skiljer det i sin tur 70-110˚. Uppskattningarna varierar 
beroende på vilken källa man stödjer sig på, ([1.6] H. H. Kornhuber, Handbook of 
Sensory Physiology). 
 
Det går dock inte att tillskriva alla otolitorgan någon speciell riktningskänslighet, 
det handlar snarast om samspel mellan de olika otolitorganen och andra 
mekanismer, ([1.5] Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion 
Perception). Uppfattningen av linjär acceleration beror inte heller enbart på 
signaler från information från otolitorganen. Det handlar snarast om 
kombinationen av information från otolitorganen och avsaknaden av information 
från båggångarna, ([1.6] H. H. Kornhuber, Handbook of Sensory Physiology). 
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Figur 2.3.5.3: Otolitorganens funktion 
 

Det är känt att den stimulus som aktiverar otolitorganen är linjära accelerationer. 
Man känner också till att varje receptor inte kan skilja mellan linjär acceleration 
och gravitationen, om de ligger i samma plan. Det gäller även då enbart en 
komponent av den linjära accelerationen ligger i samma plan som gravitationen. 
Då kommer denna komponent och gravitationen inte gå att skilja åt, ([1.5] 
Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion Perception). 
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Funktionen för otolitorganen illustreras i figur 2.3.5.3. För en beskrivning av den 
bakomliggande mekaniken, se Bilaga I.  

2.3.6 Olika typer av rörelse 
Genom våra balansorgan kan vi detektera en rad olika typer av rörelse. Ofta 
används de engelska termerna: 
 
Yaw = rotation kring kroppens längdaxel 
Pitch = nickrörelse (rotation) 
Roll = luta huvudet från sida till sida (rotation) 
Translation = linjär rörelse (kan delas upp i tre vinkelräta komponenter) 
 
Se Bilaga D för teckenkonventioner för koordinataxlar i huvudet. 

2.3.7 Allmänt om tröskelvärden 
När man ska ge föraren en känsla av acceleration genom mekanisk påverkan kan 
det vara värt att gå in på hur pass känsliga våra balansorgan är. 
 
Det är svårt att hitta överensstämmande resultat när det gäller t.ex. tröskelvärden 
för accelerationer. Detta beror på att olika studier gjorts under olika 
förutsättningar, men man har även upptäckt att känsligheten för accelerationer kan 
vara ganska individuell. T.ex. finns det samband mellan ålder och känslighet. 
Äldre personer måste generellt utsättas för större accelerationer innan de känner av 
dessa. Det verkar däremot inte finnas några samband mellan känslighet och kön, 
([2.7] http://www.biomedcentral.com). 
 
Tröskelvärden är däremot något som varierar kraftigt beroende på studie. Olika 
undersökningar har dragit kraftigt olika slutsatser. Detta beror dels på att tekniken 
förbättrats med tiden, men framförallt på att tröskelvärdena är kraftigt beroende på 
övriga omständigheter i försöket. Exempelvis är frekvensen för accelerationerna 
av stor betydelse. 
 
Det är också visat genom försök att kroppen behöver längre tid på sig för att 
detektera små accelerationer. Exempelvis tar det kroppen 5s att detektera en 
acceleration på 0,01g = 0,0982 m/s2. Detta gör att så små accelerationer blir 
ganska ointressanta då det förmodligen finns andra, större accelerationer att 
simulera innan kroppen fått 5s på sig att detektera accelerationen, ([1.3] Michael 
Jenkin: Simulating self motion I: cues for perception of motion). 
 
Se även 2.3.10 som handlar om detektionstid för accelerationer och 
vinkelaccelerationer.  
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2.3.8 Tröskelvärden för linjär acceleration 
Det har gjorts en del undersökningar av människans tröskelvärden för att känna av 
accelerationer. Nedan syns en sammanställning av vad olika undersökningar 
kommit fram till. 
 
Ibland används även begreppet period (T) vilket är relaterat till frekvensen genom 
T=1/f. 
 

 
Tabell 2.3.8.1 Tröskelvärden för människans förmåga att känna linjära accelerationer. 

Källa: Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion Perception 
 
Som synes varierar tröskelvärdena kraftigt mellan studierna. Skillnaderna beror på 
en mängd olika faktorer som t.ex. accelerationernas frekvens. Nyare 
undersökningar tenderar att detektera lägre känsligheter vilket möjligen kan bero 
på tekniska framsteg. Det är också troligt att det finns en stor skillnad i känslighet 
på när en människa kan detektera rörelse och när människan kan detektera 
rörelsens riktning, ([1.5] Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion 
Perception). 
 

Författare År Antal 
försök
spers-
oner 

Försöks-
person-
ens 
ställning 

Riktning 
av grav-
itation 
(relativt 
försöks-
person) 

Sväng-
nings- 
riktning 
(relativt 
försöks-
person) 

Svängnings- 
riktning 
(relativt 
gravit-ation) 

Frekvens Tröskel-
värde 
(cm/s2) 

Mach 1875 2  Z Z Vertikal 0,14 10-12 
Gurnee 1934 3 

3 
Sittande 
Sittande 

Z 
Z 

Z 
Z 

Vertikal 
Vertikal 

0,125 
0,062 

8-10 
6-7 

Travis and 
Dodge 

1928 2 
2 
2 

Sittande 
Stående 
Stående 

Z 
Z 
Z 

X 
X 
Y 

Horisontell 
Horisontell 
Horisontell 

0,5-0,125 
0,5-0,125 
0,5-0,125 

20-25 
8 
5 

Jonkees 
och Groen 

1946 2  X Z Horisontell 0,4 6-13 

Lansberg 1954  Liggande +/- X Z Horisontell 0,26 9-15 
Walsh 1961 4-7 Liggande 

 
Liggande 
Liggande 

+/-X  
eller +/-Y 
+/-X 
+/-Y 

Z 
Y 
X 

Horisontell 
Horisontell 
Horisontell 

0,4 
0,4 
0,4 

2,2 
2,0 
1,8 

Walsh 1962 6 
6 

Liggande 
Liggande 

+/-X 
+/-Y 

Z 
Z 

Horisontell 
Horisontell 

0,33 
0,11 

7-8 
9 

Walsh 1964 7 Liggande X C Vertikal 0,4 
0,33 
0,11 

6 
7 
18 

Benzon, 
Diaz, 
Farrugia 

1975 12 Sittande Tippat  
mot Z 

X eller Y Stimulering 
genom 
rotation kring 
icke-vertikal 
axel 

5,5*10-3 
2-8*10-3 
0,125 
0,83 

100-120 
70 
30 
12 

Hosman 
och Van 
der Vaart 

1978 3 Sittande Z Z Vertikal 0,16 
0,6 
2,0 

3-7 
5-9 
3-9 
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Av de tröskelvärden som nämns i tabell är det egentligen bara Gurnees samt 
Travis och Dodges studie som är relevant för de försök som utförs i rapporten. 
Dessa behandlar tröskelvärden då tyngdaccelerationen verkar längs z-axeln, samt 
de linjära accelerationerna verkar i z-led samt x-led. Detta är också det fall som 
utgör den närmaste approximationen av rapportens försök. (Författarnas 
anmärkning) 

2.3.9 Tröskelvärden för vinkelaccelerationer och vinkelhastigheter 
Genom att enbart undersöka innerörats fysiologi kan man göra vissa kvalificerade 
gissningar om människans tröskelvärden för vinkelaccelerationer. Genom 
utriculus orientering i förhållande till huvudet och viss kunskap om utriculus 
funktion, kan man dra slutsatsen att tröskelvärdena borde vara lägre horisontalt än 
vertikalt. Då utriculus ligger approximativt 30 grader i förhållande till huvudets 
horisontalplan får man genom geometriska samband att tröskelvärdet för 
horisontella accelerationer bör vara cos 30˚/sin30˚≈1,7 gånger större än för 
vertikala accelerationer, ([1.8] Telban. Cardullo - Motion Cueing Algorithm 
Development: Human- Centered Linear and Nonlinear Approaches). 
 
Under försök som gjorts beträffande tröskelvärden för vinkelacceleration har man 
upptäckt att måttlig stimulans av båggångarna undertrycks då testpersonen också 
får stimuli i form av en ljuskälla att följa. Blir däremot rörelsen stor kommer själva 
rörelsen dominera över de visuella mekanismerna, ([1.6] H. H. Kornhuber, 
Handbook of Sensory Physiology). 
 
Liksom för linjära accelerationer har studier gjorts på området tröskelvärden även 
för vinkelaccelerationer. En sammanställning över dessa ges i tabell 2.3.9.1. 
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Författare  År Rotationsaxel Ljuskälla Tröskelvärde

(grader/s2) 
Mach  1875 z Nej 0,5 
Dodge 1923 z Nej 1-2 
Tumarkin 1937 z Nej 0,2 
Christian 1939 z Både med 

och utan 
0,13-0,2 

Clark 1948 - Ja 0,2 
Graybiel 1948 z Ja 0,12 
Groen, 
Jongkees 

1948 z Nej 0,18-0,20 

MacCorquodale 1948 - Nej 0,1-0,15 
DeVries 1949 z Nej 0,9-4,0 
Hallpike 1952 z Nej 0,2-2,0 
Hilding 1953 z Nej  
DeVries, 
Schierbeek 

1953 z Nej 0,9-1,7 

V. Bèkèsy 1955 z Nej 0,4-1,5 
Sadoff m.fl. 1955 y Nej 5,3-8,2 
Mann och Ray 1956 z Nej 0,035-0,13 
Montandon och 
Russbach 

1956 z Nej 0,5-1,0 

Roggeveen och 
Nijhoff 

1956 z Både med  
och utan 

1,3-1,8 

Clark och 
Stewart 

1962 z Nej 0,12-0,17 

V. 
Diringshofen 
m.fl. 

1964 z Nej 0,26-1,0 

Meiry 1965 z Nej 0,1-0,2 
Meiry 1965 x Nej 0,5 
 
Tabell 2.3.9.1: Tröskelvärden för människans förmåga att känna vinkelhastigheter. Källa: 

Guedry, Fred E – Handbook of Sensory Physiology 
 
Speciellt intressant för den modell som använts i de försök som rapporten 
beskriver är Sadoff, då endast denna behandlar rotation kring y-axel och därmed 
har beröringspunkter med de genomförda försöken. Se Bilaga D för 
teckenkonvention för axlar i huvudet. 
 



 37

Det är vanskligt att göra jämförelser mellan olika studier om de inte är gjorda på 
samma sätt. Skall man jämföra bör man snarast tala storleksordning än om exakt 
värde. Det är dessutom ovisst ifall tröskelvärden kan användas för att få en 
uppfattning om förnimmelsen av acceleration vid betydligt starkare stimuli, 
([3.1]Arne Tribukait, FOI). 

2.3.10 Detektionstid 
Anatomin för människans balansorgan är sådan att tiden en avgörande faktor för 
hur accelerationer upplevs. För att uppfatta mindre accelerationer krävs längre tid. 
I simuleringssammanhang kan fördröjningen utnyttjas för att förenkla 
rörelseplattformens rörelsemönster. Många av de accelerationer som förekommer 
detekteras inte av människan och därför är onödiga att simulera. Dessutom 
utnyttjas förarens begränsade detektionstid då rörelseplattformen behöver utföra 
en rörelse utan förarens kännedom. Sambandet mellan acceleration och 
detektionstid visas nedan, ([1.7] Stephen R. Geiger Handbook of physiology Vol. 
3). 

Detektionstid för linjära accelerationer 
I figur 2.3.10.1 syns att desto mindre en acceleration är desto längre tid tar den att 
detektera. Kurvan går för stora accelerationer mot t=0,37, vilket är den minsta tid 
för detektion av linjära accelerationer i vertikalled, oavsett storlek.  
 

 
 

Figur 2.3.10.1: Detektionstid för linjära accelerationer i vertikalled. X-axeln visar 
accelerationen som en faktor av tyngdaccelerationen g. 
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I figur 2.3.10.2 syns också att desto mindre en acceleration är desto längre tid tar 
den att detektera. Kurvan har inget distinkt gränsvärde men planar ut markant för 
större accelerationer. Ju större accelerationerna är, desto mindre varierar 
detektionstiden. 

 

 
 

Figur 2.3.10.2: Detektionstid för linjära accelerationer i horisontalled 

Detektionstid för vinkelaccelerationer 
I figur 2.3.10.3 syns också att desto mindre en acceleration är desto längre tid tar 
den att detektera. Kurvan har inget distinkt gränsvärde men planar ut markant för 
större accelerationer. Ju större accelerationerna är, desto mindre varierar 
detektionstiden. 
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Figur 2.3.10.3: Detektionstid för linjära accelerationer i horisontalled 
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3 Försök 
I det här kapitlet redogörs för de försök som genomförts. Använda modeller och 
deras egenskaper förklaras. Här redogörs också för de verktyg som använts. 

3.1 Modell 
Modellen innefattar flera delar såsom förare, fordon och terrängbana. Varje del 
kan i sin tur vara uppbyggda av flera olika komponenter. 

3.1.1 Allmänt 
Den modell som används vid försöken är baserad på tvådimensionell 
fordonsdynamik. Fordonet kan enbart förflytta sig i xz-planet. 
 
