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Förord 
 

Ett kandidatexamensarbete omfattande 15hp är utformat på Jönköpings Tekniska Högskola i syfte 
att optimera och validera ett hjulupphängningssystem till en solbil av två studenter. Detta är ett 
avslutande examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik, produktutveckling & 
design omfattande 180hp. 

Examensarbetet behandlar hjulupphängning, styrning, dämpning och fjädring av JU Solar Teams 
soldrivna elbil som ska medverka i Bridgestone World Solar Challenge 2019 [1]. Arbetet görs för JU 
Solar Teams räkning men kommer att utformas och genomföras i samarbete med ÅF Automotive i 
Trollhättan. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor ÅF Automotive i Trollhättan och speciellt till Gunnar 
Olsson och Stefan Sand för deras engagemang, handledning och förmåga att dela med sig av sina 
djupa kunskaper inom området. Vi vill även rikta ett stort tack till Daniel Karlsson hos vår 
huvudsponsor Axelent som möjliggör tillverkningen av chassikomponenterna. På Öhlins riktar vi 
ett stort tack till Jonas Dahlqvist samt Jonas Jarlmark Näfver som sponsrar med både expertis, 
beräkningshjälp, handledning och produkter. Vi vill även tacka Robin Birberg och Lucas Flodmark 
(JU Solar Team 2017) för deras medverkan i enkätundersökningen. På Jönköping University tackar 
vi eldsjälarna Magnus Andersson (handledare) och Dag Raudberget för att de gör hela 
solbilsprojektet möjligt år efter år.  

 

 



Abstract 
 

There is a need to improve the JU Solar Team's new solar cell powered electric car's driving 
capabilities for the Bridgestone World Solar Challenge 2019. Partly to improve the car's safety and 
the ability to meet the competition requirements, but also to minimize effects that contribute to 
increased rolling resistance. The work is carried out at Jönköping Institute of Technology with 
support from ÅF Automotive in Trollhättan. The work aims to parameterize driving characteristics 
with engineering requirements, evaluate how the rolling resistance can be minimized, how negative 
driving characteristics can be minimized and a weight comparison with wheel suspension from 
2017. This is the basis for the construction of the 2019 wheel suspension adapted for new body 
designed and manufactured in parallel with this work. 

The study includes performed measurements of the side force impact on steering angle change and 
camber change, calculation of load case, concept generation and evaluation, computer-aided 
strength evaluations. 

The results of the survey show great weaknesses in the 2017 solar car. In the case of an applied side 
force in the front wheel, a large wheel angle change occurs. This is largely due to under-
dimensioned steering arms and the geometric design of the points. The influence of the side force 
on the steering angle has theoretically been reduced by at least 44% verified in CAD environment. 
In addition to this improvement, the entire wheel suspension system's attachments and sub-
components are stiffer, which should contribute to an even greater improvement. The study also 
shows that the steering angle was insufficient to meet the competition requirements, which could 
be improved by 21.2% greater steering angle on the wheels. 

The spring and damper's operating ratio in comparison with the wheel has also been evaluated and 
has been able to be increased from 31% to 51.5%. This leads to reduced forces on the link arms and 
body by 20.5% during the same external load case. 

The study is limited to evaluating the hard points of the wheel suspension as well as the strength 
and design of the link arms, steering arm, suspension and damping attachment. 

 



 

 
 
 

Sammanfattning 
 

Det finns ett behov av att förbättra JU Solar Teams nya solcellsdrivna elbils köregenskaper inför 
Bridgestone World Solar Challenge 2019. Dels för att förbättra bilens säkerhet och möjlighet att 
uppfylla tävlingskraven men också för att minimera effekter som bidrar till ett ökat rullmotstånd. 
Arbetet utförs hos Jönköpings Tekniska Högskola med stöd från ÅF Automotive i Trollhättan. 
Arbetet syftar till att parametrisera köregenskaper med ingenjörskrav, utvärdera hur 
rullmotståndet kan minimeras, hur negativa köregenskaper kan minimeras samt en viktjämförelse 
med hjulupphängning från 2017. Detta ligger till grund för konstruktion av 2019 års 
hjulupphängning som anpassas till en ny kaross konstruerad och tillverkad parallellt med detta 
arbete. 

I studien ingår utförda mätningar av sidkraftens påverkan på styrvinkelförändring och 
camberförändring, beräkning av lastfall, konceptgenerering samt utvärdering, datorstödda 
hållfasthetsutvärderingar.  

Resultaten från undersökningen påvisar stora svagheter i 2017 års solbil. Vid en pålagd sidokraft i 
framvagnen sker en stor hjulvinkelförändring. Detta beror till stor del av underdimensionerade 
styrarmar samt den geometriska utformningen av hårdpunkter. Sidokraftens påverkan av 
styrvinkeln har teoretiskt kunnat minskas med minst 44% verifierat i CAD-miljö. Utöver denna 
förbättring är hela hjulupphängningssystemets infästningar och delkomponenter styvare vilket 
borde bidra till en ännu större förbättring. I studien framkommer även att styrvinkeln varit 
otillräcklig för att uppfylla tävlingskraven vilket kunnat förbättras med 21,2% större styrvinkel på 
hjulen. 

Även fjäder och dämpares rörelseförhållande i jämförelse med hjulet har utvärderats och har 
kunnat ökas från 31% till 51,5%. Detta leder till minskade krafter på länkarmar och kaross med 20,5 
procentenheter vid samma yttre lastfall. 

Studien avgränsar sig till att utvärdera hårdpunkterna för hjulupphängningen samt hållfasthet och 
utformning av länkarmar, styrarm, fjädrings/dämparinfästning.  

 



 

 
 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ................................................................................ 11 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 11 
1.2 Syfte ...................................................................................................................................... 11 
1.3 Avgränsningar ..................................................................................................................... 12 
1.4 Frågeställning ...................................................................................................................... 13 

1.4.1 Problemfrågor/formuleringar ........................................................................................ 13 
1.4.2 Företagets mål ................................................................................................................. 13 

1.5 Leverans ............................................................................................................................... 13 
1.6 Process ................................................................................................................................. 14 
1.7 Förhållanden och Regelverk ............................................................................................... 14 

1.7.1 Tävlingsregler .................................................................................................................. 14 

2. Teoretiskt ramverk ..................................................................... 16 

2.1 Hjulupphängningsuppbyggnad .......................................................................................... 16 
2.2 Tidigare studier ................................................................................................................... 18 
2.3 Däck ..................................................................................................................................... 18 

2.3.1     Däcktyper och dimensioner ........................................................................................ 18 
2.3.2 Däckparametrar .......................................................................................................... 19 

    2.3.3     Glid (slip) ..................................................................................................................... 20 
2.3.4 Rullmotstånd............................................................................................................... 21 

2.4 Rollcenter ............................................................................................................................ 22 
2.5 Anti-dive & anti-lift ............................................................................................................. 23 
2.6 Fjädring och dämpning ....................................................................................................... 24 
2.7 Hjul- och styrvinklar ........................................................................................................... 27 

2.7.1 Placering av origo ............................................................................................................ 27 
2.7.2 Styrning och Ackermann ................................................................................................ 28 
2.7.3 Toe ................................................................................................................................... 29 
2.7.4 Camber ............................................................................................................................ 29 
2.7.5 Caster-vinkel och caster offset ....................................................................................... 29 
2.7.6 Scrub radie ...................................................................................................................... 30 

3 Metod ........................................................................................ 31 

3.1 Funktionsanalys .................................................................................................................. 31 
3.2 Generell fordonsdata .......................................................................................................... 31 
3.3 Preliminär kravspecifikation .............................................................................................. 31 
3.4 Enkätundersökning ............................................................................................................. 31 
3.5 Fysiska mätningar ............................................................................................................... 32 



 

 
 
 

3.5.1     Hjulvinklar ................................................................................................................... 32 
3.6 Kinematics and compliance (K&C) .................................................................................... 34 

3.6.1     Sidkraftspåverkan av styrning .................................................................................... 34 
3.6.2 Sidkraftspåverkan av camber ..................................................................................... 35 
3.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning .............................................................................. 36 
3.6.4 Fjäderkonstant för däck ............................................................................................. 37 

3.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde) ......................................... 37 
3.8 Beräkningar ......................................................................................................................... 38 

3.8.1     Masscentrum ............................................................................................................... 38 
3.8.2 Bromskraft .................................................................................................................. 38 
3.8.3 Kurvtagning ................................................................................................................. 39 
3.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant) ............................................................. 39 

3.9 Verifiering av generell fordonsdata .................................................................................... 39 
3.10 Konceptgenerering .............................................................................................................. 39 

3.10.1 Brainstorming ............................................................................................................. 39 
3.10.2 Morfologisk analys ...................................................................................................... 40 

3.11 Konceptsållning ................................................................................................................... 40 
3.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo) ................................................................................. 40 
3.11.2 Koncept (1 och 2 leder till 3) ...................................................................................... 40 
3.11.3 Utvärdering till beslutsmatris .................................................................................... 40 
3.11.4 Beslutsmatris (Pugh) .................................................................................................. 43 

3.12 Fjädring................................................................................................................................ 44 
3.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång .................................................................................. 44 
3.12.2 Fjädringssystem från Öhlins ...................................................................................... 44 
3.12.3 Egenfrekvens vid design position .............................................................................. 45 
3.12.4 Pitch & Roll (vid bromskraft och kurvtagning) ......................................................... 47 

3.13 Validering av K&C kravspecifikation ................................................................................. 50 
3.14 Hårdpunktslista .................................................................................................................. 50 
3.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion .............................................................................. 50 
3.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning ........................................... 50 
3.17 FEA Statiska lastfall ............................................................................................................ 50 
3.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning ........................................................................... 50 
3.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning ........................................................................... 51 
3.20 Viktjämförelse ..................................................................................................................... 53 
3.21 Verifiering av K&C kravspecifikation ................................................................................. 53 

4. Resultat och resultatanalys ........................................................ 53 

4.1 Funktionsanalys .................................................................................................................. 53 



 

 
 
 

4.2 Generell fordonsdata .......................................................................................................... 54 
4.3 Preliminär kravspecifikation .............................................................................................. 54 
4.4 Enkätundersökning ............................................................................................................. 56 

4.4.1     Motorväg/Landsväg (avser hastigheter kring 85km/h) ........................................... 56 
4.4.2 Stadskörning (avser hastigheter kring 50km/h)....................................................... 57 
4.4.3 Dynamisk granskning ................................................................................................. 58 
4.4.4 Övrigt ........................................................................................................................... 58 