Vid uppställningen av fordonsmodellerna har de flesta centrala fordonsparametrar 
och egenskaper definierats. De antaganden som gjorts och orsaken till dessa finns 
förklarade i detta stycke. Fordonet har förenklats för att göra modellen hanterbar 
och mer överskådlig. Begränsning i datorkapacitet, samt fördelen att enklare 
kunna isolera enskilda parametrar, har lett till användandet av en uteslutande 
tvådimensionell fordonsmodell. 
 
Fordonsmodellen har inte som syfte att vara identisk med ett visst fordon, utan att 
på ett tydligt sätt visa på de effekter på föraren som följer då fordonets 
uppbyggnad och egenskaper ändras.  
 
För studien valdes två övergripande fordonstyper. En modell för 
lastbilsapplikationer och en för stridsfordon. Valet av två modeller grundar sig på 
det faktum att lastbilar oftast har en fjädrad hytt, men även för att mått och övriga 
egenskaper skiljer sig mycket mellan de två fordonstyperna. De två modellerna 
skiljer sig något i uppbyggnad samt i de antaganden och försök som gjorts. 
 
Alla ingående delar behandlas som stela kroppar. Ingen form av deformation 
behandlas. Samtliga delar har massa samt tröghetsegenskaper. Gravitationen 
verkar på samtliga massor. Den friktion som behandlas finns mellan däck och väg 
i övrigt antas ingående rörliga delar löpa friktionsfritt.  
 
Mått och parametrar för de ingående delarna har tagits från tidigare studier och 
från verkliga fordon. Parametrarna har sedan anpassats för att passa för 
testmodellen. Merparten av parametrarna har baserats på information hämtad från: 
Ibrahim, I. M (se Bilaga F), www.scania.se, samt Gillespie, Thomas D. 
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3.1.2 Referensfordon 
För att på ett enkelt sätt kunna jämföra resultat och isolera inverkan av olika 
parametrar utgår alla försök från ett referensfordon. I försöken utgör 
referensfordonet en av försöksuppställningarna och jämförs sedan med andra 
försöksuppställningar där en eller flera parametrar ändrats. 

3.1.3 Stridsfordon 
Stridfordonet i referensutförande är uppbyggt enligt figur 3.1.3.1 nedan. Tre 
drivande hjul med jämnt axelavstånd som fjädras och dämpas. Däcken har samma 
upphängning med samma parametrar för samtliga däck. Föraren är fixerad i 
fordonschassiet som är uppbyggt av en stel kropp. Mer utförlig beskrivning av 
stridsfordonet ingående delar finns i stycket, 3.1.5 Fordonskomponenter. 

 
 

Figur 3.1.3.1: Principiell bild över det stridsfordon som använts vid försöken. 
 

3.1.4 Lastbil 
Lastbilen har ett helt stelt chassi. I chassiet sitter infäst ett antal hjul med 
tillhörande dämpning och fjädring, se figur 3.1.4.1. Lastbilen har även dämpad och 
fjädrad hytt, vilket gör att mycket av de ojämnheter som finns i vägbanan eller 
terrängen ej förmedlas till föraren. Lastbilen har även en last placerad baktill på 
fordonet. Uppgifter om fordonets längd, massa m.m. är baserade på verkliga 
fordon. I fallet med lastbilen har framförallt material från Scania använts. Mer 
utförlig beskrivning av lastbilens ingående delar finns i stycket, 3.1.5 
Fordonskomponenter. 
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Figur 3.1.4.1: Principiell bild över den lastbil som använts vid försöken. 

3.1.5 Fordonskomponenter 

Chassi 
Chassiet utgör en stor del av den totala massan i nästan alla fordon vilket gör att 
dess bidrag till fordonets dynamik är av stor vikt. Då försöken riktar sig mot 
tyngre fordon och körning i terräng har en relativ hög markfrigång antagits vilket 
innebär att chassiet får en hög position i förhållande till marken, betydligt högre än 
för t.ex. en normal personbil. Skillnaden mot en normal lastbil är dock relativt 
liten. I stridsfordonsmodellen utgörs hela fordonskroppen av chassiet. För 
lastbillen är fordonet uppdelat i chassi och last. 

Hjulupphängning 
Normalt sett är hjulupphängningen i ett fordon mycket komplex och 
upphängningen skiljer sig åt, dels inom samma fordon, men framförallt mellan 
olika fordonstyper. Ett exempel kan vara en lastbil som oftast har avancerad 
luftfjädring bak men enklare bladfjädring fram. 
 
Båda referensmodellerna har samma typ av hjulupphängning. Däckets rörelse i 
fordonets längdriktning är låst d.v.s. däcket kan bara röra sig upp och ner. För 
stridsfordon i svår terräng ger denna inskränkning större effekt. Plötsliga hinder i 
storlek med hjulradien blir svårare att ta sig över. Hjulen har även begränsad 
rörelsefrihet i vertikalled vilket innebär att de har ett min- och ett maxläge. 

Fjädring 
Linjär fjädring är antaget vilket skiljer sig från verkligheten i vissa avseenden. 
Normalt sett är fjäderkraften linjär till en början, men då fjädern närmar sig sin 
maximala hoptryckning eller särdragning får den ett ickelinjärt beteende. 
Inskränkningen baseras på normal körning då fjädringen ligger i det område där 
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den är linjär. Hos moderna fordon kan även mer avancerad aktiv fjädring såsom 
luftfjädring förekomma.  

Dämpning 
Dämpningen är placerad parallellt med fjädringen. Dämpkraften är produkten av 
dämpfaktor c, samt kompressionshastighet.  

Hjul 
Ett däcks egenskaper är mycket komplexa. I verkligheten deformeras däcken med 
olika belastning och underlag vilket gör att det dynamiska samspelet mellan mark 
och däck påverkas. När ett däck bromsas kan friktionen ta upp en viss mängd kraft 
innan däcket börjar glida. Vid glidning får däcket helt andra egenskaper än innan 
och övergången mellan de två fallen är helt däckberoende. Approximationen i 
modellen är helt baserad på två friktionstal, ett vid glidning och ett utan glidning. 
Övergången mellan de två sker tvärt då friktionen överstiger ett givet värde. 
 
Hjulen tillåts inte deformeras och förlorar då sina normalt fjädrande och dämpande 
egenskaper. För att åstadkomma en mer realistisk modell ges därför däcken ett 
stöttal vid stöt med marken. Detta skiljer sig från verkligheten, men då alla försök 
har samma däck är det troligt att denna faktor inte kommer att påverka resultatet i 
någon större utsträckning. 

Hytt 
Dagens lastbilar har mycket avancerade hytter med fjädring i både hytt och 
förarstol. Stridsfordon har en mer spartansk förarmiljö, ofta med endast fjädrad 
sits. Variationen gör att modellerna får göras neutrala så att de flesta fordonstyper 
kan simuleras på ett relativt realistisk sätt. Valet blev två alternativa hyttvarianter 
för lastbilen, en med fjädring och dämpning samt en utan. Varianten med fjädring 
har enbart translationsmöjligheter i vertikalled. Hytten fjädras och dämpas. 
Stridsfordonsmodellen har ingen hytt. Någon fjädrande stol behandlas inte i något 
fall. En för effektivt fjädrad och dämpad stol gör att effekterna av skillnaderna 
mellan fordonens uppbyggnad suddas ut. Att fjädrad stol inte undersöks är också 
en fråga om begränsad beräkningskapacitet. 
 
Vid användandet av en för effektiv hytt finns en risk för liknande effekter som i 
fallet med en för effektiv stol. Fjädrad och dämpad hytt undersöks ändå för 
lastbilsmodellen då det är vanligt förekommande. Det är troligt att hyttens fjädring 
och dämpning utgör en stor del av skillnaden i körkänsla mellan lastbil och 
stridsfordon och är därför värt att studera mer ingående. 

Förarens position 
För att inkludera inverkan av lastbilsförarens höga position och även sitsen i ett 
lägre stridsfordon har olika höjder för förarens placering undersökts. Att huvudet 
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valdes som referenspunkt beror på att våra viktigaste organ för att uppfatta 
accelerationer sitter i huvudet. Förarens position i fordonets längdriktning har 
också undersökts. I lastbilsmodellen är förarens kropp fixerad i hytten. I 
stridfordonsmodellen är förarens kropp fixerad i chassiet. 

Hastighet på fordonet 
Vid körning med lastbilsmodellen drivs fordonet med bakhjulen. Modellen för 
stridsfordon har drivning på alla hjulen. Hastigheten hos fordonet ges med ett 
konstant varvtal på de drivande hjulen. Icke drivande hjul har liksom de drivande 
hjulen, friktion mot marken.  

Last 
Någon form av släp eller liknande påhängd last behandlas ej. Massan och 
masströghetsparametrar hos fordonets delar kan dock regleras. 

3.1.6 Förare 
Modellen av föraren består av två komponenter. Ett huvud representerat av ett 
massivt klot samt en bål representerat av ett massivt rätblock. Bålen sitter fixerad i 
fordonet både för lastbilen och för stridsfordonet. Huvudet däremot tillåts rotera 
kring en led i förarens nacke. I denna led sitter en rotationsfjäder samt en 
rotationsdämpare. Värden för dessa (fjäderkonstant och dämpkonstant) har 
erhållits genom att föraren har utsatts för en simulerad kollision i form av en 
mycket plötslig inbromsning. Värdena har sedan justerats så att kollisionen ger en 
nedböjning av huvudet på 85˚ mätt från sitt upprätta läge. Fjäderkonstant och 
dämpkonstant är även anpassade för att ge huvudet rimlig nedböjning vid normal 
körning. Samma modell av föraren används för både stridsfordon och lastbil. 
Modellen är ungefärlig, men utgör enligt författarna en klart bättre approximation 
än en stel nacke. Bålen och huvudet har verklighetsnära massa och väger totalt 
81,5 kg. Se Bilaga E.3 för exakta mått på föraren. 
 
För linjära accelerationer har ett koordinatsystem som är fixt i förarens huvud 
valts. För vinkelaccelerationer har ett koordinatsystem som är fixt i förarens kropp 
valts. Anledningen till detta är att de försök som gjorts angående tröskelvärden för 
vinkelaccelerationer utgår från rotationer kring en axel nära kroppens 
masscentrum, inte en axel kring balansorganen i huvudet. 

3.1.7 Terrängbanan 
Terrängbanan är konstruerad för att kunna efterlikna några vanliga scenarier vid 
terrängkörning. Se figur 3.1.7.2 för en översiktsbild av terrängbanan. Detta görs 
genom att fordonet först får accelerera till en hastighet på 18,9 km/h för lastbilen 
och 30 km/h för stridsfordonet. Således ganska hög hastighet för körning i terräng, 
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detta för att göra olikheter mellan fordonstyperna mer påtagliga.  Därefter körs 
fordonet över en sekvens av små pucklar (A-C), se figur 3.1.7.1. Det här 
segmentet av banan avslöjar fordonens förmåga att svälja mindre ojämnheter i 
underlaget vid mer påfrestande körning. Därefter tillåts fordonets stabilisera sig 
igen (mellan C och D) samt uppnå sin marschhastighet. Efter detta kommer en 
sekvens av två större kullar som avslöjar vad som händer när fordonet möter en 
kraftig uppförsbacke (D), kör i uppförsbacke och nerförsbacke (F), går över ett 
krön (E) eller ner i en svacka (G).  
 

KULLARPUCKLAR

A B C D E F G  
 

Figur 3.1.7.1: Sidovy över den terrängbana som använts. 
 

Marken antas vara fix. Ingen deformation av marken tillåts. Normalt sett är 
marken mer eller mindre mjuk och detta medför en viss dämpning och fjädring 
som samspelar med fordonet. Denna typen av egenskaper hos marken behandlas ej 
i denna rapport. De egenskaper hos marken som inkluderas vävs in i form av 
friktion och stöttal. Någon studie över vibrationer på föraren utförs ej. 
 

 
 

Figur 3.1.7.2: Bild över den terrängbana som använts vid försöken. 

3.2 Verktyg 
Programmet som använts vid samtliga försök är Pro Engineer Wildfire 2.0 
(benämns ProE), ett komplett CAD-verktyg för solidmodellering. Pro Engineer 
växer på marknaden och kan idag ses på många större företag runt om i världen 
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och i Sverige. CAD-verktygen idag är betydligt mer avancerade än för fem till tio 
år sedan. Avancerat stöd för bl.a. FEM och komplex dynamik, gör att verktygen 
har växt från att bara ha hanterat solidmodellering till mer komplexa system där 
skapade detaljers egenskaper kan testas och utvärderas. 
 
ProE har många likheter med övriga CAD-system på marknaden. De ingående 
detaljerna skapas till en början för att sedan assembleras ihop till en större 
konstruktion. Arbetsgången kan variera, men detta diskuteras inte mer ingående 
här. När konstruktionen är klar används en modul eller verktyg för att simulera 
mekaniken hos konstruktionen. ProEngineers verktyg för dynamisk och statisk 
mekaniksimulering heter Mechanism. I Mechanism ges delarna frihetsgrader som 
motsvarar de verkliga låsningarna i en tänkt konstruktion. Därefter tillförs 
mekaniska element såsom fjädrar, dämpare och motorer för att ge total funktion 
hos konstruktionen. Önskade applicerade krafter och moment samt initialtillstånd 
kan anges innan en analys utförs. 
 