4.5 Fysiska mätningar ............................................................................................................... 59 
4.5.1     Hjulvinklar ................................................................................................................... 59 

4.6 Kinematics and compliance (K&C) .................................................................................... 59 
4.6.1     Sidkraftspåverkan av styrning .................................................................................... 60 
4.6.2 Sidkraftspåverkan av camber ..................................................................................... 62 
4.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning .............................................................................. 64 
4.6.4 Fjäderkonstant för däck ............................................................................................. 65 

4.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde) ......................................... 65 
4.8 Beräkningar ......................................................................................................................... 66 

4.8.1     Masscentrum 2019 ...................................................................................................... 66 
4.8.2 Bromskraft .................................................................................................................. 67 
4.8.3 Kurvtagning ................................................................................................................. 68 
4.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant) ............................................................. 69 

4.9 Verifiering av generell fordonsdata .................................................................................... 73 
4.10 Konceptgenerering .............................................................................................................. 74 

4.10.1 Brainstorming ............................................................................................................. 74 
4.10.2 Morfologisk analys ...................................................................................................... 76 

4.11 Konceptsållning ................................................................................................................... 78 
4.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo) ................................................................................. 78 
4.11.2 Koncept (1,2 leder till 3) ............................................................................................. 79 
4.11.3 Utvärdering till beslutsmatris ....................................................................................80 
4.11.4 Beslutsmatris (Pugh) .................................................................................................. 86 

4.12 Fjädring................................................................................................................................ 88 
4.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång .................................................................................. 88 
4.12.2 Fjädringssystem från Öhlins ...................................................................................... 88 
4.12.3 Egenfrekvens vid design position .............................................................................. 90 
4.12.4 Pitch & Roll ................................................................................................................. 91 

4.13 Validering av K&C kravspecifikation ................................................................................. 94 
4.14 Hårdpunktslista .................................................................................................................. 96 
4.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion .............................................................................. 99 



 

 
 
 

4.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning ..........................................101 
4.17 FEA Statiska lastfall .......................................................................................................... 104 

4.17.1 Validering av statiska lastfall ................................................................................... 104 
4.17.2 Framvagn .................................................................................................................. 104 
4.17.3 Bakvagn ...................................................................................................................... 114 
4.17.4 Verifiering av statiska lastfall ................................................................................... 120 

4.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning .......................................................................... 121 
4.18.1 Framvagn ................................................................................................................... 121 
4.18.2 Bakvagn ..................................................................................................................... 122 

4.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning ......................................................................... 122 
4.20 Viktjämförelse ................................................................................................................... 126 
4.21 Verifiering av K&C Kravspecifikation .............................................................................. 127 

5. Frågeställningsanalys .............................................................. 128 

6. Diskussion ............................................................................... 130 

6.1 Metod ................................................................................................................................. 130 
6.2 Resultat .............................................................................................................................. 130 

7. Slutsats .................................................................................... 132 

8. Fortsatt arbete ......................................................................... 133 

9. Referenser ............................................................................... 134 

10. Bilagor ..................................................................................... 136 

10.1 Undersökningsenkät ......................................................................................................... 136 
10.2 Komponentbilder .............................................................................................................. 140 

 



 

 
  
 

 

Terminologi 
 
FEM:   Finite Element Method 

FEA:  Finite Element Analysis 

CAD:   Datorstödd konstruktion (Computer Aided Design) 

BWSC:  Bridgestone World Solar Challenge 

K&C:   Kinematics & Compliance 

MA:  Morfologisk analys 

WC:   Hjulcentrum (Wheel center)  

SVSA:   Side view swing arm 

Mesh:   Gittret i en 3D-modell. 

IC:  Instantaneous Center 

GVC:   Markfrigång (Ground Vehicle Clearance) 

CoG:  Masscentrum (Center of Gravity) 

Skrutinering: Utförlig besiktning av bilen inför race bestående av statisk inspektion samt 
dynamiska tester. 
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1. Introduktion 
Ett kandidatexamensarbete (15hp) är utformat på Jönköpings Tekniska Högskola i syfte att 
optimera och validera ett hjulupphängningssystem till 2019 års solbil av två studenter. Arbetet görs 
för JU Solar Teams räkning men kommer att utformas och genomföras i samarbete med ÅF 
Automotive i Trollhättan.  

Examensarbetet behandlar hjulupphängning, styrning, dämpning och fjädring av JU Solar Teams 
soldrivna elbil som ska medverka i Bridgestone World Solar Challenge 2019 [1]. Tävlingen sker 
mellan datumen 13–20 oktober 2019 i Australien med start i Darwin och målgång i Adelaide, med 
en tävlingssträcka på 3022 km. Tävlingens regelverk [2] sätter krav på bilens konstruktion då bilen 
färdas på allmän väg under loppet. 

 

1.1 Bakgrund 
Bridgestone World Solar Challenge är en tävling som anordnades 1987 för första gången och är en 
tävling för fordon drivna av solkraft. Det är en öppen internationell tävling som arrangeras på 
hösten varje ojämnt år. Tävlingen går ut på att snabbast ta sig tvärs över Australien 3022km från 
Darwin i norr till Adelaide i söder.  

Tävlingen är indelad i 3 klasser Challenger, Cruiser och Adventure [2].  

Challenger-klassen har sin utgångspunkt i att man så snabbt som möjligt ska nå målgången i 
Adelaide efter uppsatta regler. Detta ställer höga krav på energieffektivitet i form av luftmotstånd, 
rullmotstånd men även effektivitet inom det elektriska systemet. Bilar i denna klassen är 
enmansfarkoster med optimerad aerodynamik för maximal hastighet och minimal energiförlust.  

Cruiser-klassen är en klass som bedöms utefter sin energieffektivitet men även praktikalitet. 
Tävlingen ställer krav på att bilen ska ha plats till passagerare, lastutrymme och dylikt.  

Adventure-klassen är anpassad för de som inte uppfyller kraven för varken Challenger eller 
Cruiser-klassen men vill testa vad det innebär att vara med i tävlingen. Denna klass är en inte en 
konkurrensbetonad klass.  

JU Solar Team har deltagit i BWSC’s Challenger-klass 2013 (plats 20/22), 2015 (plats 15/27), 2017 
(plats 8/12) [24] och kommer att delta igen under 2019 med en ny soldriven bil. Köregenskaperna 
på 2017 års bil har svårt att möta tävlingens krav och är därav i behov av vidareutveckling. Utöver 
detta har det framkommit att det finns ett stort behov av att förbättra köregenskaperna för att 
minska energiförbrukning och öka förarens säkerhet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att förstå och analysera köregenskaperna från 2017 års bil med hjälp av 
K&C mätningar och med avstamp i detta generera ett utvärderat CAD-underlag på en 
vidareutvecklad chassigeometri. Chassigeometrin verifieras via simuleringar i CAD-miljö för att 
skapa en tillverkningsbar hjulupphängning som är pålitlig, energieffektiv, minskar bilens totalvikt 
och förbättrar bilens köregenskaper. Detta i syfte att förbättra konkurrenskraften för JU Solar 
Teams nya bil 2019.  
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1.3 Avgränsningar 
Studiens omfattning begränsas sig till att undersöka 2017 års solbil och konstruera 
hjulupphängningssytem till 2019 års bil baserat på insamlad data. Studien kommer enbart 
undersöka lösningar där infästningen till främre hjulupphängningen är monterad bakom hjulet i 
förhållande till körriktning och där infästningarna till bakre hjulupphängning är monterad framför 
hjulet i förhållande till körriktningen (se figur 1). 

 

 

Figur 1: Illustration av avgränsningar gällande infästningsmöjligheter. 

Studien begränsas enligt följande punkter: 

• Studien är begränsad till hjulupphängning avsedd för JU Solar Teams solbil. 
• Fälgar är begränsade till GH Crafts CFW-S16-94C-2 och kommer ej utvärderas separat. 
• Däck är begränsade till Michelin radial 90/80 R16 och kommer ej utvärderas separat men 

kan inte helt uteslutas då däcken har direkt påverkan på bilens köregenskaper. 
• Utformningen av hjulupphängningen kommer att begränsas inom karossgeometrin. 
• Fysisk hårdvara kommer ej framställas och utvärderas inom projektet. 
• Konstruktionsritningar i 2D kommer ej tas fram. 
• Konstruktionen avser ej styrväxel eller bromssystem då dessa kommer ersättas med 

lastfall. 
• Mindre komponenter likt kullager, ledlager och bussningar kommer ej utvärderas separat. 
• Produkten anpassas efter tillgängliga tillverkningsmetoder som fräs, svarv och svets. Andra 

tillverkningsmetoder kommer ej utvärderas. 
• Kostnadskalkyl kommer ej utföras. 
• Konstruktion skall anpassas efter tillgängliga tillverkningsmetoder med minsta möjliga 

fastsättningar i verktyg: 
o Fräs 
o Svarv 
o Svets 

  

Färdriktning 

Infästning 
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1.4 Frågeställning 
 

1.4.1 Problemfrågor/formuleringar 
• Vad är önskvärda köregenskaper för denna applikation? 
• Hur kan rullmotståndet påverkas med hjälp av design samt inställning av 

hjulupphängningen? 
• Hur kan negativa köregenskaper minimeras med hjälp av en ny design på 

hjulupphängning? 
• Hur mycket kan vikten minskas i jämförelse med 2017 års hjulupphängning? 

 

1.4.2 Företagets mål 
Målet med examensarbetet är att skapa goda köregenskaper hos JU Solar Teams soldrivna elbil 
samtidigt som vikten och energiförluster önskas begränsas. Antalet detaljer som kopplas till 
hjulupphängningen är länkarmar, fjädring, stötdämpare, styrstag, styrarm, lager, hjulspindel, 
hjulnav, däck, fälg samt bussningar (vissa av dessa detaljer avgränsar studien sig ifrån, se kapitel 
1,3). 