Arbetsfönstret i ProEngineer i arbetsläget Mechanism visas i figur 3.2.1. 
Verktygen för  dynamikegenskaper syns i högerkant på skärmen. 
 

 
 

Figur 3.2.1 Programfönstret i Pro Engineer. Modulen mechanism är aktiverad. Bilden 
visar modellen av stridsfordonet 
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Programmet stödjer även kugghjul, CAM-följning (interaktion och stöt mellan två 
ytor), friktion och stöttal. Varje detaljs massegenskaper såsom densitet, 
tröghetsprodukter etc. kan även de definieras i detalj efter behov. Vid simulering 
kan olika typer av analys utföras.  Kinetik, dynamik och kraftbalans är några 
exempel. Varje analys ger om önskat en visuell bild av förloppet samtidigt som 
grafer över valda mätserier kan erhållas. Exempel på mätserier som kan erhållas är 
positioner, hastigheter, accelerationer, vinklar, vinkelhastigheter och 
vinkelaccelerationer. Samtliga dessa kan räknas ut utifrån de olika 
koordinatsystem som finns i modellen.  
 
Man kan även välja om man vill presentera dataserierna som funktion av tiden 
(t.ex. v(t), hastighet som funktion av tid), eller som funktion av en annan funktion 
(t.ex. y(x), position y som funktion av position x).  Den visuella presentationen är 
en stor hjälp då förloppet snabbt och tydligt kan tolkas och analyseras. Även utan 
ingående kunskaper om fordonsdynamik går det att snabbt identifiera om något 
inte stämmer i modellen och även vad som inte stämmer, detta bara genom att titta 
på fordonets rörelser. Studeras uteslutande grafer är det inte alltid lätt att avgöra 
om fordonet betett sig som avsett. 
 
Ett program som Pro Engineer ger användaren stor kontroll över sin modell och de 
detaljer som skall simuleras. Det går att konstruera precis vad man vill ha, vilket är 
en fördel mot många fordonssimuleringssystem. Användaren skapar en modell och 
programmet räknar ut dynamiken. De mekaniska bakomliggande ekvationerna 
behöver ej tas i beaktning, på gott och ont. Fördelarna blir att mycket komplexa 
simuleringar kan göras med relativt liten tidsåtgång. Nackdelen jämfört med 
simuleringar i t.ex. MatLab blir något sämre kontroll och flexibilitet över 
beräkningsalgoritmerna.  
 
En annan stor nackdel hos Mechanism ligger i en av verktygets positiva 
egenskaper, den höga noggrannheten. Mekaniska grundekvationer som kräver 
numeriska lösningsmetoder med god noggrannhet för ett bra resultat, medför 
också höga krav på beräkningskapacitet hos den dator som används. 
Realtidssimulering av ett dynamiskt system är därför inte genomförbart vid 
användandet av en ensam pc-baserad CAD-station. Vid simuleringarna som gjorts 
har som mest åtta datorer använts, en dator per försök. 
 
Mer information om ProEngineer finns att hämta på tillverkarens hemsida: 
http://www.ptc.com 
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3.3 Genomförda försök 
Här redogörs för de försök som utförts samt de parametrar som ändrats. 

3.3.1 Allmänt 
De försök som genomförts syftar till att ge klarhet i vilka fordonsegenskaper som 
ger stor påverkan av förarens upplevelse då de ändras.  
De olika egenskaper som undersökts är valda då de är speciellt intressanta ur ett 
fordonssimuleringsperspektiv. 
 
Alla parametrar har ändrats i tre steg. Ändringens storlek är vald utifrån en rad 
olika faktorer. För det första har ändringar gjorts inom gränserna för vad som 
skulle ha kunnat förekomma hos ett verkligt fordon. De har också valts så att 
ändringen skall ge upphov till ett så tydligt resultat som möjligt. Båda dessa 
principer har dock inte alltid varit möjliga att följa, då programvara och 
beräkningsmetoder ofta sätter gränser. Exempelvis går inte fordonets massa, 
dämpning och fjädring att ändra alltför mycket enskilt, då detta ger en ej 
fungerande modell. 

3.3.2 Försök med stridsfordon 

Hjulantal 
 

x
 

 
Många av dagens mindre terrängfordon har fyra hjul medan tyngre och mer 
terränganpassade fordon ofta har fler hjul. Antalet hjul i försöket varieras medan 
axelavståndet mellan främre och bakre hjul hålls konstant. Hjulen placeras 
centrerat över fordonets längd. Tre försök med olika hjulantal utförs. De försök 
som gjorts är: 
 

 2 x 2 hjul 
 3 x 2 hjul (Referensfordon) 
 5 x 2 hjul 
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Masscentrums läge 
 

 
 
Då masscentrums läge hos fordonet varierar med olika lastalternativ och 
fordonstyper är det av vikt att undersöka eventuell effekt av detta. I försöket 
ändras masscentrums läge i förhållande till marken. De försök som gjorts är: 
 

 1 m 
 1,7 m (Referensfordon) 
 2,4 m 

Stöttal 
 

 
 
Modellen baserar sig på stela kroppar, vilket inte är fallet i verkligheten. Beteendet 
vid kontakt med marken styrs istället av ett specifikt stöttal för respektive hjul mot 
marken. I detta försök undersöks inverkan av ett förändrat stöttal. Stöttalet, e 
varieras men hålls lika för samtliga hjul. De försök som gjorts är: 
 

 e=0,2 (Referensfordon) 
 e=0,4 
 e=0,6 
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Förarens position 
 

 
 
I stridfordon sitter ofta flera personer. Personerna har olika positioner och 
uppgifter i fordonet och kommer troligen därför uppleva körningen på olika sätt. 
Detta försök ämnar undersöka inverkan av förarens position i fordonet. Personens 
position i fordonets x-led varieras medan positionen i z-led hålls konstant. De 
försök som gjorts är: 
 
Avstånd mellan förare och fordonets framkant: 
 

 0 m 
 0,75 m 
 1,5 m (Referensfordon) 

Axelavstånd 
 

 
 
Axelavståndet varieras medan centreringen över fordonet bibehålls. Försöket 
utförs då marknadens fordon har kraftigt varierande axelavstånd. De försök som 
gjorts är: 
 
Avstånd mellan främre och bakre hjulaxel: 

 1 m 
 2 m  
 2,5 m (Referensfordon) 
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Hjulupphängning 
 

             
 
Hjulupphängningens konstruktion förändras så att olika generella typer av 
upphängning kan undersökas. Referensfordonet har hjulupphängning av vertikal 
typ, d.v.s. hjulet tillåts enbart att röra sig i fordonets z-led (upp/ner). Fjäder och 
dämpkonstanter skalas om för att passa den tänkta konstruktionen. De försök som 
gjorts är: 
 

 Boogie 
 Länkarm 
 Vertikal (Referensfordon) 

3.3.3 Försök med Lastbil 

Fordonets längd 
 

 
 
Fordonets längd varieras medan främre respektive bakre hjulaxel hålls på konstant 
avstånd i förhållande till front och bakdel, respektive. De fordon som prövas är 
referensfordonet samt två variationer som är en meter kortare eller längre än 
referensfordonet. Referensfordonet är tio meter långt. De försök som gjorts är: 
 

 9 m 
 10 m (Referensfordon) 
 11 m  
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Hjuldiameter 
 

 
 
Hjulens diameter ändras. För att få plats med de större hjulen måste även vissa 
modifikationer göras av de dubbla bakhjulen. Detta sker genom att den bakre 
hjulaxeln flyttas 35 cm bakåt hjulaxeln näst längst bak flyttas fram 35 cm. Hjulens 
diameter ändras sedan med 25% och 50% jämfört med referensfordonet. De försök 
som gjorts är: 
 

 1,0 m (Referensfordon) 
 1,25 m 
 1,5 m 

Masscentrums läge 
 

 
 
Lastens höjd ökas medan fordonets massa hålls konstant, detta för att kunna 
undersöka inverkan av masscentrums läge. Lastens höjd ökas 50% och 100% 
jämfört med referensfordonets, där lastrummets höjd är 1,70 m. De försök som 
gjorts är: 
 

 1,70 m (Referensfordon) 
 2,55 m 
 3,4 m 
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Hjulkonfiguration 
 

         
 
Olika hjulkonfigurationer provas för att undersöka hur olika hjulplacering 
påverkar fordonets beteende. De försök som gjorts är: 
 

 Enkelt framhjul, dubbelt bakhjul (Referensfordon) 
 Dubbelt framhjul, dubbelt bakhjul 
 Enkelt framhjul, tredubbelt bakhjul 
 Enkelt framhjul, enkelt bakhjul 

Nerlastning 
 

mg

 
 
Fordonets fjädrade massa (d.v.s. allt utom hjulen) ökas respektive minskas med 
5% för att prova beteendet då fjädringen och dämpningen blir lätt 
underdimensionerad eller överdimensionerad. Anledningen att skillnaden ej gjorts 
större är att modellen då blir instabil och ej kan simuleras i den programvara som 
används. De försök som gjorts är: 
 

 95 % 
 100 % (Referensfordon) 
 105 % 
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Ökad last – kompenserad fjädring och dämpning 
 

mg

 
 
Detta scenario är vanligt förekommande vid körning med lastbil, då de oftast är 
utrustade med luftfjädring som justeras efter bilens lastning. Lastbilens massa ökas 
medan fjädring och dämpning ökas lika mycket. De försök som gjorts är: 
 

 100 % massa, 100 % fjäderkonstant k, 100 % dämpkonstant c 
(Referensfordon) 

 125 % massa, 125 % fjäderkonstant k, 125 % dämpkonstant c 
 150 % massa, 150 % fjäderkonstant k, 150 % dämpkonstant c 

Fjäderkonstant, k 
 

 
 
Lastbilens fjäderkonstant, k, ökas utan att någon annan parameter ändras. De 
försök som gjorts är: 
 

 100 % fjäderkonstant, k (Referensfordon) 
 150 % fjäderkonstant, k 
 200 % fjäderkonstant, k 
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Dämpkonstant, c 
 

 
 
Lastbilens dämpkonstant, c, ökas utan att någon annan parameter ändras. De 
försök som gjorts är: 
 

 100 % dämpkonstant, c (Referensfordon) 
 150 % dämpkonstant, c 
 200 % dämpkonstant, c 

Stöttal 
 

 
 
Stöttalet, e, mellan däck och mark ändras, vilket påverkar hur mycket energi som 
överförs mellan mark och fordon vid en stöt. De försök som gjorts är: 
 

 e=0,20 m (Referensfordon) 
 e=0,40 m 
 e=0,60 m 
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Hyttens fjädring och dämpning 
 

 
 
Hos lastbilar är det mycket vanligt att hytten är fjädrad och dämpad. Därför har 
försök gjort med ökad dämpning samt fjädring hos fordonets hytt. I modellen finns 
möjlighet för hytten att röra sig ortogonalt mot fordonets bottenplatta. De försök 
som gjorts är: 
 

 Dämpkonstant hytt 100 %, fjäderkonstant hytt 100 % (Referensfordon) 
 Dämpkonstant hytt 200 %, fjäderkonstant hytt 200 % 
 Dämpkonstant hytt 400 %, fjäderkonstant hytt 400 % 

Hyttens fjädring och dämpning, körning över endast en puckel 
 

 
 
Det finns en stor skillnad mellan stridsfordonet och lastbilen beroende på att 
lastbilen har en fjädrad och dämpad hytt. Resultatet blir att mycket av de krafter 
som tas upp från vägbanan dämpas och fjädras bort innan de når föraren. För att 
detaljstudera detta beteende har några utvalda försök gjorts då endast första 
puckeln på terrängbanan använts. Detta ger mer lättolkade men inte lika kompletta 
resultat som övriga försök. De försök som gjorts för att testa hyttdämpningens 
inverkan är: 
 

 Dämpkonstant 100 %, (Referensfordon) 
 Dämpkonstant 50 % 
 Dämpkonstant 200 % 

 
De försök som gjorts för att testa hyttfjädringens inverkan är: 
 

 Fjäderkonstant 100 %, (Referensfordon) 
 Fjäderkonstant 50 % 
 Fjäderkonstant 200 % 
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4 Resultat 
De olika försöken ger upphov till stora datamängder. Från varje försök har 24 
mätserier erhållits. De viktigaste för människans uppfattning av rörelse, d.v.s. 
accelerationer och vinkelaccelerationer redovisas i respektive bilaga. Övriga 
parametrar har endast använts för att underlätta analysen av resultaten och bifogas 
därför ej. I kapitlet ges två exempel på resonemang som kan föras kring resultaten. 
För en mer grundlig analys hänvisas till kapitel 5, analys av resultaten. 

4.1 Exempel 
De försök som gjorts har resulterat i uppsättningar av mätresultat som ibland kan 
vara svårtolkade. I vissa fall kan man se relativt tydligt att ändringen av den 
aktuella fordonsegenskapen påverkar fordonets beteende kraftigt. Kraftigt 
förändrat fordonsbeteende är i sin tur något som föraren med största säkerhet 
märker. Det finns också en rad mätserier som ger svårtolkade resultat ur vilka 
slutsatser ej kan dras. Nedan följer ett exempel på ett försök där föraren, enligt 
författarnas mening, ej detekterar ändringens inverkan på fordonets beteende, samt 
ett exempel där föraren förmodligen märkt skillnaden. 

4.1.1 Hjulstorlek, lastbil 
Då hjulstorleken ändras på en lastbil ändras inte fordonets beteende markant, 
åtminstone inte vid körning på den terrängbana som använts i försöken. Figur 
4.1.1.1 visar hur fordonets position följer banan. Kurvan har påtagliga likheter 
med banans kurvatur, vilket också är vad som kan förväntas. Figur 4.1.1.2 visar 
acceleration för förarens huvud i x-led, som tillsammans med acceleration i y-led 
samt vinkelacceleration är de mätresultat som är av störst relevans för förarens 
upplevelse av körningen. I fallet med ändrad hjulstorlek blir skillnaden inte 
speciellt påtaglig, vilket indikerar att föraren förmodligen inte märkt ändringen. 
 

Position i Y-led beroende av hjulstorlek
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Figur 4.1.1.1 Förarens huvuds position i y-led. 
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Acceleration i X-led beroende av hjulstorlek
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Figur 4.1.1.2 Förarens huvuds acceleration i x-led. 

4.1.2 Axelavstånd, stridsfordon 
Ändras axelavståndet hos ett stridsfordon märks en markant skillnad i de 
accelerationer som verkar på förarens huvud. Försöken resulterar i amplituder som 
i vissa fall ändras med en faktor två mellan försöken, se Figur 4.1.2.2. Detta hade 
föraren med största säkerhet märkt. I figur 4.1.2.1 syns att fordonet fortfarande 
följer terrängbanan, men det märks också att förarens huvud inte riktigt följer 
banans kurvatur. 
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Figur 4.1.2.1 Förarens huvuds position i y-led. 

 
Acceleration i X-led, axelavstånd
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Figur 4.1.2.2 Förarens huvuds acceleration i x-led. 
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4.2 Mätresultat 
Varje försök resulterar i stora mängder mätdata. De grafer som är relevanta för 
människans uppfattning av accelerationer redovisas i respektive bilaga. 

4.2.1 Stridsfordon 
Se Bilaga A. 

4.2.2 Lastbil 

Försök körda på hela banan 
Se Bilaga B. 

Detaljerade försök körde med enbart en puckel 
Se Bilaga C  
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5 Analys av resultaten 
I kapitel 5 analyseras resultaten. Till att börja med används en systematisk modell 
för att vikta försöken och bedöma överensstämmelsen på en betygskala. 
Viktningen och resultaten följs sedan upp med en allmän diskussion kring förarens 
upplevelse.  
 
OBS! För de mekaniksimuleringar som genomförts har y 
använts som beteckning för huvudets vertikalaxel. För 
studier kring människans balansorgan är det emellertid 
vedertaget att använda z som beteckning för huvudets 
vertikalaxel. I båda fallen används dock x som beteckning för huvudets 
horisontalaxel. I graferna i bilaga A-C används därför terminologin x och y, i 
övriga rapporten används x och z. 
 

5.1 Allmänt 
För varje simulering som gjorts fås en mängd grafer över erhållna data. Oftast har 
varje parameter testats i tre steg, följaktligen fås tre uppsättningar grafer för varje 
försök. Det är en allmänt erkänd teori att vestibularisapparaten i innerörat har en 
central roll för en människas upplevelse av förflyttning. Det är utöver detta också 
känt att vestibularisapparaten kan registrera linjära accelerationer såväl som 
vinkelaccelerationer. Däremot är hastighet och position något som vi inte kan 
bestämma med hjälp av vestibularisapparaten. Därför fokuseras analysen på 
acceleration i x-led samt z-led, samt vinkelacceleration kring y-axeln. För närmare 
beskrivning av teckenkonventioner för det koordinatsystem som är brukligt att 
använda vid studier av balansfunktioner, se Bilaga D. 
 
De tre uppsättningarna av data har för varje försök sammanfogats till en 
uppsättning grafer där varje enskild acceleration har jämförts för de olika 
parametervalen. 
 
Varje försök granskas för att på så sätt finna samband och trender för de olika 
parametervalen. Förhållandet mellan olika accelerationer ger underlag för att 
bedöma hur föraren kommer att uppfatta körningen och om den ändrade 
parametern gör någon skillnad.  
 
Bedömningen av försöken har gjorts utifrån flera kriterier. Olika partier av 
terrängbanan har undersökts individuellt, men graferna har även undersökts i sin 
helhet. I vissa försök förekommer endast skillnader för accelerationer i vissa 
riktningar och detta måste då bedömas annorlunda. 
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Resonemang förs kring olika parametrars bidrag till den totala upplevelsen och 
relevansen vid en tänkt modellering. 
 
Det bör förtydligas att i den här studien granskas endast ett bidrag till den totala 
upplevelsen genom att granska de accelerationer vestibularisapparaten kan 
registrera och dess bidrag till den totala upplevelsen. Studien behandlar inte 
visuella eller akustiska bidrag vid körning, inte heller krafter som man känner med 
händer, rumpa eller andra delar av kroppen. Om mer tid funnits hade en mer 
utförlig studie om framförallt de visuella bidraget till körupplevelsen varit av 
intresse att utföra. Överhuvudtaget är samspelet mellan olika system för att känna 
accelerationer inte helt kartlagda och det finns mycket att undersöka vidare på 
området. 

5.2 Viktning 
Bedömningen av de olika grafernas överensstämmelse är något som är svårt att 
angripa på ett objektivt sätt. Författarna tror emellertid att en allmän diskussion 
kring resultaten inte är tillräckligt, framförallt då en helt subjektiv bedömning 
riskerar att bli mycket varierande mellan försöken. Därför har en viktningmodell 
använts, där olika segment av terrängbanan ges olika relevans för förarens 
upplevelse. Bland annat har de segment av banan då det är svårt att avgöra vad 
som är ett generellt mönster och vad som är en tillfällighet, viktats ner.  Typiskt 
exempel på detta är den andra halvan av puckelsekvensen, då fordonet kan hamna 
i olika fas med pucklarna, vilket ger varierande resultat, som inte nödvändigtvis är 
ett generellt beteende för det givna fordonet. Segment av banan då fordonet 
uppvisar beteende som lätt går att dra slutsatser kring har givits större vikt. De 
olika segmenten har givits följande vikt, på skala 1-10: 
 

Del av terrängbanan Viktning 
1:a puckelsekvensen 10 
2:a puckelsekvensen 7 
Utplaning efter puckelsekvens 5 
Kullar, topp 8 
Kullar, botten 8 
Kullar, uppförsbacke 6 
Kullar, nerförsbacke 6 

 
Tabell 5.2.1: Viktning av de olika delarna av banan. 

 
Då dessa viktningar är helt subjektiva är det helt upp till läsaren att ha en annan 
uppfattning om de olika delarna av terrängbanans relevans och att göra en egen 
bedömning. 
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Viktning har också gjorts i form av olika egenskaper för kurvan, där 
överensstämmelsen avgjorts med avseende på kurvans karaktär, amplitud, fas samt 
spikar. Formen på kurvan benämns karaktär. T.ex. har en sinusformad kurva en 
viss karaktär, en linjär kurva har en annan. Spikar kan uppstå då t.ex. fordonet kör 
in i ett hinder med hög hastighet men detta är ofta inte fallet. Spikarna beror ofta 
på mätfel, som i sin tur kan bero exempelvis på att en position för en kontaktpunkt 
(i ProEngineer en s.k. CAM) räknats fel. Därför ges inte spikar någon större vikt 
vid den sammanslagna viktningen. De olika kurvegenskaperna har givits följande 
vikt, på en skala 1-10: 
 

Grafegenskap Viktning 
Amplitud 9 
Fas 3 
Karaktär 10 
Spikar 2 

 
Tabell 5.2.2: Viktning av olika egenskaper hos graferna. 

 
Även dessa viktningar är helt subjektiva, vilket även här ger möjlighet för läsaren 
att göra en egen bedömning. 
 
Varje kurvegenskap eller segment har bedömts på skala 1-3. Anledningen att en så 
pass grov skala valts är att försöken ej är av sådan karaktär att några mer exakta 
bedömningar kan göras. De olika stegen på skalan motsvarar: 
 
1: Ingen överensstämmelse mellan graferna 
2: Viss överensstämmelse, svårtolkat resultat 
3: Bra överensstämmelse mellan graferna 
 
Den totala viktningen ger också ett index på skala 1-3 som är en indikation på hur 
mycket grafen varierar mellan försöken. Ett resultat nära tre betyder att kurvan 
överlag är mycket snarlik mellan försöken trots att en parameter ändras. Detta är 
en indikation på att parametern är av mindre betydelse för förarens upplevelse med 
avseende på förflyttningsuppfattning. Ett index på nära ett innebär å andra sidan 
att skillnaderna mellan graferna är mycket stora då en parameter ändrats. 
Följaktligen är detta en indikation på att den ändrade parametern har en central roll 
för förarens uppfattning av förflyttning. 

5.2.1 Viktade index 
Resultaten av de försök som gjorts har viktats med den tidigare nämnda 
viktningsmodellen. Nedan syns en sammanställning över viktade index för de 
resultat som ansågs möjliga att jämföra. Tabell 5.2.1.1 innehåller index för 
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stridsfordonet och tabell 5.2.1.2 för lastbilen. Det viktade indexet säger inte så 
mycket om förarens upplevelse, utan är bara ett mått på grafernas 
överensstämmelse. 
 

Ändrad parameter Viktat index 
Axelavstånd 1,9 
Förarposition 2,5 
Masscentrums läge 2,4 
Stöttal 1,8 
Hjulantal 1,9 

 
Tabell 5.2.1.1 Viktade index för stridsfordon 

 
 

Ändrad parameter Viktat index 
Dämpning, hjul 2,5 
Fjädring, hjul 1,8 
Hyttens fjädring+dämpning 2,7 
Massvariation 2,8 
Massökning med kompenserad fjädring och dämpning 2,9 
Masscentrums höjd i.u. 

 
Tabell 5.2.1.2 Viktade index för lastbil 

5.3 Analys stridsfordon 

Hjulantal 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under bilaga 
A.1. Vid ökning respektive minskning av hjulantalet ändras accelerationerna på 
föraren på ett intressant sätt. Fler hjul ger mindre accelerationer på föraren, främst 
i x-led och rotation, se A.1, Figur A.1.1 samt Figur A.1.3.  
 
Med ett stort antal hjul ”flyter” fordonet över pucklarna samtidigt som det först 
stegrar och sedan tippar över de större kullarna. Få hjul ger mer stötig karaktär åt 
fordonet. Värt att notera är dock att accelerationerna på föraren har samma 
karaktär även om amplituden skiljer sig mellan försöken.  
 
Vi ser att en ändring från två till tre hjulpar ger upphov till större förändring i 
fordonets beteende än en ändring från tre till fem hjul. Således ser vi att det är 
enklare att göra generaliseringar för fordonsmodeller med många hjul. Ett större 
antal hjul bör ge samma upplevelse som en färd med tre hjul om storleken på 
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accelerationerna modifieras efter aktuellt hjulantal. Beteendet går att se i samtliga 
grafer i A.1, speciellt i Figur A.1.1. 

Boogie 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.2. Detta försök behandlar två principiellt olika typer av hjulupphängningar 
vilket också syns i resultatet. Boogievarianten ger mindre påkänningar på föraren 
vid mindre ojämnheter och större påkänningar vid mjukare terräng än 
referensfordonet, där mjukare terräng motsvaras av kullarna i försöket. Detta syns 
för t=3-7 s i samtliga figurer under A.2. Försöken är dock inte helt jämförbara då 
boogiefordonet har fyra hjul medan referensfordonet bara har tre. Det är troligt att 
en jämförelse med ett referensfordon med fyra hjul resulterat i mindre skillnader i 
amplitud. Att hjulupphängningen spelar roll för förarens upplevelse är troligt då 
både amplitud och karaktär skiljer sig mellan försöken. Typen med boogie ger 
mindre påkänningar på föraren i x-led men mer i z-led i förhållande till 
referensfordonet, se Figur A.2.1 samt Figur A.2.2. 

Länkarm 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.3. Likt försöket med boogie är detta försök intressant så till vida att 
accelerationerna på föraren får en helt annan fördelning mellan x- och z-led än vid 
vertikal fjädring som för referensfordonet. Beroende på länkarmens vinkel relativt 
fordonet, fås en annan accelerationsfördelning mellan x- och z-led. Är vinkeln 
mellan fordon och länkarm stor (nära 90˚) fjädras och dämpas fordonet knappt i z-
led medan en kraft i x-led fjädras och dämpas maximalt. Förhållandet blir det 
motsatta om vinkeln är nära noll. Upphängningen kan då bara fjädra och dämpa 
krafter i z-led. Försöket med länkarm visar att mindre accelerationer verkar på 
föraren i x-led än vid försök med vertikalfjädring. Däremot blir resultatet av bättre 
absorbering av krafter i x-led, en högre accelerationspåkänning för föraren i z-led 
enlig ovanstående resonemang. Detta syns under A.3. 