Med en vetenskaplig grund skall en teoretisk design fastställas för att: 

• Minimera påverkan av externa faktorer likt vind och vägkvalitet. 
• Erhålla önskvärd responskaraktäristik mellan förare och bil. 
• Minimera instabilitet. 
• Minimera vikt. 
• Minimera effektförlust 

 

1.5 Leverans 
Dokumentation som ska fastställas under examensarbetet är teoretisk och innefattar följande 
punkter: 

• Konstruktionsunderlag i CAD-format (se illustrationer i bilaga 10.2): 
o Länkarmar 
o Styrarm 
o Dämpar/länkarmsinfästning 
o Hjulnav 
o Karossinfästningar 

 
• Validering av konstruktion som verifieras med simuleringar samt beräkningar av följande 

komponenter: 
o Länkarm 
o Styrarm 
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1.6 Process 
Under studiens inledande del behöver fokusområden baserat på tidigare solbil Solveig snabbt 
lokaliseras då en komplett hjulupphängning innefattar flera komponenter som ska hantera 6 
stycken frihetsgrader per hjul. Genom att etablera en tydlig kravspecifikation med mätbara värden 
samt målvärden blir processen konkret och hanterbar. En inledande enkätundersökning från 
tidigare förare samt fysiska mätningar på tidigare solbil bidrar till att studiens fokusområden 
lokaliseras. Därefter ska komponenter berörda av fokusområdet optimeras till att förbättra önskad 
funktion, genom en konceptgenereringsprocess där det mest lämpade konceptet väljs ut. Ett 
slutgiltigt koncept väljs ut baserade på målvärden. Val av material och konstruktion utvärderas med 
avseende på hållfasthet, K&C och tillverkningsbarhet. Beräkningar och utvärderingar kommer 
utföras för att först validera kravspecifikationen och sedan verifiera produkten.  

 

1.7 Förhållanden och Regelverk 
Inledningsvis i Australien är det flera krav som solbilen ska uppfylla under bankörning i Hidden 
Valley Raceway (se kapitel 1.7.1). Dessa manöverprov har stor förbättringspotential då Solveig ej 
presterade bra 2017. Utöver det så ska Solbilen färdas en sträcka på 3022 km genom Australien 
med en total höjdskillnad på 720m. Höjdskillnaden innebär en stigning under första halvan av 
tävlingen för att sedan avslutas kring havsnivå. Vägunderlaget under hela resan är asfalt och vägen 
är förhållandevis rak med växlande motorväg, landsväg och stadskörning. Under tävlingens start i 
Darwin är det normalt med temperaturer mellan ca 25–33 grader [8] men vid målgången i Adelaide 
är det betydligt svalare med en temperatur mellan 12–20 grader [10]. 

1.7.1 Tävlingsregler 
Examensarbetet kommer anpassa sig till Bridgestone World Solar Challenges reglemente för 2019 
[2]. 

Regel 2.20.1 [2] Solbilen måste kunna navigera en figur-8 bana under 9 sekunder per sida samt 
under 18 sekunder totalt (se figur 2).  

 

 

Figur 2: Kurvtagning av en figur 8-bana enligt tävlingskrav 2.20.1 [2] där hela karossen ska befinna sig 
inom det markerade området. 
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Regel 2.20.2 [2] Solbilen måste kunna navigera slalombanan (se figur 3) på under 11,5 sekunder. 

 

Figur 3: Slalombana enligt tävlingskrav 2.20.2 [2]. 

Regel 2.3.1 [2] Solbilen ska vara utrustad med fyra hjul: två fram och två bak. Kontaktpunkter 
mellan hjulen och vägen måste vara symmetriska kring longitudcentrumlinjen av solbilen. 

Regel 2.3.2 [2] Avståndet mellan framhjulen och bakhjulen måste vara mer än hälften av bredden 
av solbilen. 

Regel 2.2.3 [2] Kräver att en fullt lastad solbil måste kunna köra över en 50 mm hög kant utan att 
någon del av solbilskroppen nuddar vägunderlaget, förutom däcken (hastighet nämns inte och ses 
därav som en fri variabel). 

Regel 2.20.3 [2] Solbilen måste vara stabil i alla uppnåeliga hastigheter och i sidovind (vindbyar 
över 100km/h (28m/s) kan förekomma). 
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Hjulupphängningsuppbyggnad 

Till vänster i figur 4 illustreras hur hjulupphängningen ser ut i framvagnen. Dubbla länkarmar 
användes på tidigare solbil Solveig (bromssystem saknas). Till höger i figur 4 visas bakre vänster 
hjulupphängning som består av en enkelsving (likt en motorcykel). Länkarmarna skruvas fast i 
bilens kaross tillsammans med bussningar (avvibreringselement). I figur 5 illustreras hjulnavet och 
hjulspindeln i en beskärd vy (utan fälg och däck), där ser man övriga komponenter som ingår: 
axeldistanser, hjullager, ledlager samt låsbricka för fälg. 
 

 
Figur 4: CAD bilder från Solveig, visar chassiuppsättning exklusive fjäder och dämpare. 

 

 
Figur 5: Genomskärningsbild från CAD på hjulnav från Solveig (utan däck). 
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För att illustrera packningsproblemet i den nya karossen som hjulupphängningen ska monteras i 
så används en hjulupphängningsprototyp som tillverkats till JU solarteams testchassi, se figur 6. 

 

 

Figur 6: Överblick av packningen i den nya karossen (länkarmar är prototyper till solbilsprojektets 
testchassi, skapade av Marcus). 
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2.2 Tidigare studier 
Computer Aided Engineering (CAE) blir ett allt vanligare verktyg för att bibehålla 
konkurrenskraften vid verifiering av produktutvecklingsprocessen menar E. Wendeberg [26], detta 
även för att optimera köregenskaperna inom bilindustrin. Det är däremot inte alltid som 
slutsatserna från simuleringar och fysiska tester stämmer överens. För att få pålitlig data är det 
viktigt att få med alla delsystem vid utvärderingen av köregenskaperna. 

Bussningar har en stor inverkan på körkarakteristiken, däremot är typen av lastfall direkt 
avgörande för vilket inflytande bussningarna har på körkarakteristiken. Vid kinematiska lastfall i 
vertikal led under rullrörelse har bussningarna begränsad eller ingen inverkan på 
hjulupphängningssystemet menar E. Wendeberg [26]. Under sidokrafter, och inbromsning har 
bussningarna däremot ett tydligt inflytande på köregenskaperna.  

 

Tidigare studier påvisar även hjulvinkelförändring av fordon vid inbromsning vilket påverkar 
stabiliteten hos fordonet [15]. Med modern standard är det däremot oacceptabelt med även de 
minsta avvikelser från en rak linje under inbromsning. Studien påvisar att ojämnheter vid 
inbromsning inte är ett problem på komponentnivå utan snarare på systemnivå. Vid små caster-
vinklar (se 2.7.5) kan fjädringen fram och bak medföra att pitch-vinkeln under hård inbromsning 
gör så att caster-vinkeln slår från positiv till negativ vilket då vänder sitt självrättande moment på 
hjulen.  

 

2.3 Däck 
Däcken på en bil är det system som överför all kraft mellan fordonet och vägen. Detta inkluderar 
acceleration och inbromsning, styrning och vertikala krafter [12]. Dessa krafter kan också beskrivas 
i vektorform, Fx för acceleration och inbromsning, Fy för styrning och andra sidokrafter och Fz för 
vertikala laster [13]. Däcken har även som uppgift att minimera energiförlust men även minska 
störningar som ljud, vibrationer och stötar. 

 

2.3.1 Däcktyper och dimensioner 
Konstruktionen av ett däck påverkar hur däcket reagerar vid belastningar i olika riktningar. 
Stommen av däcket är förstärkt med en väv och vajrar för att ge däcket önskvärd mekanisk styrka. 
Det finns flera typer av strukturer som används. Hur väven är orienterad i däckstommen ger 
upphov till olika benämningar på däcken där radial-däck är standard på personbilar idag men 
dominerar även hos lastbilar. Kronvinkeln, vilket är en beskrivning av vinkel med vilken trådarna 
i väven möter varandra, har en stor påverkan på rullmotståndet i däcket (se figur 7) [13].  

Avvägningar mellan komfort, prestanda, nötningsresistans och rullmotstånd är nödvändigt för att 
skapa önskvärd friktion mellan däckytan och vägen. Gummit vilket däcket består av och 
mönstringen är också direkt avgörande för däckets friktion mot underlaget i alla förhållanden. 
”Belt” är delen av däcket som definierar styrkan vid acceleration och inbromsning (Fx), medan 
sidoväggarna (se ”sidewall” i figur 7) definierar styrkan i däcket vid kurvtagning (Fy) [13]. 
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Figur 7: Illustration av olika däcktypers uppbyggnad [13]. 

 

Figur 8: Förklaring av däckmärkningar hos radialdäck [13]. 

 

2.3.2 Däckparametrar 
Då däcket påverkas av dels den statiska lasten vid stillastående, men även de dynamiska lasterna 
under körning är det viktigt att skilja på vissa begrepp. Exempelvis har däcket olika radier från 
hjulcentrum (WC) till marken obelastat jämfört med om det är belastat (se figur 9) [12].  
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Figur 9: Illustration av däckets varierande radie under olika belastningar [12]. 

 

2.3.3 Glid (slip) 
Ideal rullning sker enbart då ett däck är obelastat, men i reella fall belastas däcket med både en 
vertikal kraft och ett moment. Detta leder till en deformation i däcket, men inte heller denna kan 
anses konstant med avseende på vinkelhastighet eller translationell hastighet då kontaktytorna i 
däcket och marken glider mot varandra. Detta innebär att hastigheten är Vx ≈ R * ω vid begränsat 
glid mellan ytorna. 

 

Figur 10: Förklaringsmodell till rullmotstånd i däck [13]. 
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Det finns en relativ hastighet mellan däck och vägbana. Förhållandet mellan denna relativa 
hastigheten referenshastigheten kallas däckglidning och kan beräknas enligt formel 1 och 2 nedan 
[13]:  

1. 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅∗𝜔𝜔−𝑉𝑉𝑉𝑉
|𝑅𝑅∗𝜔𝜔|

 

2. 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅∗𝜔𝜔−𝑉𝑉𝑉𝑉
|𝑉𝑉𝑉𝑉|

 

Där ekvation 1 används för ett rullande hjul och är den mest använda. Ekvation 2 används för ett 
bromsat hjul (detta för att undvika att dividera med små nummer). 