Förarens position i fordonet 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.4. Då förarens position ändras visar försöken på att accelerationerna i z-led blir 
betydligt större för en förare placerad längre fram i fordonet än för en förare 
placerad mitt i fordonet. Skillnaden för acceleration i x-led samt för 
vinkelacceleration blir relativt liten, se Figur A.4.1 samt Figur A.4.3. För 
accelerationer i z-led fås mestadels amplitudskillnader, se Figur A.4.2. Här syns 
även att förändringen av position har betydelse vid körning över mjukare kurvatur, 
över kullarna, där andra parametrar tenderar att vara mindre betydande. Störst 
effekt fås då fordonet passerar ett krön och föraren nästan lättar i stolen.  
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Masscentrums läge 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.5. Denna parameter får en avsevärd effekt på de krafter som angriper föraren. 
Ökat avstånd mellan fordonets masscentrum och marken ger ett gungigare 
beteende för fordonet, vilket resulterar i en högre amplitud för accelerationerna i 
främst x-led, se Figur A.5.1. Även för vinkelaccelerationen syns skillnad då 
masscentrums läge ändras, se Figur A.5.3. Genomslaget av lägesförändringen hos 
masscentrum får mindre förändringar i z-led, se Figur A.5.2. Amplitudskillnaderna 
för accelerationerna i x- och z-led är i vissa fall 100 % större för fordonet med 
masscentrum på 2.4 meters höjd än för referensfordonet. Denna skillnad på 5m/s2 
känner en förare förmodligen av och därför bör denna parameter inte försummas 
när en fordonsmodell byggs upp.  

Axelavstånd 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.5. Försöken visar på ett tydligt mönster i förhållandet mellan axelavstånd och 
förarens påkänningar. Vid större axelavstånd, tenderar fordonet att bli skakigare 
och vid kortare axelavstånd blir beteendet mer ”gungigt”. I försöket märkts 
speciellt tydligt att vissa fordon är mer lämpliga än andra för vissa 
puckelsekvenser. Skillnaden i de accelerationer som föraren känner blir högst i x-
led och rotation, se Figur A.6.1 samt Figur A.6.3. I z-led förblir accelerationerna 
relativt opåverkade, se Figur A.6.2. Vid viktningen ges parametern ett värde på 1.9 
vilket talar för att axelavståndet har viss betydelse för accelerationerna på föraren. 

Stöttal 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.7. Stöttalet ger viss inverkan på föraren vid olika försök. Den största skillnaden 
vid varierat stöttal finns i x-led där amplitudskillnaden uppgår till 50 %, se Figur 
A.7.1. I z-led och för vinkelaccelerationen medför förändrat stöttal minimal 
skillnad, se Figur A.7.2 och Figur A.7.3. Viktningen gav ett värde på 1.8 men är i 
detta fall något missvisande då skillnaderna till stor del beror på modellfel i 
kombination med vald beräkningsmetod. Med tanke på att stöttalet ger relativt 
liten förändring så är kravet på ett helt korrekt stöttal inte av stor vikt i en 
simuleringsmodell med tanke på förarens påkänningar. Parametern går dock inte 
att försumma då modellen för kontakt mot marken spelar en stor roll för fordonets 
beteende vad beträffar bl.a. väggrepp. 

Hjulstorlek 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
A.8. Hjulstorleken visar sig i försöken ha en liten inverkan för de accelerationer 
som granskats. Skillnader finns men dessa är så små att föraren med största 
sannolikhet inte hade märkt dem, se A.8. Om försöken däremot utförts på en 
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terrängbana med skarpare hinder skulle inverkan av hjulstorleken förmodligen ha 
varit märkbar. Beroende på hur den tänkta simuleringen ser ut har därför 
hjulstorleken en mer eller mindre betydande roll. Vid jämnare fast mark har 
storleken liten betydelse, men vid körning där bärighet och framkomlighet 
undersöks bör hjulstorleken tas i beaktning. 

5.4 Analys Lastbil 

5.4.1 Hyttens fjädring och dämpning 

Allmänt 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
C. Hyttens fjädring och dämpning är mycket centrala parametrar för fordonets 
beteende då de kan både minska och förstärka skillnader mellan försöken. Värt att 
tänka på är att den fjädring och dämpning som valts vid försöken inte är det 
optimala valet som ger bästa möjliga prestanda för fordonets terrängegenskaper, 
utan är enbart en approximation. Då hytten i modellen enbart är fjädrad i z-led fås 
således också störst skillnader för acceleration i z-led, se Figur C.3.2. Ett 
ofördelaktigt val av fjäderkonstant och dämpkonstant kan dessutom få omvänd 
och helt oönskad effekt, d.v.s. förstärkning av ojämnheter i underlaget. 
Sammanfattningsvis kan sägas att hyttens fjädring och dämpning till stor del är de 
parametrar som ger lastbilen sin karaktäristik och föraren märker mycket stor 
skillnad då de ändras. Detta är alltså parametrar som måste tas i beaktande vid 
simulering av lastbilar om en hög realism skall uppnås. 

Hyttens dämpning 
Inverkan av hyttens dämpning visar sig inte speciellt tydligt förrän utplaning efter 
ett hinder sker. Då är amplitudskillnaderna mycket stora och föraren hade med 
största säkerhet märkt skillnad på de olika konfigurationerna. Värt att notera kan 
vara att de olika försöken under utplaningen enbart avviker från varandra vad 
beträffar amplituden, se C.1. 

Hyttens fjädring 
Hur hytten fjädras är mycket centralt för förarens upplevelse. Olika fjädring ger 
upphov till stora amplitudskillnader och även stora fasändringar och ger därför 
körupplevelsen helt olika karaktär, se C.2. En låg fjäderkonstant ger jämnare färd 
över pucklar samtidigt som fjädringen kommer gå i botten om den är alltför mjuk. 
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5.4.2 Fordonsparametrar 

Hjulupphängningens dämpkonstant 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.1. Dämpkonstanten för ett fordon har en viss inverkan på dess beteende. 
Eftersom dämpkonstanten är hastighetsberoende avslöjas dess inverkan inte 
speciellt mycket vid lugn körning. Inverkan blir desto mer påtaglig vid mer 
aggressiv körning i ojämn terräng. Inverkan är heller inte stor vid en sekvens av 
hinder, utan märks mest vid enskilda hinder. Accelerationerna efter 
konfrontationen får mindre amplituder för ett hårt dämpat fordon vilket gör att 
föraren kommer att uppleva att fordonet stabiliserar sig fortare efter 
konfrontationen. Se t≈11 s för samtliga grafer under B.1.  
 
Tidigare viktning av försöken gav dämpkonstanten ett index 2,5 vilket även detta 
indikerar parameterns måttliga inverkan. För körning på terrängbanan märks 
således liten skillnad. Utökade försök där fordonet körts över enbart en puckel 
visar emellertid att skillnaderna är långt ifrån försumbara, se C.4. Föraren märker 
således troligen en viss skillnad om dämpningen ökas med runt 50%. 

Hjulupphängningens fjäderkonstant 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.2. Beroende på hur fjäderkonstanten ställs kommer fordonet få varierande 
beteende. Amplituden då fjäderkonstanten fördubblats ger tre gånger såg hög 
acceleration i z-led, således får fjäderkonstanten betraktas som mycket viktig när 
man vill ge fordonet ett realistiskt beteende. Dessa värden fås ur Figur B.2.2 då 
fordonet når den första stora kullen, d.v.s. vid t≈13 s.  
 
Det går dock att se att ju högre fjäderkonstanten är, ju mindre inverkan får den, 
detta går att se för fjäderkonstant 150% och fjäderkonstant 200% för samtliga 
försök under B.2. Fordonet får då ett allt stelare beteende för att till sist vara 
nästintill helt stelt. Är fordonet stelt är all dämpning och fjädring föraren får i 
förhållande till underlaget, beroende enbart av hyttens fjädring och dämpning. 
Tidigare viktning av försöken gav fjäderkonstanten ett index 1,8, vilket även detta 
indikerar att parametern är av stor vikt. Utökade försök där fordonet körts över 
endast en puckel bekräftar också detta, se C.5. Trots detta är fordonets beteende 
inte helt olika mellan försöken och parameterns precision bör kunna 
kompromissas något med. 

Hjulstorlek 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.3. Hjulstorleken hos ett fordon gör ingen större skillnad för en förares 
upplevelse för de kullar och gupp som testats. Det går ej att peka på att något 
speciellt inträffar längs banan, beroende på ändringen av hjulstorlek, se B.3. 
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Däremot hade det vid brantare hinder, nära hjulradien i höjd, märkts en markant 
skillnad. Detta var emellertid inte möjligt att simulera med tillgänglig modell. 
Viktningen av försöken gav ett index på 2,7, vilket även detta indikerar att 
parametern är av liten betydelse. Parametern har troligen så liten inverkan på den 
totala upplevelsen att hjulstorleken i modellen ej behöver göras justerbar, utan 
nämnvärd försämring. 

Fordonets massa 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.4. Fordonets massa kan ändras i ett relativt litet intervall utan att fjädring och 
dämpning för hjulen styvas upp för att ej gå i botten. En ökad respektive minskad 
massa på 5% gör mycket liten skillnad för förarens upplevelse, se B.4. Som 
exempel så skulle det på en tio ton tung lastbil märkas mycket lite om 500 kg 
placerades i lastrummet utan att något gjordes med fjädring och dämpning. 
Därmed inte sagt att fordonets massa är utan betydelse för förarens upplevelse. 
Det är sammanfattningsvis mycket svårt att testa enbart massans inverkan på 
föraren med den modell som använts. Så skulle det vara även i verkligheten då en 
ökad massa måste kompenseras med ökad fjädring och dämpning för att ej ändra 
fordonets egenskaper alltför mycket. 

Stöttalet 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.5. Stöttalet kan inte sägas vara en renodlad fordonsparameter utan beskriver 
interaktionen mellan mark och fordon. Det visar sig att stöttalets inverkan har 
mycket liten inverkan på förarens upplevelse vid våra försök. Vi kan med största 
säkerhet konstatera att föraren inte hade märkt någon skillnad alls även om 
stöttalet tredubblas, se B.5. Det ger även en indikation på att markens beskaffenhet 
inte har någon större betydelse beträffande stötighet i fordonet. Därmed inte sagt 
att markens egenskaper är försumbara i andra avseenden, såsom rullmotstånd, 
friktion, vibrationer etc.  

Lastbilens massa med kompenserad fjädring och dämpning 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.6. För att fjädrar och dämpare inte ska gå i botten då massan på fordonet ökas 
kan dessa kompenseras med samma faktor som massan. Inverkan av dessa 
simultana ändringar är mycket liten, se B.6. En massändring hos fordonet går att 
kompensera med annan fjädring och dämpning, och slutresultatet (i form av 
resulterande accelerationer hos föraren) kommer att bli närapå identiskt. Försöket 
har gjorts för att det är på ungefär det här viset luftfjädringen hos en lastbil 
fungerar. Massändring med kompenserad dämpning och fjädring behöver ej 
behandlas i modellen, då slutresultatet skiljer sig så lite från 
ursprungskonfigurationen. 
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Hjulkonfiguration 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.7. Detta är en fordonsegenskap som är svårt att dra exakta slutsatser om. 
Beräkningar av hjulupphängningens dynamik är mycket tunga och 
beräkningsmängden ökar med antal hjul. Därmed finns det också stora vinster i att 
förenkla. Till att börja med märks mycket stor skillnad för fordon med dubbla 
framhjul. Ofta fås stora amplitudskillnader som hade varit klart märkbara för en 
förare, se B.7.  
 
För fordon med ett framhjul och enkla, dubbla eller tredubbla bakhjul är det 
däremot svårare att dra säkra slutsatser. Amplitudskillnaderna är ofta mycket små 
och troligen inte märkbara, medan de olika bakhjulskonfigurationerna leder till att 
accelerationerna inte inträffar samtidigt på tidsskalan. Detta innebär att tiden från 
det att framhjulet tar i hindret till det att första bakhjulet når hindret är olika, detta 
går att se för exempelvis t=6-9 s för B.7.  Dessutom fås relativt stora avvikelser i 
amplitud vid körning över gupp för lastbilen med enkelt bakhjul, framförallt vad 
beträffar vinkelaccelerationen. Detta beteende är med största säkerhet betydligt 
mindre märkbart vid lägre hastigheter.  
 
Den sammanvägda analysen blir att föraren med största sannolikhet märker 
skillnad på om fordonet har enkla eller dubbla framhjul, även vid ganska alldaglig 
körning. Däremot är inverkan av bakhjulskonfigurationen betydligt mindre. 
Eventuellt bör skiljas på enkla och dubbla bakhjul, men skillnaden för ett fordon 
med tre bakhjul är så pass liten att den kan försummas. 