 

2.3.4 Rullmotstånd 
Rullmotstånd kan definieras på två olika sätt [13]: 

Energidefinition: RRC = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ö𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹∗𝐷𝐷𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝐸𝐸𝑟𝑟

 =  ∫(𝑇𝑇∗𝜔𝜔−𝐹𝐹𝑉𝑉∗𝑉𝑉𝑉𝑉)∗𝑑𝑑𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹∗ ∫𝑉𝑉𝑉𝑉∗𝑑𝑑𝑟𝑟

 = �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆å𝑛𝑛𝑑𝑑� = 𝑇𝑇∗𝜔𝜔−𝐹𝐹𝑉𝑉∗𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐹𝐹𝐹𝐹∗𝑉𝑉𝑉𝑉

 = 

 �𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅∗𝜔𝜔−𝑉𝑉𝑉𝑉
|𝑅𝑅∗𝜔𝜔|

 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 𝜔𝜔 > 0� = 𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹
∗ 1
𝑅𝑅∗(1−𝑆𝑆𝑉𝑉)

− 𝐹𝐹𝑉𝑉
𝐹𝐹𝐹𝐹

 = � 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑡𝑡ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛å𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑ä𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆� =  

𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹
∗ 1

𝑅𝑅∗�1− 𝐹𝐹𝐹𝐹   𝐶𝐶𝐹𝐹�
− 𝐹𝐹𝑉𝑉

𝐹𝐹𝐹𝐹
 ≈ � 𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐹𝐹𝑆𝑆 ≈ 0�  ≈  
𝑇𝑇
𝑅𝑅 −𝐹𝐹𝑉𝑉

𝐹𝐹𝐹𝐹
   ; Denna definition inkluderar både kraft och 

glidförluster. 

Kraftdefinition: RCC =  𝐾𝐾𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸ö𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐹𝐹𝐹𝐹

 = 
𝑇𝑇
𝑅𝑅 −𝐹𝐹𝑉𝑉

𝐹𝐹𝐹𝐹
   ; Denna definition inkluderar enbart kraftförluster. 

 

Däckets rullmotstånd kan beskrivas enligt illustrationerna som en förskjutning i den deformerade 
kontaktytan vilket ger upphov till en kraft Fhx som är motsatt färdriktningen (se figur 11)  

 

Figur 11: Illustration av däcktryck mot underlag samt däckdeformation och dess effekt [13]. 
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Det sker också en deformation av radien av däcket vid pålagt moment, men även en deformation 
mellan gummi och ”belt” (se figur 12). 

 

Figur 12: Illustration av däckets deformation vid pålagt moment runt hjulcentrum [13]. 

 

2.4 Rollcenter 
För att kunna förbättra bilens köregenskaper så finns det ett flertal punkter som går att påverka på 
olika sätt. Solbilskroppens rollning (långsida till långsida) vid kurvtagning kan minimeras genom 
att skapa en länkarmsgeometri så att rollningscentrumet kommer så nära masscentrumet som 
möjligt [4]. Om man drar två linjer från länkarmarna (se c i figur 13) som senare möts så hittar man 
instantaneous center (IC), dra sedan en linje från centrum av däckets kontaktyta mot underlaget 
till IC från båda hjulen så hittas rollcentrumet (RC).  

Vid kurvtagning uppstår en sidokraft på däcket med en resultantriktning mot IC som bidrar till en 
lyftande kraft av den fjädrade massan (se b i figur 13). Denna lyftkraft kan reduceras genom att 
flytta rollningscentrum närmare marken, horisontellt med marknivå finns ingen lyftkraft. Skulle 
dock rollcenter hamna under marknivå så får bilen en dragkraft mot marken som kan utnyttjas vid 
extrema tävlingssituationer. 
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Figur 13: Fordons geometri med dubbla A-armar. a) illustrerar moment kring infästning. b) illustrerar 
sidokraft vid kurvtagning. c) dess rullcentrum [4]. 

Om länkarmarna till varje däck är parallella med varandra så möts aldrig linjen och IC elimineras, 
därav hamnar RC på marken [4]. 

 

Figur 14: Parallella länkarmarna [17]. 

 

2.5 Anti-dive & anti-lift 
För att minimera solbilskroppens nigning (dive) fram och tillbaka vid sidvy (se figur 15) vid 
acceleration och bromsning [4], kan avståndet minimeras mellan IC till CoG. Detta skulle reducera 
momentet som uppstår (för att se använda ekvationer för anti-dive och anti lift se metod kapitel 
3.12.4). 
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Figur 15: Illustration och ekvation för anti dykning under inbromsning [4]. 

 

2.6 Fjädring och dämpning 
Utan fjädring eller dämpning skulle hjulet vara stelt kopplat till fordonets kropp vilket skulle göra 
det svårt att kontrollera fordonet. Nedan följer tre bilder där en fjäder och dämpare visar på effekten 
av när ett fordon kör över en vägbula och hur den pendlingen kan reduceras [14].  

Första exemplet – odämpat och ofjädrat fordon: 
Däcket kommer enligt följande figur hoppa över kanten och tappa kontakt med underlaget för att 
sedan pendla (studsa) okontrollerat på underlaget. 

 

Figur 16: Utan fjädring och dämpning [14]. 
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Andra exemplet – odämpat men fjädrat fordon: 
Notera att när en fjäder adderas rör den fjädrade massan mindre vertikalt men pendlar 
fortfarande okontrollerat. Däcket får mer vägkontakt och hoppar mindre överbulan och pendlar 
med lägre höjd över marken, se följande figur. 

 

Figur 17: Med endast fjädring [14]. 

Tredje exemplet  – dämpat och fjädrat fordon: 
När en dämpare adderas kan man notera att pendlingen för både den fjädrade massan och den 
ofjädrade massan reduceras markant men inte helt. Den fjädrade massan rör sig smått vertikalt 
över guppet och hjulet hoppar lätt efter bulan och tappar för en kort tid kontakt med underlaget, 
se följande figur. 
 

 

Figur 18: Med fjädring och dämpning [14]. 
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Man kan bryta ner dämpning och fjädring till tre viktiga baspunkter [4]: 

1. Initiala kraften (𝐹𝐹𝐼𝐼) beror på funktionen av accelerationen (a) samt massan (m). 

𝐹𝐹𝐼𝐼 = 𝑜𝑜
𝑑𝑑2𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑆𝑆2

   [𝑁𝑁] 

2. Dämpningskraften (𝐹𝐹𝐷𝐷) är en funktion av hastigheten (𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑟𝑟

) genom dämparen där 

dämpningskoefficienten (C ) är uttryckt i termer kraft/hastighet � 𝑁𝑁
𝑚𝑚/𝑟𝑟 

�. 

𝐹𝐹𝐷𝐷 = 𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑆𝑆

   �𝑆𝑆𝑛𝑛
𝑜𝑜
𝑆𝑆
� 

 

3. Fjäderkraften (𝐹𝐹𝐸𝐸) är en funktion av förflyttningen (x) av fjädern och fjäderkonstanten (k) 

�𝑁𝑁
𝑚𝑚 
� 

𝐹𝐹𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 [𝑁𝑁] 

Två av de viktigare parametrarna inom dämpning är först egenfrekvensen av systemet, som 
beskriver systemets egensvängning per sekund [4].  

𝑓𝑓 =
1

2𝜋𝜋
�𝑆𝑆
𝑜𝑜

 , [𝐻𝐻𝐻𝐻] 

 
Den andra viktiga parametern är den kritiska dämpningskoefficienten [4]. Vid ett kritiskt läge så 
beskrivs det snabbaste sättet som systemet kan returnera till ett stadigt stadium utan att pendla 
(se figur 19, när ζ = 1) [4]. 

𝐶𝐶𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2√𝑆𝑆𝑜𝑜   �
𝑁𝑁

𝑜𝑜/𝑆𝑆 
� 

Dämpningsförhållandet (ζ) beskriver den faktiska dämpningskoefficienten i ett dämpningssystem 
i förhållande till den kritiska dämpningskoefficienten [4]. 

ζ =  
𝐶𝐶faktiskdämpning
𝐶𝐶𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 

 

 

Figur 19: Effekten av varierande dämpningsförhållanden [16]. 



Teoretiskt ramverk 
 

 
  27 
 

2.7 Hjul- och styrvinklar 
Hjulvinklar är avgörande inte bara för bilens styrning utan påverkar även bilens köregenskaper. På 
grund av alla justeringsmöjligheter är det lättast att beskriva detta i ett eget koordinatsystem med 
6 frihetsgrader; X, Y och Z samt rotation kring dessa axlar (se figur 20). Rotation kring Z-axeln 
motsvarar styrningen samt toe-in/out, rotationen kring X-axeln kallas Camber-vinkel. Rotation av 
styraxeln kring Y-axeln kallas Castor-vinkel. 

 

Figur 20: Definition av de 6 frihetsgraderna på en bil [4]. 

 

2.7.1 Placering av origo 
Origo (X,Y,Z = 0,0,0) placeras och definieras symmetriskt mellan framhjulen i botten av karossen 
(se figur 21). där X är positivt bakåt bilen, Y är positivt åt bilens högra riktning och Z är positivt 
uppåt från markplan. 

 

Figur 21: Origo för kartesiskt koordinatsystem, X,Y,Z visar avstånd till masscentrum.  
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2.7.2 Styrning och Ackermann 
För att undvika energiförluster i kurvor så får inget däck slira mot underlaget, detta görs naturligt 
om hela framaxeln roteras för att svänga fordonet (se följande figur till vänster). Men på en vanlig 
personbil uppstår ett problem om båda däcken svängs parallellt med samma vinkel runt sin egen 
axel (se följande figur i mitten). De båda framdäcken svänger med samma radie men kring olika 
punkter och genererar därmed ett motstånd vilket får däcken att slira mot underlaget [13]. En ideal 
lösning är om det inre däcket i kurvan svänger mer än det yttre däcket (se följande figur till höger). 

     

Figur 22: Olika hjulvinkelförhållanden vid körning runt en centrum punkt [3]. 

Detta kan undvikas enligt Ackermanns styrningsgeometri som ger de styrande hjulen olika vinklar 
för att svänga runt samma punkt och minimera däcksliret mot underlaget (se följande figur). Det 
går på detta sätt avgöra den ideella styrvinkeln.  

Innerdäckets styrvinkel beskrivs enligt ekvation [13]: 

𝛼𝛼𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛−1 �
𝐿𝐿

𝑅𝑅 − 𝑇𝑇
2�
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Ytterdäckets styrvinkel beskrivs enligt ekvation [13]: 

𝛼𝛼𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛−1 �
𝐿𝐿

𝑅𝑅 + 𝑇𝑇
2�
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

 

Figur 23: Detaljbild för Ackermanns parametrar [3]. 

För låga hastigheter är Ackermannstyrning optimalt både för att minska däckslitage och ge bäst 
mönövrering. För höga hastigheter är däremot parallellstyrning bättre enligt båda aspekter [13]. 
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Detta beror på att fordonet driver lite utåt i kurvor vilket betyder att styrcentrum ligger längre bort 
än Ackermannsgeometrin. Därav används normalt sett geometrier mellan Ackermann och parallell 
styrning. 

 

2.7.3 Toe 
Toe-vinkel definieras som framdäckets vinkel mot bilkroppens centrumlinje vid blick ovanför (se 
figur 24). Toe-out på framaxeln och toe-in på bakaxeln gör fordonet mer gir-stabil (mindre 
överstyrd). Toe-in bidrar till ett mer girvänligt fordon men bidrar även till en stabilitet vid rak 
körning. Det vanligaste för personbilar är toe-in både bak och fram med lite större vinkel fram. Alla 
toe-vinklar ≠ 0 medför ökat däckslitage och ökat rullmotstånd på grunt av motsättande tvärgående 
krafter [13].  

 

2.7.4 Camber 
Cambervinkeln är hjulets vinkel mot bilkroppens centrumlinje vid blick framifrån (se kommande 
figur 24). Vid kurvkörning uppstår rollning av bilkarossen, användning av en negativ camber bidrar 
till bättre vägkontakt för yttre däcket i kurvan [4]. Hjulens lutning i förhållande till körriktningen 
ger även upphov till ett svängande, likt när en motorcykel lutar sig i en kurva. 

 

 

Figur 24: Illustrerar toe in, toe out, positiv samt negativ camber och olika däckslitage beroende av olika 
hjulinställningar [25]. 

 

2.7.5 Caster-vinkel och caster offset 
Castor-vinkeln (eller caster-vinkeln) kan beskrivas som den vinkel hjulet och styraxeln är förskjutet 
runt Y-axeln (se kommande figur). Detta för att uppnå en stabil väghållning då bilen alltid strävar 
efter att åka i en rak linje på grund av att styraxeln som hjulet roterar runt vid svängning alltid 
pekar framför däcket i färdriktningen vid positiv caster. En positiv caster-vinkel medför en hävarm 
mellan styrcentrum och kontaktpunkten mellan däckytan och underlaget som tvingar tillbaka 
däcket i en rak linje. 
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Vinkeln vilket hjulet roterar kring vid styrning kan även vara förskjuten så att linjen inte skär genom 
hjulcentrum, detta kallas steering axis offset från hjul centrum. Wheel offset tillsammans med 
caster-vinkel bidrar till ett avstånd mellan kontaktytan med underlaget och den punkt där styraxeln 
träffar marken om den projiceras ned på underlaget (se figur nedan), distansen mellan dessa 
punkter kallas caster trail (eller mechanical trail).  

På moderna personbilar är en positiv caster trail mellan 10-35mm vanligt [21]. 

 

Figur 25: Illustration av caster offset och den totala caster trail distansen. 

 

2.7.6 Scrub radie 
Scrub radie kan beskrivas som avståndet mellan där styraxeln skär markplanet och däckets 
kontaktyta med underlaget i en frontvy (se figur 26). Scrub-radie ger upphov till ett moment kring 
styraxeln vid acceleration och inbromsning [4]. 

  Figur 26: Ilustration av scrub radie vid front vy [4] 
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3 Metod 
Examensarbetet kommer bedrivas som ett utvecklingsarbete där nyttjande av kända 
forskningsresultat och kunskap är centralt. Att åstadkomma en ny eller förbättrad produkt är det 
som eftersträvas. En utvärdering för uppnådda mål/uppfyllande av kravspecifikation kommer att 
genomföras. 

Ett experiment kommer genomföras där kvantitativa primärdata samlas in från beräkningar med 
hjälp av simulering- och beräkningsmjukvara. 

Sekundärdata samlas in genom egna sökningar via internet, bibliotek, tidigare solbilsdeltagare men 
även från yrkespersoner inom ÅF Trollhättan. 

3.1 Funktionsanalys 
En funktionsanalys beskriver produktens egenskaper i en tabell, så produktutvecklaren har 
riktmärken om hur produkten ska fungera [6]. Exempel på egenskapsbeskrivning: verbet förflytta, 
substantivet person och gränsen max 120kg. 

funktionsegenskapsförklaring: 

• Huvudfunktion (HF) använd substantiv (en, ett framför ord) för vad som flödar. 
• Delfunktion (DF) använt verb för att förklara flöden (att framför ord). 
• Gränser använd tillåtna värden t.ex. kg, db, m/s, m. 

3.2 Generell fordonsdata 
En tabell skapas med innehåll av generell fordonsdata bestående bland annat av geometrier och 
funktionskrav, en stor del data hämtas från JU solarteams CAD-filer och dokumentation. Denna 
generella fordondsata kommer användas som grund för beräkningar och kommer senare verifieras. 

 
3.3 Preliminär kravspecifikation 

Kinematics & compliance är designparametrar som beskriver hjulupphängningens egenskaper vid 
rörelse eller pålagda krafter, data kommer tas fram för den nya hjulupphängningen och har Solveig 
2017 som referens, där fysiska uppmätningar utförs. Dessa K&C parametrar har tagits fram i 
samarbete med ÅF Automotive och kommer redovisas under resultat kapitel 4.3. 

 

De parametriska kraven som beskrivs i detta kapitel kommer följas och användas vid utvärdering 
av det slutgiltiga konceptet samt som riktmärke under projektets gång. Statiska lastfallskrav har 
tagits fram med vissa antaganden tillsammans med ÅF Automotive och beskrivs i kapitel 4.2. 

 

3.4 Enkätundersökning 
En enkätundersökning formuleras med syftet att bringa klarhet till problemfrågeställningar 
rörande köregenskaper hos solbilen genom att tillfråga tidigare förare. Enkätens kvalitativa data 
används i syfte att belysa problemområden men även för att triangulera kvalitativ data med 
kvantitativ data från mätningar. Enkäten innehåller graderade svarsalternativ samt 
kommentarsfält (se kapitel bilagor) detta ökar den yttre validiteten samt reliabiliteten [9]. Enkäten 
står för en hög grad av standardisering av de fasta frågeställningarna, samt en låg grad av 
strukturering då svarande har möjlighet att svara öppet på frågeställningarna. Enkäten delas ut till 
de tre tidigare solbilsförare (2017), personliga uppgifter hålls konfidentiella och kommer förvaras 
så obehöriga ej kan ta del av det. 
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3.5 Fysiska mätningar 
I detta kapitel kommer det redovisas hur man praktiskt kan mäta styrande geometrier. 

3.5.1 Hjulvinklar 
I kapitel 3.5.1 kommer ekvationer och figurer illustrera hur man praktiskt kan mäta samt räkna ut 
de olika hjulvinklarna som beskrivs i kapitel 2.7. 

Toe 

Figuren nedanför illustrerar vid topvy hur en överdriven toe-in inställning skulle se ut. Genom att 
mäta längddifferensen framför och bakom däcket vid topvy så kan avståndet c tas fram enligt 
följande: 

𝑜𝑜 =
|𝑆𝑆 − 𝑏𝑏|

2
 [m] 

Vinkeln α kan räknas ut genom att radien på däcket är känt: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
𝑜𝑜

𝐺𝐺𝐷𝐷ä𝑐𝑐𝑘𝑘
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

 

Figur 27: Vinkelmätning av toevinkel från topvy, illustrerat med överdriven toe-in. 

 

Camber 

Figur nedanför illustrerar vid frontvy hur en överdriven negativ camberinställning skulle se ut. 
Genom att mäta längd differensen mellan övre och undre delen av däcket vid frontvy så kan 
avståndet c tas fram enligt följande: 

𝑜𝑜 = |𝐷𝐷−𝑏𝑏|
2

 [m] 
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Vinkeln α kan räknas ut genom att radien på däcket är känt: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
𝑜𝑜

𝐺𝐺𝐷𝐷ä𝑐𝑐𝑘𝑘
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

 

 

Figur 28: Vinkelmätning av camber från frontvy, illustrerat med överdriven negativ camber. 

 

Caster 

Figuren nedanför illustrerar vid sidvy hur en överdriven positiv casterinställning skulle se ut. 
Avståndet c illustrerar hjulaxelns förskjutning från däckcentrum (caster offset). Avståndet b 
illustrerar det avståndet som skapas genom att ha en positiv castervinkel. Genom att använda 
styraxelns vinkel 𝛼𝛼 kan totala avståndet a mechanical trail (se kapitel 2.7.3) räknas fram från en 
sidvy enligt följande: 

𝑆𝑆 = 𝑏𝑏 + 𝑜𝑜 = (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛(∝) ⋅ 𝑅𝑅𝐷𝐷ä𝑐𝑐𝑘𝑘) + 𝑜𝑜 [𝑜𝑜] 
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Figur 29: Vinkelmätning av mechanical caster trail från sidvy, illustrerat med överdriven positiv caster. 

 

3.6 Kinematics and compliance (K&C) 
Genom att mäta hjulens translationer samt vinkelförändringar vid pålagda krafter, så kan man 
verifiera hur bilen kommer agera under utsatta situationer som vid exempelvis kurvkörning och 
inbromsning [11]. Tidigare solbil Solveig kommer mätas upp i några utvalda situationer nedan för 
att sedan användas som referens till hur den nya hjulupphängningen kan förbättras. 

3.6.1 Sidkraftspåverkan av styrning 
Vid exempelvis kurvtagning samt sidovind påverkas styrnings vinklarna α & β (se figur nedan) av 
sidokrafter som uppstår mellan däck och vägbana. Vid mätning läggs en sidokraft på den 
markfrihöjden av karossens nedre del, vertikalt med hjulcentrum i två delmoment, först för 
mätning av framvagn, sedan vid mätning av bakvagn. Jämnviktsläge beskrivs som: 

F = 2 * Ff [N] 

 

Figur 30: Illustrerar hur sidokraft påverkar toe vinkeln. 
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Vid mätning av framvagnen påverkas styrvinklarna α & β dessutom av ett vridmoment kring 
styraxeln (se figur 31) på grund av styraxelns avstånd (castertrail) som ligger framför (vid positiv 
caster) däckets kontaktpunkt med underlaget där friktionskraften verkar (se Caster kapitel 2.7 & 
3.7.1). Vridmoment per hjul beskrivs som:  

Mv = Lcastertrail * Ff [N] 

 

Figur 31: Vridmoment kring styraxel med friktionskraft. 

Styrvinkelförändringen uppmäts enligt tidigare kapitel (se toe under kapitel 2.7).  

 

3.6.2 Sidkraftspåverkan av camber 
Vid verkande sidokrafter påverkas cambervinklarna α & β (se figur 32) inte helt olikt tidigare 
exempel i 3.7.2.1. Mätningen utförs i två moment först fram- och sedan bakvagn. Jämnviktsläge 
beskrivs som: 

F = 2 * Ff [N] 

Vid mätning av fram- och bakvagn uppstår ett vridmoment kring hjulaxeln på grund av 
friktionskraften och däckradien (se figur 32). 