Läge, masscentrum 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.8. Detta försök ger ett mycket spretigt och svårtolkat resultat. För en ökning på 
50% av lastens höjd märks relativt lite i fordonets beteende. Då lastens höjd ökas 
100%, d.v.s. fördubblas, kommer avvikelsen däremot bli mycket stor. Avvikelsen 
är så pass stor att författarna tvivlar på att denna mätning kan vara korrekt, med 
tanke på hur liten en ökning på 50% gör känns det orimligt att 100% ökning ska ge 
så stor skillnad. Vissa slutsatser går däremot att dra av försöken. De försök som 
gjorts med referensfordonet samt fordonet med 50% ökad lasthöjd borde stämma. 
Det man kan konstatera av dessa försök är att masscentrums höjd påverkar 
storleken på de accelerationerna föraren kommer att utsättas för. Det går däremot 
inte säga att något av fallen leder till generellt större eller mindre accelerationer, 
de varierar längs terrängbanan, se B.8.  
 
Då resultaten var så pass svårtolkade gjordes också en körning där fordonet körde 
över endast en puckel. Försöket bekräftade vad som konstaterats för försöket kört 
på hela banan, att om ändringen måttlig kommer den med största säkerhet inte 
märkas, är den större bör inverkan undersökas mer ingående. 
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Fordonets längd 
De resonemang som förs här baseras på resultaten som finns att hitta under Bilaga 
B.9. Detta försök ger generellt stora avvikelser. Det går inte att säga att någon av 
konfigurationerna ger upphov till generellt större utslag, däremot så inträffar 
accelerationstopparna vid olika tillfällen, se B.9. Viktningen ger ett index på 2,1, 
vilket tyder på att parametern har relativt stor betydelse. En minskning respektive 
ökning av fordonets längd med en meter hade med största säkerhet 
uppmärksammats av fordonsföraren, vilket är ganska anmärkningsvärt då det 
endast rör sig om en ändring på 10%. 

5.5 Diskussion 

Parametergenomslag 
Även om fordonsmodellen görs mycket avancerad och omfattande kan en liten 
förändring i fordonets geometri orsaka stora förändringar för förarens upplevelse. 
En liten förändring av en parameter kan därför leda till en förlust av den 
noggrannhet som en avancerad modell bör ge. Givetvis ger en korrekt ändring av 
en fordonsparameter inte en förlust av noggrannhet men då många parametrar 
finns att variera är det lätt att någon parameter väljs fel med försämrad realism 
som följd. Som exempel kanske tio parametrar används för att kontrollera 
fordonets däckegenskaper. En förändring av en av dessa kanske ger ett utslag för 
förarens upplevelse som gör effekten av de nio övriga marginell. Denna 
problematik har i försöken visat sig då någon parameter angivits fel och resulterat 
i tidsåtgång för felsökning och upprepade simuleringar. 

Försöksomfattning 
I de försök som gjorts grundar sig de parametrar som används på befintliga fordon 
och tidigare gjorda studier. Inom ramen för arbetet fanns det inte utrymme att 
utföra en omfattande studie för alla parametrar av intresse vilket har resulterat i 
vissa svårigheter vid analysen. Ofta visar de parameterstudier som gjort på tydliga 
trender och förhållanden men ibland har gapet mellan de tre försöken som jämförts 
varit för stort och en finare studie hade varit att föredra. Likaså har antalet 
variationer för samma parameter ibland varit för liten och att dra någon slutsats 
eller se något mönster i graferna har då varit mer komplicerat. I en framtida studie 
kan det vara tänkbart att inrikta sig på ett av de här utförda försöken och göra en 
mer omfattande undersökning på dess inverkan.  

Beräkningsmodellens inverkan 
Någon utvärdering av den beräkningsmodell som använts har inte utförts. Under 
försöken har dock vissa noteringar gjorts. De metoder som behandlar stötar och 
kollisioner mellan delar har i vissa fall uppvisat egenskaper som resulterat i 
felaktiga försöksdata. Som oftast har problemen visat sig i form av att något hjul 
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har ”tunnlat” genom marken. Däcket i fråga har helt gått igenom vägbanan och 
tappat kontakten och har då inte överfört några krafter mellan vägbanan och 
fordonet.  
 
Även den omvända situationen har inträffat då kontaktberäkningen inte fungerat 
till fullo. Däcket har vid några fall erhållit en mycket stor kraft från marken i form 
av en kraftig impuls. Man kan likna förloppet vid att fordonet kör över en mina 
som detonerar. I vissa fall dämpas impulsen av däckets fjädring men om impulsen 
är för stor resulterar det i att hela fordonet skjuts iväg. För samtliga fall då 
kontaktfel uppstått har detta orsakat fel i de data som erhållits. Vid försök där 
större märkbara förändringar i fordonets beteende noterats som följd av kontaktfel 
har försöken gjorts om. Vid mindre enstaka fel har tiden noterats och hänsyn tagits 
i analysen. Kontaktfelen visar även på svårheten att skapa en stabil 
beräkningsmetod som behandlar både linjära och icke linjära förlopp. Försök har 
genomförts då tre identiska försök gjorts på olika datorer för att studera 
repeterbarheten av försöken. Det visade sig att skillnaderna mellan försöken var 
försumbart liten. 

Terrängbanans inverkan 
Den terrängbana som använts har då resultatet granskas givit upphov till vissa för 
och nackdelar som tidigare nämnts. Samtidigt som den första delen av banan, 
pucklarna, ger en tydlig beskrivning av fordonets beteende i svår terräng orsakar 
den även svårtolkade data. Fordonen beter sig olika vid olika 
parameterinställningar och resultatet som uppkommer är en följd av dessa 
ändringar. Problemet ligger i att avgöra om resultatet enbart beror på ändringarna 
eller om fordonets geometri har förhållit sig till pucklarnas geometri på ett sådant 
sätt att fordonet fått ett icke önskvärt beteende.  
 
Som exempel kan nämnas att lastbilsmodellen i vissa utföranden hamnat ”fel” i 
förhållande till pucklarna och studsat på dem istället för att fjädringen har svalt 
stötarna. Att däckens frekvens interfererar med pucklarnas vid vissa förhållanden 
händer naturligtvis även för ett riktigt fordon men att avgöra en viss parameters 
betydelse för förarens upplevelse blir svårare under dessa omständigheter. Delen 
med kullar har givit mer lättolkad data frånsett kullarnas toppar där 
fordonsmodellen ofta har haft beräkningsproblem p.g.a. olinjäriteter. Exempel på 
detta kan ses i Bilaga A.1 för t≈17 s. 

Förarmodellens inverkan 
Som tidigare nämnts har här en grov förenkling av verkligheten gjorts. Som i 
fallen med övriga inblandade fjädrar och dämpare har konstanterna för huvudets 
fjädring en stor betydelse för förarens accelerationer. Att nacken inte är identisk 
med en riktig nacke råder det inga tvivel om, men modellen har ändå fungerat bra 
och den har inte uppvisat några beteenden som varit overkliga i sammanhanget. 
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Någon utförligare analys eller verifiering av nacken och dess inverkan har inte 
gjorts mer en den visuella bedömning som utförts för samtliga försök. Vid 
användandet av en annan typ av nackmodell skulle enskilda resultat förmodligen 
ha blivit annorlunda men den totala analysen av förarens påkänningar hade med 
största sannolikhet resulterat i liknande slutsatser. Att nacken i vissa fall suddat ut 
effekter eller givit missvisande värden kan inte uteslutas.  

Förarens upplevelse 
Under de bedömningar som gjorts har det varit svårt att avgöra om en förare 
känner av eller inte känner av en viss acceleration. Det har gjorts få studier för en 
människas uppfattning av större accelerationer än tröskelvärdena för 
balansorganen. De studier som finns att tillgå behandlar heller inte frågan om en 
person märker någon skillnad mellan olika accelerationer, utan handlar nästan 
uteslutande om hur stor en acceleration skall vara för att människan skall märka 
den. Många studier som gjorts för större accelerationer behandlar dessutom 
mestadels frågor relaterade till komfort. Även det faktum att olika personer 
upplever en acceleration på olika sätt försvårar uppgiften att bestämma hur stor en 
skillnad mellan olika försök skall vara för att en förare ska få en annan upplevelse.  
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6 Slutsats 
I föregående kapitel har mätresultaten diskuterats och det har visat sig att det går 
att dra mer eller mindre bestämda slutsatser om flera olika parametrars inverkan på 
fordonets totala beteende. I det här kapitlet redogörs för de slutsatser som efter 
analysen framstår som ganska säkra. Dessutom dras slutsatser av mer 
övergripande och allmän karaktär, såsom slutsatser om vald metods lämplighet. 

6.1 Allmänt 
Det går att dra mycket generella slutsatser av det arbete som gjorts, och kanske är 
dessa mest värda att ha i åtanke då en simulatorstrategi skall väljas. 
 
Fordonet i en simulatormodell behöver inte vara speciellt detaljerat, det kan 
byggas upp av relativt få och enkla geometrier, trots att det i verkligheten är en 
mycket komplex konstruktion. Det verkar heller inte nödvändigt att ta hänsyn till 
att vissa strukturer är skal och inte solider. 
 
Det är däremot mycket viktigt att fordonet är verklighetstroget i ett annat 
avseende. Det har nämligen visat sig att parametrar som är av mer övergripande 
karaktär såsom fordonets massa, masscentrums höjd, fordonets längd m.m. har 
mycket stor betydelse för fordonets beteende. Slutsatsen av detta är att ifall man 
vill efterlikna ett specifikt fordon bör korrekt ritningsunderlag användas för 
bestämning av de övergripande parametrarna. För en mer generell modell är det 
viktigt att proportionerna på fordonet stämmer. Görs inte detta blir all finjustering 
som att kalibrera fjädring, ställa in rimligt stöttal m.m. onödigt. Måtten, massan 
och massfördelningen för förlagan bör inte approximeras när de omsätts i modell. 
Små förändringar av vissa parametrar (enbart några få procent) kan ge stora 
genomslag i de accelerationer föraren känner. Det generella rådet blir att alltid 
använda fordonens exakta mått och specifikationer i modellen och sedan förenkla 
genom att inte ha för hög detaljnivå i modellen, inte genom att avrunda. 
 
Det visar sig också ofta, framförallt för stridsfordonet att några undersökta 
parametrar är skalbara, d.v.s. en viss parameterändring ger enbart upphov till att 
amplituderna för accelerationerna ändras. Exempel på detta kan ses i försöken med 
förarens position och antalet hjul. Således skulle simulering av önskad fordonstyp 
kunna åstadkommas enbart genom att öka utslagen i en eventuell modell med en 
viss faktor. 
 
Parametrar som fjädring, dämpning och fordonets massa kan inom vissa gränser 
ändras utan att fordonet beter sig annorlunda, samtidigt som små ändringar kan 
leda till stora ändringar. De är dessutom kraftigt relaterade till varandra. Det går 
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t.ex. att se att fördubblad fjäderkonstant, dämpkonstant och massa ger föraren i 
stort sett samma upplevelse. Ändras storleksförhållande uppvisar fordonet 
emellertid ett helt annat beteende. 
 
Vi ser slutligen att fordon med fjädrad hytt och med största säkerhet också med 
fjädrad förarstol bör behandlas annorlunda än fordon som inte har mer fjädring 
och dämpning än vid hjulen. Fjädrad hytt ger helt andra amplituder än fix hytt, och 
ger dessutom körningen en helt annan karaktär. 

6.2 Stridsfordon 
Parametrar som sannolikt har stor betydelse är: 
 

- Olika typer av hjulupphängning såsom boogiekonstruktion och 
länkarmskonstruktion 

- Masscentrums höjd 
- Förarens position, ger dock endast amplitudskillnader 
- Axelavstånd 
- Hjulantal, fler hjul ger dock endast amplitudskillnader 

 
Hade någon av dessa parametrar ändrats i samma utsträckning som i gjorda 
försök, då anser författarna att föraren hade märkt detta. 
 
Parametrar som spelar mindre roll är: 
 

- Stöttalet 
- Hjulstorleken 

6.3 Lastbil 
Parametrar som sannolikt har stor betydelse är: 
 

- Hyttens fjädring och dämpning. Detta förekommer nästan alltid hos 
lastbilar och är till stor del det som ger en lastbil sina karaktäristiska 
egenskaper 

- Fordonets längd 
- Enkla eller dubbla framhjul 

 
Hade någon av dessa parametrar ändrats i samma utsträckning som i gjorda 
försök, då anser författarna att föraren hade märkt detta. 
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Parametrar som spelar mindre roll är: 
 

- Stöttalet 
- Hjulstorleken 
- Antal bakhjul. Det märks viss skillnad på enkla eller dubbla bakhjul. 

Skillnaden på dubbla och tredubbla är däremot försumbar. 
 
Anledningen att slutsatser ej finns för alla försök är att resultaten varit svårtolkade 
eller tvetydiga och därför inte givit några klara slutsatser. Dessa bör undersökas 
vidare. 
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7 Rekommendationer 
Utvärderingsmetoden som använts i den här studien, d.v.s. dynamikmodulen i ett 
CAD-system, har i sin helhet fungerat bra. Programmet ger dels flexibilitet genom 
att modellen kan anpassas helt efter önskemål, samtidigt som den är snabb och 
lättarbetad då inga mekaniska grundsamband behöver implementeras och ingen 
programmeringskunskap krävs. Även repeterbarheten mellan försöken är mycket 
god. Denna lösning kan alltså rekommenderas även för fortsatta studier. 
 
Författarna ser inte några problem i att simulera de flesta typer av tunga fordon i 
samma simulator. Skillnaderna i rörelsemönster mellan en lastbil och ett 
stridsfordon ger förvisso föraren olika körupplevelse, men ställer inte olika krav på 
hårdvaran. Inverkan av fjädrad hytt eller förarstol bör aldrig försummas då detta 
ger upphov till en mycket stor del av fordonets karaktäristik. 
 
En generell rekommendation angående fordonsmodeller är att använda exakta 
mått för fordonets grundgeometrier. Då dessa ger stort genomslag för förarens 
upplevelse av fordonet kommer all finjustering vara överflödig ifall de 
övergripande geometrierna inte stämmer. 
 
Det finns ett stort behov av att kartlägga förarens känsla av förflyttning i 
simulatorsammanhang. De studier som gjorts är inte anpassade för att användas till 
att undersöka förarens upplevelse av accelerationer i simulatorsammanhang. De 
behandlar oftast frågan om hur liten den minsta acceleration människan kan 
uppfatta under givna omständigheter. Ett ur simulatorsammanhang mer intressant 
perspektiv hade varit att undersöka ifall en förare upplever skillnader mellan olika 
accelerationer, betydligt större än tröskelvärdena. Då en förares upplevelse av en 
simulator dessutom baseras mycket på andra stimuli så som ljud och bild hade det 
också varit intressant att undersöka samspelet mellan ljud, bild och förflyttning 
och deras påverkan på föraren. 
 
En följd av att tidigare undersökningar ej har gått att koppla helt till den här 
studiens resultat har gjort att enbart de mest uppenbara fallen resulterat i klara 
slutsatser. Flera fordonsegenskapers inverkan på förarens upplevelse har ej givit 
klara slutsatser då de givit upphov till förändringar av accelerationerna i fordonet, 
samtidigt som förändringarna ej varit stora nog för att de med säkerhet skall gå att 
konstatera att föraren märkt skillnaden. Mer omfattande slutsatser av arbetet hade 
kunnat dras ifall människans uppfattning av accelerationer varit mer kartlagt i 
simulatorsammanhang. Studien har heller inte tagit upp fordonsparametrar på 
detaljerad nivå, utan ger en överblick över fordonets dynamik. Ifall intresse finns 
av att undersöka inverkan av en viss parameter bör mer detaljerade studier utföras.
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8 Ordlista 
Nedan följer en ordlista över vanligt förekommande ord inom områdena 
fordonssimulering och balans. 
 
Ord Förklaring 
Ampulla Sfärisk utvidgning av båggången där själva 

sensororganen sitter 
Båggångarna Viktiga organ för människans positionering. 

Känner framförallt av vinkeländringar. 
Endolymph Seg massa som finns i båggångarna  
Optiskt flöde Ett sätt att med hjälp av synen uppleva förflyttning 

utan att ta sikte på en bestämd punkt 
Pitch Nickrörelse (rotation). Rotation kring Y-axel, se 

Bilaga D. 
Pro Engineer Wildfire 2.0 Den programvara som använts vid simuleringarna. 

Det är ett CAD-system med funktioner för 
dynamikberäkningar. 

Roll Lutning av huvudet från sida till sida. Rotation 
kring Y-axel, se Bilaga D 

Sacculus Viktiga organ för människans positionering 
känner framförallt förflyttningar i vertikalplanet 

Saggitalplanet Det plan som delar människokroppen i en höger- 
och vänsterhalva 

Translation 
 

Linjär rörelse (kan delas upp i tre vinkelräta 
komponenter) 

Utriculus Viktiga organ för människans positionering 
känner framförallt förflyttningar i horisontalplanet 

Yaw Rotation kring kroppens längsaxel (Z-axel), se 
Bilaga D för huvudriktningar 
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Bilaga A Grafer för stridsfordon 
I denna bilaga presenteras de resultat som erhållits då de olika försöken utfördes. 
Bilagan är indelad i stycken som var och en motsvarar resultaten av ett utfört 
försök. Samtliga resultat visas i form av tre grafer över de accelerationer som 
verkat på förarens huvud. Accelerationerna som presenteras är acceleration i x-led 
och y-led, samt vinkelaccceleration.  
 
OBS! För de mekaniksimuleringar som genomförts har y 
använts som beteckning för huvudets vertikalaxel. För 
studier kring människans balansorgan är det emellertid 
vedertaget att använda z som beteckning för huvudets 
vertikalaxel. I båda fallen används dock x som beteckning för huvudets 
horisontalaxel. I graferna i bilaga A-C används därför terminologin x och y, i 
övriga rapporten används x och z. 
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A.1 Inverkan av antalet hjul 

Här följer resultatet av de försök som utförts med varierande hjulantal. Avståndet 
mellan främre och bakre hjulaxel är lika i alla tre försöken och hjulen är centrerade 
och jämt fördelade över fordonet. 
 

Acceleration i X-led, hjulantal
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Figur A.1.1 Acceleration x-led. Resultatet visar på tydliga amplitudförändringar vid 

olika hjulantal. Färre hjul ger mindre accelerationer. 
 

Acceleration i Y-led, hjulantal
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Figur A.1.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, hjulantal
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Figur A.1.3 Vinkelacceleration 
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A.2 Inverkan av boogieupphängning 

Resultatet av försöket med boogieupphängning presenteras i denna bilaga. Under 
3.3.2 redogörs för de olika hjulupphängningstyperna. Vid de två försöken har 
fordonen helt olika hjulupphängningar vilket syns tydligt i samtliga grafer. Både i 
karaktär och amplitud skiljer sig accelerationerna vilket tydligt kan ses i Figur 
A.2.1. 
 

Acceleration i X-led, boogieupphängning
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Figur A.2.1 Acceleration x-led. Stora skillnader i accelerationernas karaktär finns och 

de gör sig även synliga i den senare delen av kurvan, efter t=8. 
 

Acceleration i Y-led, boogieupphängning
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Figur A.2.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, boogieupphängning
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Figur A.2.3 Vinkelacceleration 
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A.3 Inverkan av länkarmsupphängning 

Resultatet av försöket med länkarmsupphängning presenteras i denna bilaga. 
Under 3.3.2 redogörs för de olika hjulupphängningstyperna. Vid de två försöken 
har fordonen helt olika hjulupphängningar vilket syns tydligt i samtliga grafer. 
Både i karraktär och amplitud skilljer sig accelerationerna vilket tydligt kan ses i 
Figur A.3.1. Länkarmsutförandet absorberar krafter i x-led bättre än 
referensmodellen. 
 

Acceleration i X-led, länkarm
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Figur A.3.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, länkarm
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Figur A.3.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, länkarm
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Figur A.3.3 Vinkelacceleration 
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A.4 Inverkan av förarens position 

Här följer resultatet av de försök då förarens position i fordonet har varierats. 
Föraren har endast förflytttats i fordonets x-led och avståndet i graferna är det 
avståndet mellan huvudets masscentrum och fordonets front. Då föraren är 
placerad långt fram i fordonet kommer accelerationerna på huvudet i y-led vara 
större, än om föraren varit placerad längre bak mot mitten. 
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Figur A.4.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, förarens position
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Figur A.4.2 Acceleration y-led. Större accelerationer i y-led för en förare som är 

placerad långt i fordonet än för en förare placerad närmre mitten av fordonet. 
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Figur A.4.3 Vinkelacceleration 
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A.5 Inverkan av masscentrums läge 

Resultaten av försök med ändrat läge för fordonets masscentrum här. Avståndet 
mellan fordonets massscentrum och marken är det enda som har varierats. 
 

Acceleration i X-led, masscentrums läge
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Figur A.5.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, masscentrums läge

-12

-7

-2

3

8

13

3 5 7 9 11 13 15 17

Tid (s)

A
cc

el
er

at
io

n 
m

/s
2

0 m
0.7 m
1.4 m

 
Figur A.5.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, masscentrums läge
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Figur A.5.3 Vinkelacceleration 
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A.6 Inverkan av axelavstånd 

Här följer de resultat som erhållits för de försök då axelavstånden har ändrats. 
Avståndet är mätt mellan två närliggande hjulaxlar och är samma mellan samtliga 
ingående hjulaxlar. Hjulen är även centrerade över fordonet. Ett kort hjulavstånd 
resulterar till ett mer gungigt fordon, ett längre hjulavstånd ger ett stötigare fordon.  
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Figur A.6.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, axelavstånd

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

3 5 7 9 11 13 15 17

Tid (s)

A
cc

el
er

at
io

n 
m

/s
2

1,5 m
2 m
2,5 m

 
Figur A.6.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, axelavstånd
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Figur A.6.3 Vinkelacceleration 
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A.7 Inverkan av stöttal 

Här visas resultaten av de försök som utförts med olika stöttal mellan mark och 
däck. Alla ingående däck har samma stöttal. Stöttalet, e=1, motsvarar en helt 
elastisk stöt, medan e=0 motsvarar en helt plastisk stöt. 
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Figur A.7.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, stöttal
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Figur A.7.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, stöttal
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Figur A.7.3 Vinkelacceleration 
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A.8 Inverkan av hjulstorlek 

Här följer resultaten från de försök då hjulstorleken ändrats. Hjulens diameter har 
ändrats samtidigt som massan hållits konstant. Som figurerna visar gör en 
förändrad hjulstorlek en minimal skillnad för accelerationerna på föraren. 
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Figur A.8.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led, hjulstorlek
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Figur A.8.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen, hjulstorlek
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Figur A.8.3 Vinkelacceleration 
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Bilaga B Grafer för lastbil  
Här redogörs för de mätresultat som erhållits i de försök där lastbilsmodellen 
använts. Varje försök har resulterat i 24 olika mätserier. Dock redovisas endast tre 
här, horisontal och vertikal acceleration samt vinkelacceleration eftersom dessa är 
mest centrala för förarens upplevelse. 
 
OBS! För de mekaniksimuleringar som genomförts har y 
använts som beteckning för huvudets vertikalaxel. För 
studier kring människans balansorgan är det emellertid 
vedertaget att använda z som beteckning för huvudets 
vertikalaxel. I båda fallen används dock x som beteckning för huvudets 
horisontalaxel. I graferna i bilaga A-C används därför terminologin x och y, i 
övriga rapporten används x och z. 
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B.1 Inverkan av hjulupphängningens dämpning 

I det här försöket har hjulupphängningens dämpning ändrats, d.v.s. 
dämpkonstanten c har ökats med 50 samt 100 procent. Se även C.5, där resultat av 
försök då lastbilen körts över endast en puckel redovisas. 
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Figur B.1.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hjulens dämpning
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Figur B.1.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp rel. vägen beroende av hjulens dämpning
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Figur B.1.3 Vinkelacceleration 
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B.2 Inverkan av hjulupphängningens fjädring 

I det här försöket har hjulupphängningens fjädring ändrats, d.v.s. fjäderkonstanten 
k har ökats med 50 samt 100 procent. Se även C.6, där resultat av försök då 
lastbilen körts över endast en puckel redovisas. Det syns tydligt att för ca. 50% 
ökad fjäderkonstant blir fjädringen mycket stum och en fördubbling av 
fjäderkonstanten ger nästan ingen ytterliggare förändring. 
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Figur B.2.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av fjäderkonstant
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Figur B.2.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av fjäderkonstant
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Figur B.2.3 Vinkelacceleration 
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B.3 Inverkan av hjulens storlek 

I det här försöket har fordonets däckdiameter ändrats. Referensfordonet har 
däckdiameter 1 m och diametern har sedan ökats till 1,25 samt 1,5 m. Ändringen 
ger inga större skillnader i de accelerationer som föraren känner. 
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Figur B.3.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hjulstorlek
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Figur B.3.2 Acceleration y-led 
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Figur B.3.3 Vinkelacceleration 
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B.4 Inverkan av lastens massa 

I det här försöket har inverkan av en viss nerlastning av lastbilen prövats. Lastens 
vikt har ökats respektive minskats med 5 %. Anledningen till den ganska 
blygsamma ändringen är att fordonsmodellen ej kan hantera större ändringar utan 
att fjäderkonstant och dämpkonstant ökas respektive minskas med motsvarande 
faktor. 
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Figur B.4.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av lastens massa
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Figur B.4.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av lastens massa
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Figur B.4.3 Vinkelacceleration 
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B.5 Inverkan av stöttalet, e 

I det här försöket har stöttalet e mellan mark och däck ändrats. Den är i 
ursprungskonfiguration ställd till 0,20 och har sedan ökats till 0,40 samt 0,60. 
Ändringen påverkar de accelerationer föraren känner mycket lite. 
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Figur B.5.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av stöttalet
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Figur B.5.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av stöttalet
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Figur B.5.3 Vinkelacceleration 
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B.6 Inverkan av massa, fjädring och dämpning 

I det här försöket har massa, fjäder- samt dämpkonstant ökats. Jämfört med 
försöket i B.4 kan lastens massa ändras i större utsträckning. Försök har gjorts där 
massa, fjäderkonstant och dämpkonstant ökats med 20 samt 40 %. Det visar att det 
är storleksförhållandet mellan dessa parametrar är viktigare än deras enskilda 
storlek. 
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Figur B.6.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av ökad massa, med kompenserad dämpning och fjädring
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Figur B.6.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av ökad massa, med kompenserad dämpning och fjädring