Mv = Rdäck * Ff [N] 

cambervinkelförändringen uppmäts enligt tidigare kapitel (se camber under kapitel 2.7.4)  
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Figur 32:Iillustrerar hur sidokraft påverkar cambervinkeln. 

 

3.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning 
Vid inbromsning påverkas styrvinklar α & β (se följande figur) av friktionskrafterna som uppstår 
mellan däck och vägbana. Vid mätning läggs en kraft i färdriktningen vid karossens masscentrum, 
frambromsarna låses för full friktionskraft mot underlag. Bakbromsarna frikopplas samt att däcken 
placeras på friktionsfritt underlag (för att inte påverka styrningen fram). Jämnviktsläge beskrivs 
som: 

F = 2 * Ff [N] 

Vid mätning av framvagnen uppstår dessutom ett vridmoment (se figur 33) som påverkar 
styrvinkeln på grund av styraxelns avstånd (scrubradius) från däckets vertikala kontaktpunkt (se 
Caster under kapitel 2.7). Vridmoment per hjul beskrivs som: 

Mv = Lscrubradius * Ff [N] 

Styrvinkelförändringen uppmäts enligt följande bild och tidigare kapitel (se caster under kapitel 
2.7)  

 
Figur 33: Illustrerar hur bromskraft påverkar toe vinkeln. 
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Figur 34: Vridmoment kring styraxel vid inbromsning på grund av scrubradius. OBS beroende om scrub 
radien är positiv eller negativ kan momentet bidra till antingen toe-in eller toe-out. 

 

3.6.4 Fjäderkonstant för däck 
Däckstyvhet kommer mätas för Michelins solbilsdäck med däckdimension 90/80 R16 vid ett tryck 
på 5bar som är maximal rekommendation enligt däcktillverkaren. 

För att mäta styvheten i ett däck kan man se det som en fjäder, där vikt adderas för att mäta 
differensen av förskjutning i förhållande till pålagd kraft (se figur 35), enligt följande ekvation [14]: 

𝑆𝑆 =
𝑜𝑜 ⋅ 𝑛𝑛
𝛥𝛥𝐿𝐿

   �𝑁𝑁 𝑜𝑜� � 

 
Figur 35: Mätmetod för fjäderkonstant K [14]. 

 

3.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde) 
Uppmätt kvalitativ och kvantitativ data i kap. 4.6 kommer i utgångspunkt utvärderas separat för 
att belysa områden med potentiell förbättringspotential. Därefter utvärderas eventuella kopplingar 
mellan kvalitativ och kvantitativ insamlad data.  

Med utgångspunkt i dessa data tas fokusområden fram för vidare utveckling. 
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3.8 Beräkningar 
3.8.1 Masscentrum 

Vid bestämning av masscentrumets position kan följande ekvation användas för att bestämma 
avståndet från axlarna X,Y,Z [18]. Se följande ekvation som enligt figur 36 visar hur masscentrum 
för partiklar eller tvärsnittsarea från en momentaxel tas fram. Varje komponent i solbilen asnses 
som en parikel för att bestämma masscentrumet. Följande ekvations exempel upprepas från varje 
enskild axel (X,Y,Z) för att lokalisera masscentrumets position i förhållande till origo (se kapitel 
2.7.1). 

𝑌𝑌𝑜𝑜 =
𝑜𝑜1𝑌𝑌1 + 𝑜𝑜2𝑌𝑌2 +  𝑌𝑌3𝑜𝑜3

𝑜𝑜1 + 𝑜𝑜2 +  +𝑜𝑜3
 [𝑜𝑜]  

 

 

Figur 36: Bestämning av tyngdpunktsläge 𝑌𝑌𝑜𝑜 för sammansatta tvärsnitt eller partiklars masscentrum [18]. 

 

3.8.2 Bromskraft 
Med BWSC reglemente [2]som utgångspunkt beräknas minimal bromskraft för att uppfylla kraven. 
Bromssträcka [2], bromsretardation och bromskraft (Där v = hastigheten) beräknas enligt följande: 

 

𝐵𝐵𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺ä𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆 [𝑜𝑜] = 0,1 ∗ 𝑐𝑐 + 0,0060 ∗ 𝑐𝑐2   

𝐵𝐵𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑛𝑛 [𝑜𝑜/𝑆𝑆2] =
𝑐𝑐12 − 𝑐𝑐02

2 ∗ (𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆0) 
 

𝐵𝐵𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺𝑆𝑆𝑓𝑓𝑆𝑆 [𝑁𝑁] = m ∗ a = 𝑜𝑜 ∗
𝑐𝑐12 − 𝑐𝑐02

2 ∗ (𝑆𝑆1 − 𝑆𝑆0) 
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3.8.3 Kurvtagning 
Uträkning av sidoacceleration (normalacceleration) av en kropp i rörelse i 2 dimensioner beräknas 
med fördel med naturligt koordinatsystem (n, t) där t är den tangentiella färdriktningen och n är 
normalriktningen till färdriktningen [18].  

an =
v2

r
 [𝑜𝑜/𝑆𝑆2] 

3.8.3.1 Figur 8 
Uträkningen av normalaccelerationen vid körning genom figur 8 (se 1.7.1) under den dynamiska 
granskning baseras på en medelhastighet under sträckan. 

3.8.3.2 Slalombana 
Uträkningarna av acceleration under slalombanan (se 1.7.1) baseras på en medelhastighet under 
sträckan 

3.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant) 
Markfrigången av fordonet utvärderas statiskt med hjälp av CAD-modell. BWSC reglement [2] 
kräver att en fullt lastad solbil måste kunna köra över en 50mm hög kant utan att någon del av 
solbilskroppen nuddar vägunderlaget förutom däcken. En kloss enligt BWSCs reglemente på 
50x50mm placeras under framhjul för att utvärdera markfrigången vid bakre överhäng och tvärt 
om. 

För att resultaten ska visa värsta möjliga scenario har en markfrigång på 60mm vid designposition 
utvärderats (markfrigång > 60mm enligt kravspecifikation). 

Därefter utvärderas markfrigången vid följande scenario: 

- 40mm hjulinfjädring fram 
- 40mm hjulinfjädring bak 
- 40mm hjulinfjädring fram och 40mm hjulutfjädring bak 
- 40mm hjulutfjädring bak och 40mm hjulinfjädring fram.  

 

3.9  Verifiering av generell fordonsdata 
Generell fordonsdata uppdateras och kompletteras utifrån tidigare beskrivna mätningar. Denna 
verifierade generella fordondsata kommer användas som grund för fortsatta beräkningar samt 
konstruktionsunderlag. 

 

3.10 Konceptgenerering 
För att lösa funktionskrav så behövs koncept genereras, det finns många metoder som kan 
användas. Underrubriker till kapitel 3.10 beskriver använda metoder för detta projekt. 

 

3.10.1 Brainstorming 
Deltagarna idégenererar individuellt på papper under en avsatt tid för att sedan sätta upp 
idélapparna på väggen så alla kan se dem för att starta diskussioner. Detta kan sedan repeteras i 
två till tre rundor [7]. Idéer som tas fram syftar i första hand till att lösa fokusområden framtagna 
enligt kapitel 3.7 men även att minimera rullmotstånd. Alla idéer noteras för eventuella framtida 
användningsområden. 
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Dessa delas sedan upp i följande kategorier: 

• Direkt genomförbara idéer 
• Idéer vi sparar för framtiden   

Rundornas tid:  
1. 30 min  
2. 15 min  
3. 5 min 

 

3.10.2 Morfologisk analys 
MA syftar till att bringa reda i - ge form åt – komplexa sammanhang där många faktorer samspelar 
med varandra på ett svåröverkomligt sätt [6]. Man arbetar med begrepp och bedömningar, inte 
siffror och ekvationer. Dom problemkomplex som lämpar sig kännetecknas av innehållet av flera 
olika dimensioner som exempelvis teknik, ekonomi, känsla och estetik. Dessa problem är starkt 
olinjära och kan vara svåra att behandla matematiskt på ett meningsfullt sätt. Orsakssamband är 
ofta komplicerade och svåra att reda ut. 

Denna metod som lämpar sig för helhetslösningar består av två steg: 

1. Skapa så många koncept för delfunktioner som möjligt. 
-Funktionsbeskrivningarna får bara gälla vad som skall uppfyllas. 
-Om endast ett koncept hittas för en specifik funktionsbeskrivning – formulera om. 

2. Kombinera dessa delfunktioner till ett koncept som löser den övergripande funktionen. 
-Kan generera för många lösningsförslag 
-Delfunktioner kan påverka eller vara beroende av varandra. 

 

3.11 Konceptsållning 
Detta kapitel går igenom hur processen reduceras till ett koncept att gå vidare med. 

 

3.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo) 
Under utvärderingsprocessen ska alla undermåliga lösningar elimineras. Detta kan göras med hjälp 
av en go/no-go matris [6]. Koncepten måste erhålla potential att uppfylla fastställda krav för att gå 
vidare till en beslutsmatris. I konceptgenereringen kan många lösningar uppstå och för att gå vidare 
används först en egen utvärdering baserat på magkänsla om vilka koncept som ska utvärderas i 
elimineringsmatrisen.  

 

3.11.2 Koncept (1 och 2 leder till 3) 
Positiva egenskaper från enstaka koncept kan kombineras för att skapa en bättre helhet. 

 

3.11.3 Utvärdering till beslutsmatris 
Av de koncept som går vidare kommer följande utvärderas i CAD miljö, där data plockas fram som 
krävs till matrisen. Packningen med detaljer i bilens karossutrymme samt kinematik av samtliga 
leder. Bumpsteer, utväxlingsförhållande mellan däck och dämpare samt styrning. 

 



Metod 
 

 
  41 
 

3.11.3.1   Bumpsteer 
Vid in- och utfjädring påverkas hjulens styrvinkel av mekaniska leder där styrstagens (tie rods) 
positionering och dimensionering är avgörande. För att mäta denna styrpåverkan kommer 
kvantitativ data samlas från 8 stycken mätpunkter, se kommande figur. Mätningen baseras på 
tredjedelar av tillåten fjädring samt tiondelar kring design positionsläget för att mäta gradienten 
kring designposition. 

 
Figur 37: Illustration vid sidvy av däck som fjädras in och ut symmetriskt. 

 

3.11.3.2   Utväxlingsförhållande mellan hjul och dämpare 
En kinematisk utvärdering av utväxlingsförhållandet (X) mellan däck och dämpare utförs i CAD 
miljö i 6 mätpunkter med lika avstånd för kvalitativ data. Där differensen mellan hjulets 
förflyttning i Z-riktning (𝛥𝛥𝐻𝐻) och dämparens infjädring (𝛥𝛥𝐿𝐿) kommer göras enligt: 

𝑋𝑋 =
𝛥𝛥𝐿𝐿
𝛥𝛥𝐻𝐻
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Figur 38: Illustration av differens mellan infjädring av hjul 𝛥𝛥𝐻𝐻 och kompremering av dämpare 𝛥𝛥𝐿𝐿. 

 

3.11.3.3   Styrning och Ackermann procent 
Följande ekvationer (se teori kapitel 2.7.2) antar konstant hastighet, ingen viktförskjutning 
eller yttre krafter samt ingen kroppsrullning, detta för att kunna använda simpel trigonometri 
[13]. 

Innerdäckets styrvinkel beskrivs enligt ekvation: 

𝛼𝛼𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛−1 �
𝐿𝐿

𝑅𝑅 − 𝑇𝑇
2�
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Ytterdäckets styrvinkel beskrivs enligt ekvation: 

𝛼𝛼𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛−1 �
𝐿𝐿

𝑅𝑅 + 𝑇𝑇
2�
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Där ackermanns styrvinkel definieras som differensen mellan hjulvinklarna: 

𝛥𝛥𝛼𝛼 =  𝛼𝛼𝐸𝐸 −  𝛼𝛼𝑜𝑜 
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Figur 39: Illustrerar trigonometriska förklaringsmodeller och problematik gällande individuella 
styrvinklar på ett framhjulsstyrt fordon [3]. 

 

Vid utvärdering av koncepten sätts ett målvärde upp att var under 100% ackermann och därför gå 
mot parallellstyrning (se teori kapitel om styrning). I CAD kommer konceptens yttre och inre 
hjulstyrning utvärderas som verkliga differensen 𝛥𝛥𝛼𝛼𝑣𝑣. Förhållandet mellan ackermann och verkliga 
styrdifferens utvärderas enligt följande: 
 

𝐴𝐴% =
𝛥𝛥𝛼𝛼𝑣𝑣
𝛥𝛥𝛼𝛼

 

 
 

3.11.4 Beslutsmatris (Pugh) 
De alternativ som ej eliminerades tidigare i GO/NO GO ställs upp i en beslutsmatris, där Pughs 
matris [6] är ett bra alternativ. I Beslutsmatrisen utförs en relativ bedömning, med relevanta 
målvärden som plockas ut från kravspecifikationen och generell fordonsdata. Tidigare solbil 
Solveig kommer också utvärderas. Det går även sätta Solveig eller en konkurrent som referens. 
Efter valet av referens jämförs vilket av koncepten som uppfyller kraven bäst. Viktningen görs med 
+ eller - symboler, detta summeras sedan längst ner och fyra resultat fås, antal +, antal -, nettovärde 
samt rangordning. Observera att det alternativ med högst antal + inte nödvändigtvis behöver vara 
det lämpligaste, för att göra en utvärdering kan beslutsmatrisen göras om med det vinnande 
konceptet som referens för att kontrollera resultatet. En reflektion och utvärdering av resultatet 
bör göras innan man går vidare till prototyp. 
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3.12 Fjädring 
3.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång 

För att säkerställa en 65mm markfrigång vid 1g läge med fullastad bil beräknas därför fjäderkraften 
vid den positionen. Avstånd och vinkel hämtas från CAD filens kinematiska utvärdering av det 
slutgiltiga konceptet från Konceptgenerering. Den fjädrade massan som bärs upp approximeras 
från tidigare solbilsprojekt. 

Se figur nedan för hävarms jämnvikt kring punkten A: 

𝑃𝑃 ∗ sin(𝛼𝛼) ∗ 𝑆𝑆 = 𝑜𝑜 ∗ 𝑛𝑛 ∗ 𝑏𝑏 [Nm] 

Lös ut kraften P: 

𝑃𝑃 =
𝑏𝑏
𝑆𝑆
∗

𝑜𝑜𝑛𝑛
sin(𝛼𝛼) [𝑁𝑁] 

Där utväxlingsförhållandet x kontrolleras enligt följande: 

𝑋𝑋 =  
𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑃𝑃

  

 

Figur 40: Illustration av kraften P som verkar i fjädern vid jämnvikt. 

3.12.2 Fjädringssystem från Öhlins 
JU solar teams sponsor Öhlins bidrar med luftdämpare som egentligen är avsedda för 
mountainbike. I och med att den är en luftkammare som komprimeras istället för en traditionell 
spiralfjäder i stål så blir fjädern progressiv (olinjär). Öhlins tilldelas generell fordonsdata och 
kravspecifikation samt kinematik och packning som utvärderas i konceptgenereringskapitlet. Med 
den tilldelade data kör de simuleringar för vardera hjul för att ta fram information som behövs att 
justera ventilerna i dämparen efter rätt förhållanden. Öhlins specificerar även tryck för alla fjädrar 
för att säkerställa markfrigången under drift. 
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Figur 41:Luftdämpare STX22 AIR från Öhlins som kommer användas [19]. 

 

3.12.3 Egenfrekvens vid design position 
Utväxlingsförhållandet mellan däck- och fjäderplacering behövs ta hänsyn till, när ett däck fjädras 
ihop samt att karossen sjunker ner och fjäderkraften verkar för att lyfta karossen. Uppstår ett 
moment kring en fast punkt O på bilkroppen (se följande figur 42), som genererar följande 
ekvation: 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑓𝑓 −  𝐹𝐹𝑟𝑟ℎ = 0
 
⇒ 

(𝑆𝑆𝑜𝑜 ∗ 𝑆𝑆2)𝑓𝑓 −  (𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆1)ℎ = 0
 
⇒ 

𝑆𝑆𝑜𝑜(�̇�𝜑 ∗ 𝑓𝑓)𝑓𝑓 −  𝑆𝑆𝑆𝑆(�̇�𝜑 ∗ ℎ)ℎ = 0
 
⇒ 

𝑆𝑆𝑜𝑜 ∗ 𝑓𝑓2 −  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ ℎ2 = 0
 
⇒ 

𝑆𝑆𝑜𝑜 =  𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ �
ℎ
𝑓𝑓
�
2

 [𝑁𝑁/𝑜𝑜] 
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Figur 42: Utväxlingsförhållande kring en länkarm, Ft avser däckkraft upp och Fm avser fjäderkraft ner, 
där o är fast förankrad i bilkroppen. 

En fjärdedel av ett fjädringssystem som visualiseras från marken och uppåt startar med däcket som 
en fjäder 𝑆𝑆𝑇𝑇, sedan kommer den ofjädrade massan m2 (däck, fälg, hjulnav samt fler komponenter), 
ovanför den ofjädrade massan sitter en fjäder 𝑆𝑆𝑚𝑚 och en dämpare Cm, som bär den fjädrade massan 
samt förare [4].  

Egenfrekvens fjädrad massa i seriekoppling [4]: 

𝐾𝐾𝑆𝑆 =  
𝑆𝑆𝑚𝑚 ∗ 𝑆𝑆𝑇𝑇
𝑆𝑆𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑇𝑇

 [𝑁𝑁/𝑜𝑜] 

𝑓𝑓𝐸𝐸𝑚𝑚 =  
1

2𝜋𝜋
�𝐾𝐾𝑆𝑆
𝑜𝑜1

 [𝐻𝐻𝐻𝐻] 

Egenfrekvens ofjädrad massa i parallellkoppling[4]: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =   𝑆𝑆𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑇𝑇 [𝑁𝑁/𝑜𝑜] 

𝑓𝑓𝑜𝑜𝐸𝐸𝑚𝑚 =  
1

2𝜋𝜋
�𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑜𝑜2

 [𝐻𝐻𝐻𝐻] 

 

Figur 43: Illustration av fjädrad och ofjädrad massa [4]. 
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3.12.4 Pitch & Roll (vid bromskraft och kurvtagning) 
För att fastställa att bilkarossen inte skrapar i marken vid kurvtagning på grund av låg markfrigång. 
Behövs följande uträkningar utföras för att teoretiskt fastställa den markfriagågnen vid pitch och 
roll under de dynamiska körprovskraven slalombana och figur 8 (se kapitel 1.7.1). 

3.12.4.1 Viktfördelning med stel hjulupphängning 
För funktioner över längre tid är det resonabelt att anse fjädringssystemet som stelt [13]. Figur 
nedan illustrerar en friläggning av ett stillastående fordon vid både front- och sidvy. Där krafterna 
N1 och N2 avser båda däck.  

Statisk Jämnviktsfördelnings med moment kring punkt A (se figur 44) ger följande: 

𝑁𝑁2 =  𝑚𝑚𝐸𝐸𝑏𝑏
𝑟𝑟

  [N] 

Statisk Jämnviktsfördelnings med moment kring framdäck (se figur 44) ger följande: 

𝑁𝑁1 =  𝑚𝑚𝐸𝐸𝐷𝐷
𝑟𝑟

  [N] 

 

Figur 44: Friläggning och viktfördelning av stelt stillastående fordon [4]. 

3.12.4.2 Viktförskjutning med stel hjulupphängning 
Följande figur 45 visar en friläggning av ett fordon vid både front- och sidvy, där krafterna 
illustrerar bromsning, likvärdig situation även vid sidoacceleration. Krafterna N1 och N2 avser båda 
däck. Där accelerationerna från beräkningar av bromskraft och slalombanan kommer användas. 
Statisk Jämnviktsfördelnings med moment kring punkt A (se följande figur) ger följande ekvation: 

𝑁𝑁2´ =
𝑜𝑜𝑛𝑛𝑏𝑏
𝐿𝐿

+
𝑜𝑜𝑆𝑆ℎ
𝐿𝐿

 [𝑁𝑁] 

Statisk Jämnviktsfördelnings med moment kring punkt B (se följande figur) ger följande: 

𝑁𝑁1´ =
𝑜𝑜𝑛𝑛𝑆𝑆
𝐿𝐿

−
𝑜𝑜𝑆𝑆ℎ
𝐿𝐿

 [𝑁𝑁] 
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Figur 45: Friläggning och viktförflyttning av inbromsande stelt fordon som färdas åt höger, alternativt ett 
fordon som svänger åt vänster och tröghetskraften påverkar åt höger [4]. 