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

5 10 15 20 25

Tid (s)

V
in

ke
la

cc
el

er
at

io
n 

(g
ra

de
r/s

2)

100% massa, fjäder- och dämpkonstant
120% ökad massa, fjäder- och dämpkonstant
140% ökad massa, fjäder- och dämpkonstant

 
Figur B.6.3 Vinkelacceleration 
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B.7 Inverkan av hjulkonfiguration 

I det här försöket har olika hjulkonfigurationer provats. Referensfordonet har ett 
par framhjul och två par bakhjul. Variationerna som gjorts är: två hjulpar fram och 
två hjulpar bak, ett hjulpar fram och ett hjulpar bak och slutligen ett hjulpar fram 
och tre hjulpar bak. Den konfiguration som sticker ut mest från mängden i fråga 
om accelerationer mot förarens huvud är försöket med dubbla hjulpar fram. 
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Figur B.7.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hjuluppsättning
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Figur B.7.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp rel. vägen beroende av hjuluppsättning
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Figur B.7.3 Vinkelacceleration 
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B.8 Inverkan av masscentrums läge 

Lastrummets höjd har i det här försöket ändrats med 50 samt 100 procent. 
Ökningen har givit upphov till oklara resultat, varför ett försök då fordonets körts 
över endast en puckel har gjorts, se C.6. Försöken visar att det är masscentrums 
höjd har stor betydelse för fordonets beteende, speciellt hur det stabiliserar sig 
efter att ha konfronterat ett hinder. 
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Figur B.8.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av masscentrums höjd

-15

-10

-5

0

5

10

15

4 9 14 19 24

Tid (s)

A
cc

el
er

at
io

n 
(m

/s
2)

Lasthöjd 1,70 m=100%
Lasthöjd 2,55 m=150%
Lasthöjd 3,40 m=200%

 
Figur B.8.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp rel. vägen ber. av masscentrums höjd
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Figur B.8.3 Vinkelacceleration 



 106

B.9 Inverkan av fordonets längd 

Fordonets längd har i det här försöket ökat respektive minskats med en meter 
jämfört med referensfordonet. Ändringen gör stor skillnad för de accelerationer 
föraren känner, trots att längden bara ändrats med 10 %. 
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Figur B.9.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av fordonets längd
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Figur B.9.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av fordonets längd
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Figur B.9.3 Vinkelacceleration 
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Bilaga C Körning över endast en puckel 
För vissa försök blev resultaten mycket svårtolkade. Det gick inte att dra klara 
slutsatser kring huruvida föraren märkt av den genomförda förändringen eller inte. 
Därför utfördes några utvalda försök där fordonet kördes över endast en puckel, 
för att på så vis kunna studera förloppet mer detaljerat. 
 
OBS! För de mekaniksimuleringar som genomförts har y 
använts som beteckning för huvudets vertikalaxel. För 
studier kring människans balansorgan är det emellertid 
vedertaget att använda z som beteckning för huvudets 
vertikalaxel. I båda fallen används dock x som beteckning för huvudets 
horisontalaxel. I graferna i bilaga A-C används därför terminologin x och y, i 
övriga rapporten används x och z. 
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C.1 Inverkan av hyttens dämpning 

Hyttens dämpning är mycket central för en lastbils beteende. Därför har utökade 
försök gjorts här, då lastbilen körts över endast en puckel. Variationerna som 
gjorts är 50 samt 200 procent dämpkonstant relativt referensfordonet. Försöket 
visar att dämpningen har en viss inverkan på de accelerationer föraren känner. 
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Figur C.1.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hyttens dämpning
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Figur C.1.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av hyttens dämpning
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Figur C.1.3 Vinkelacceleration 
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C.2 Inverkan av hyttens fjädring 

Hyttens fjädring är mycket central för en lastbils beteende. Därför har utökade 
försök gjorts här, då lastbilen körts över endast en puckel. Variationerna som 
gjorts är 50 samt 200 procent fjäderkonstant relativt referensfordonet. Försöket 
visar att fjädringen har påtaglig inverkan på de accelerationer föraren känner. 
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Figur C.2.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hyttens fjädring
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Figur C.2.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av hyttens fjädring
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Figur C.2.3 Vinkelacceleration 
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C.3 Inverkan av att hytten fixeras 

Det här försöket syftar till att undersöka vad som händer om lastbilens hytt är 
varken fjädrad eller dämpad. Båda försöken är körda med referensfordonet, för det 
ena har emellertid hytten fixerats. Försöken visar att skillnaden är väsentlig. 
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Figur C.3.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av hyttfixering
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Figur C.3.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av hyttfixering
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Figur C.3.3 Vinkelacceleration 
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C.4 Inverkan av hjulupphängningens fjädring 

Inverkan av hjulupphängningens fjädring har studerats mer i detalj genom att 
endast köra över en puckel. Fjädringen har ökats med 50 samt 100 procent i 
förhållande till referensfordonet. Försöket påvisar att olika fjäderkonstant påverkar 
de accelerationer föraren känner väsentligt. 
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Figur C.4.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av fjäderkonstant
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Figur C.4.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av fjäderkonstant
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Figur C.4.3 Vinkelacceleration 
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C.5 Inverkan av hjulupphängningens dämpning 

Inverkan av hjulupphängningens dämpning har studerats mer i detalj genom att 
endast köra över en puckel. Dämpningen har ökats med 50 samt 100 procent i 
förhållande till referensfordonet. Försöket påvisar att olika dämpkonstant påverkar 
de accelerationer föraren känner väsentligt. 
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Figur C.5.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av dämpning
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Figur C.5.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av dämpning
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Figur C.5.3 Vinkelacceleration 
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C.6 Inverkan av lastcentrums läge 

I det här försöket har lastcentrums höjd ändrats. De variationer som gjorts är 50% 
samt 100 procent ökning relativt referensfordonet. Skillnaderna i de accelerationer 
föraren känner är som synes påtagliga. 
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Figur C.6.1 Acceleration x-led 
 

Acceleration i Y-led beroende av lastcetrums läge

-15

-10

-5

0

5

10

5 6 7 8 9 10 11 12

Tid (s)

A
cc

el
er

at
io

n 
m

/s
2

Lasthöjd 100% referens
Lasthöjd 150%
Lasthöjd 200%

 
Figur C.6.2 Acceleration y-led 
 

Vinkelacceleration förarens kropp relativt vägen beroende av lastcentrums läge
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Figur C.6.3 Vinkelacceleration 
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Bilaga D Axelkonventioner 
Nedan syns en redogörelse för vedertagna axelkonventioner vid bl.a. studier av 
människans balansfunktioner. 
 

 
 

Axelkonventioner: Källa: Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion 
Perceptio
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Bilaga E Ritningar 
I den här bilagan finns ritningar över de modeller som används vid försöken. De 
kan ge läsaren en mer komplett bild av försöken som genomförts. 

E.1 Lastbilen som använts som referensmodell 

 

 
 
           (m) 

Ritning över den lastbil som använts som referensmodell 
 

E.2 Stridsfordonet som använts som referensmodell 

 

 
 

Ritning över det stridsfordon som använts som referensmodell 
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E.3  Mått för modellen av föraren 

 

 
 

    (m) 
 

Ritning över förarmodellen 
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Bilaga F En longitudinell fordonsmodell 
Detta är ett utdrag ur artikeln “A generally applicable 3D truck ride simulation 
with coupled rigid bodies and finite elementmodels” av Ibrahim, I. M. som 
publicerades i 2004 heavy vehicle systems, A series of the int. J. of vehicle design 
Vol. 11, No.1 pp 67-85. Modellen har använts som utgångspunkt vid bestämning 
av de fordonsparametrar för referensmodellen som använts vid försöken. 
 

 
 

Den modell som använts som utgångspunkt för den i försöken använda modellen. 
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Bilaga G Dynamikmodell för simulering 
Nedan följer en genomgång hur en dynamikmodell för fordonssimulering kan vara 
uppbyggd. 
 
r(t) – position          (1) 
P(t) – rörelsemoment        (2) 
R(t) – riktning         (3) 
L(t) – rotationsmoment        (4) 
 
Ingående variabler är vektorer med tre värden för riktning eller rotation i ett givet 
koordinatsystem. Undantaget är R(t) som är en rotationsmatris. 
Tillståndsvariablernas derivator för position och riktning används också som 
ingående variabler vid modellering. 
 
v(t) – hastighet 
ω(t) – vinkelhastighet 
 
och 
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Med Newtons andra lag och sambanden mellan tillståndsvariablerna kan ett utryck 
för varje tillståndsvariabel ställas upp som funktion av tiden. 
 
Newtons andra lag ser ut som följer: 
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 (Den sista ekvationen gäller om rotationsmatrisen, R motsvarar en quaternion.) 
 
Uttrycken för varje tillståndsvariabel som funktion av tiden blir då: 
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Bilaga H Samverkan mellan olika mekanismer för 
uppfattning av förflyttning och avståndsbedömning 
Detta är en sammanfattning av en studie med titeln Simulating self motion I: cues 
for perception of motion utförd av Michael Jenkin m.fl.. 
 
Det har gjorts försök om de olika system som ger en individ uppfattningen av 
rörelse. I ett av dessa simulerades olika scenarier med olika system för simulering 
av rörelse varpå man sedan jämförde upplevd tillryggalagd sträcka jämfört med 
verklig tillryggalagd sträcka. De olika försöken var: 
 

1. Ge testpersonen en visuell presentation genom en 3D-hjälm 
2. Förflytta testpersonen i ett mörkt rum 
3. Kombinera ovanstående 
4. Ge feedback i form av fysisk ansträngning 

 
Försök 4 diskuteras inte här då de inte har speciellt stor relevans inom simulering 
av fordon, vilket är vad den här rapporten behandlar.  
 
Resultatet var att man kunde konstatera att optiskt flöde gav en tillförlitlig 
upplevelse av höga accelerationer men skapade en uppfattning av att ha förflyttats 
längre än vad som var fallet, speciellt vid relativt låga accelerationer. När 
accelerationerna sedan ökade blev överensstämmelsen mellan upplevd sträcka och 
verklig sträcka betydligt större. Den uppfattade sträckan var genom hela försöket 
mellan 1- 1,75 ggr större än den verkliga sträckan. En känsla av hög hastighet kan 
vara eftersträvansvärt i vissa applikationer, men vid fordonssimulering och vid 
mycket annan simulering där tillförlitlig bedömning av avstånd är av stor vikt 
passar det inte att bara ge föraren feedback på rörelsen genom optiskt flöde. 
 
Man konstaterade också att fysisk rörelse har en tendens att överskattas av 
testpersonerna. Här är effekten ännu tydligare. Upplevd sträcka är ca. 3-4 gånger 
längre än den verkliga sträckan för accelerationer över 0,1 m/s2, 
(Michael Jenkin m.fl. : Simulating self motion I: cues for perception of motion). 
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När sedan samspelet mellan det visuell simulering och ren mekanisk simulering 
undersöktes fann man också att den mekaniska simuleringen har en dominerande 
roll mot det visuella. Sambandet ser ut enligt följande: 
 
Upplevd sträcka = kvis*dvis+kmek*dmek 
 
där 
kvis = 0,14 (viktfaktor av den visuella återgivningen) 
dvis = avstånd avverkat genom visuell återgivning 
kmek = 0,83 (viktfaktor av den mekaniska återgivningen) 
dmek = avstånd avverkat genom mekanisk återgivning 
 
Det visade sig dessutom att de stora överskattningarna av avstånd som 
uppkommer genom den visuella presentationen kommer att reduceras då man 
introducerar aktiva rörelser av testpersonen. Således får föraren vid en 
fordonssimulering mest realistisk avståndsuppfattning ifall visuell presentation 
och aktiva rörelser av föraren kombineras, (Michael Jenkin: Simulating self 
motion I: cues for perception of motion). 
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Bilaga I Krafters verkan på otolitorganen 
Nedan följer en beskrivning av hur otolitorganen fungerar mekaniskt. Här syns 
även att människan inte har förmåga att skilja tyngdacceleration från andra 
accelerationer utan alltid detekterar dess resultant. 
 

 

 
 

 
Kombination av kraftvektorerna från gravitation och linjär acceleration genererar en viss 

stimulation genom en skjuvkraft på otolitorganen. 
 

A: Huvud upprätt, ingen rörelse. G är kraften orsakad av otolitorganens egenvikt och 
verkar vinkelrätt mot maculaeplanet. Ag är accelerationen av huvudet som orsakar 

kraften G. 
 

B: Tippat huvud, ingen rörelse. SF är skjuvkraften som verkar på otolitorganen. Den är 
lika stor som projektionen av G på maculaeplanet. 

 
C: Huvudet upprätt, med rörelse. R är den totala resultanten som verkar på 

maculaecellen. Den är lika stor som summan av gravitationskraften och tröghetskraften 
beroende på huvudets rörelse (H). AR AG och AH är motsvarande accelerationsvektorer. 

SF, skjuvkraften är projektionen av R på maculaeplanet. 
 

Källa: Wertheim, Wagenaar, Leibowitz – Tutorials On Motion Perception 
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