Differensen mellan viktfördelning och lastförskjutningen används för att ta reda på hur mycket last 
som förändras på fjädrarna för att ta senare räkna fram hur mycket solbilens roll- och pitchvinkel 
förändras. Där viktförflyttningen för en sida blir positivt och den andra negativ enligt följande: 

𝐹𝐹1 =  𝑁𝑁1´ − 𝑁𝑁1  [𝑁𝑁] 

𝐹𝐹2 =  𝑁𝑁2´ − 𝑁𝑁2  [𝑁𝑁] 

3.12.4.3 Anti-dive 
Vid inbromsning dyker bilen ner i fronten (tröghetskraft fram) men en antidyknings effekt kan 
skapas i framvagnen för att motverka viktförskjutningen (se figur 46), genom att använda 
geometrin svsa (side view swing arm) som roterar kring punkten IC (Instantaneous center) [4]. Där 
FAD är anti-dive kraft och bromskraft är BF: 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐷𝐷 =  𝐵𝐵𝐹𝐹 ∗  
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆 ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝑛𝑛𝑆𝑆ℎ
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆ℎ

 [𝑁𝑁] 

 
För att räkna ut procentsatsen av anti-dive behövs den totala dive-kraften FD (lastförskjutning som 
tidigare benämndes som F1 eller F2) som tas fram på samma sätt som tidigare beskrivs med 
viktfördelning och viktförskjutning. 

 
Anti-dive procentsatsen blir därför följande: 

%𝐹𝐹𝐴𝐴𝐷𝐷 =  
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐷𝐷
𝐹𝐹𝐷𝐷

∗ 100 [%] 

 
Antidykeffekt som motverkar viktförskjutningen enligt: 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑆𝑆𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆𝑜𝑜 = 𝐹𝐹2 − 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹 [𝑁𝑁] 
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Figur 46: Anti-dive reaktion i framvagn när bil kör åt vänster och bromsar [4]. 

3.12.4.4  Pitch- och rollvinkel 
Enligt följande figur kommer beräkningar utföras efter att ha räknat fram viktförskjutningen vid 
pitch och roll samt att fjäderkonstanten som är olika för de 4 hjulen approximeras som linjär med 
ett medelvärde kring GVC 65mm (se resultat ”Egenfrekvens vid design position”). 

Längden räknas fram när fjädern komprimeras, enligt följande: 

𝐶𝐶 =
𝐹𝐹
𝐾𝐾

 [𝑜𝑜] 

Nu när avstånden b och c är känt, kan pitch och rollvinkel tas fram enligt: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
𝑜𝑜
𝑏𝑏
�  [𝑛𝑛𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Detta används till att beräkna hur markfrihöjden d vid karossens överhäng förändras vid olika 
accelerations scenarion: 

𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛(𝛼𝛼) ⋅ (𝑆𝑆 + 𝑏𝑏) [𝑜𝑜] 

 

Figur 47: Bild illustrerar en fordonskropps rollvinkelförändring vid lastförksjuting, som komprimerar ena 
sidans fjädrar och lyfter motsvarande sidas. Samma princip för pitchvinkelförändring. 
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3.13 Validering av K&C kravspecifikation 
Validering av K&C´s kravspecifikationen enligt tidigare mätningar och beräkningar. 

3.14 Hårdpunktslista 
Alla ledade punkter i chassikonstruktionen skall koordinatsättas utifrån eget koordinatsystem. 
Detta för att underlätta montering och ge transparens till de kinematiska utvärderingarna. Origo 
för monteringspunkterna i referens till origo nämnt i 2.7.1 förhåller sig enligt följande: 

Origo referenspunkt montering framvagn: X: 366,66 Y: 618,25 Z: 10,08 

Origo referenspunkt montering bakvagn:  X: 2116,66 Y: 553,67 Z: 10,08 

 

3.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion 
En tidig utvärdering kommer att utföras som bedömningsunderlag för tillverkningsmetod och 
materialval. JU solar teams huvudsponsor Axelent [27] som kommer tillverka detaljerna ger sin 
bedömning av nuvarande produktion och ledtid, detta påverkar konstruktionen. 

 

3.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning  
För konstruktion av samtliga koncept används Solidworks med de olika tillgängliga modulerna. 

 
3.17 FEA Statiska lastfall 

Bak och framvagnens hållfasthet kommer FEM-beräknas i Solidwoks och verifieras enligt den 
statiska lastfallstabellen (se kravspecifikation statiska lastfall i 4.17). 

 
3.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning 

Från tidigare lastfallsuträkningar tas förflyttningsdata fram för att beräkna camberförändringen 
under pålagd sidokraft. Se kommande figur Där 𝐺𝐺𝐷𝐷ä𝑐𝑐𝑘𝑘  är givet som 275mm och avståndet c mäts i 
CAD filens y-riktning från Solidworks FEA vid statiska lastfall vid kurvtagning (se kapitel 4,17) för 
att ta fram 𝛼𝛼. 

𝛼𝛼 = sin−1 �
𝑜𝑜

𝐺𝐺𝐷𝐷ä𝑐𝑐𝑘𝑘
�  [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Där sidokraft 𝐹𝐹𝑦𝑦 vid däckytans kontakt approximeras till:  

𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 𝑜𝑜 ∗ 𝑆𝑆𝑦𝑦 [𝑁𝑁] 

Den pålagda sidkraften 𝐹𝐹𝑦𝑦 påverkar camberhjulvinkelförändingen enligt: 

𝛼𝛼
𝐹𝐹𝑐𝑐

  [°/𝑆𝑆𝑁𝑁] 
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Figur 48: Illustration vid frontvy av camberförändring. 

3.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning 
 

 

Figur 49: Illustration av moment kring hjulaxel. 
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Moment kring styraxel ger verkande kraft 𝐹𝐹𝑦𝑦 på styrarm i y-riktning enligt ekvation: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 =
𝑏𝑏
𝑆𝑆
⋅ 𝑃𝑃𝑦𝑦 [𝑁𝑁] 

Där sidkraft 𝑃𝑃𝑦𝑦 vid däckytans kontakt approximeras till:  

𝑃𝑃𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 𝑜𝑜 ∗ 𝑆𝑆𝑦𝑦  [𝑁𝑁] 

Hjulets styrvinkelförändring vid styrarms förflyttning antas ändra likt förhållandet mellan 
styrväxelns kuggstångs förflyttning i y-riktning vid normal styrning, där 𝛼𝛼 𝐸𝐸 är max styrvinkel för 
hjulet. 𝐿𝐿𝑦𝑦 är kuggstångens förflyttning vid fullt rattutslag och ∆𝐿𝐿𝑦𝑦  är kuggstångens förflyttning som 
påverkar styrarmen. Detta utrycks enligt förhållandet mellan kuggstångsförflyttningen och 
maximal styrvinkel: 

 

Figur 50: Vänster figur illustrerar kuggstångsförändringen vid rattutslag, höger figur visar hjulvinkeln 
som funktion av kuggstångs position. 

Illustration av förhållandet mellan hjulvinkeln och kuggstångens lägen (styrarm och styrstag 
exkluderat) 

𝛼𝛼  =  𝛼𝛼 𝐸𝐸  �
∆𝐿𝐿𝑦𝑦
𝐿𝐿𝑦𝑦

�  [°] 

Vid isolering av styrarmen från resten av hjulupphängningssystemet så antas sidkraftspåverkan 
bidra med en hjulvinkelförändingen enligt: 

𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑐𝑐

  [°/𝑆𝑆𝑁𝑁] 
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3.20 Viktjämförelse 
Solveigs fysiska detaljers massa kommer vägas och jämföras med det slutgiltiga konceptets detaljer, 
som kommer att vägas i CAD. 

Detaljer som kommer att jämföras är följande:  

o Länkarmar 
o Styrarm 
o Dämpar/länkarmsinfästning 
o Hjulnav 
o Karossinfästningar 

3.21 Verifiering av K&C kravspecifikation 
Slutligen kommer samtliga kravsatta parametrar att verifieras mot de validerade kraven. 
Verifieringen sker baserat på den insamlade data. 

4. Resultat och resultatanalys 
4.1 Funktionsanalys 

Följande tabell används som funktionsstöd under utvecklingsprocessen. I följande kapitel generell 
fordonsdata och preliminär kravspecifikation kommer dessa substantiv översättas till mätbara 
designkrav. 

 

Tabell 1: Funktionsanalys. 

Kontrollera Bil HF  
Medge Styrning  DF >16,5º 
Medge Broms  DF  
Medge Fjädring  DF >50% utväxling hjul - fjäder 
Medge Dämpning  DF >50% utväxling hjul - dämpare 
Anpassa Packningsutrymme  N Solbils kaross 2019 
Erbjuda Montering  N  
Minimera  Energiåtgång Ö  
Maximera Styvhet Ö  
Medge Upphängning N I kaross 
Maximera Styrvinkel Ö  
Medge  Justering av hjulvinklar N Runt axlar X, Z 
Förhindra  Styrupphakning N  
Äga Smidighet Ö  
Medge Bärbarhet N  
Minimera Vikt Ö < 290kg 
Maximera Stabilitet Ö  
Minimera  Skavning Ö  
Tåla Bankörning N  
Tåla Ojämnt vägunderlag N  
Inge  Förtroende Ö  
Uppfylla  Teknisk kravspecifikation N  

Funktioner   
Verb Substantiv Klass Funktionsgräns 
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4.2 Generell fordonsdata 
Tabellen generell fordonsdata är ifylld utefter given data från JU solarteam. Under nya förslag kan 
målvärden avläsas, dock kan några värden ännu ej besvaras (N/A), dessa kommer beräknas enligt 
tävlingsregler (se kapitel 1.7). Data verifieras efter att beräkningarna är utförda. 

 

Tabell 2: Generell fordonsdata. *Antas vara likvärdig masscentrum för slutgiltigt koncept 2019. 

Generell fordonsdata Status 
Solveig 2017 

Nya förslag 
2019 No Benämning Enhet 

1 Total längd m 4,3 4,74 

2 Total bredd m 1,62 1,550 

3 Total höjd m 1,040 1,080 

4 Hjulbas mm 2470,00 2470,00 

5 Främre överhäng mm 400 805 

6 Bakre överhäng mm 750 610 

7 Hjulbredd fram och bak @ WC mm 1115,00 1115,00 

8 Tjänstevikt (Exklusive förare) kg 200 180,00 

9 Maximal vikt (Inklusive förare) kg 290 270,00 

10 Masscentrum (COG) mm N/A* N/A 

11 Vikt distribution fram/total @ Maximal vikt % 48,43% 40-55% 

12 Vikt distribution höger/total @ Maximal vikt % 56,30% 50-65% 

13 Fälg och däck - 90/80 R16 90/80 R16 

14 Drivlina max effekt @ hjul kW 5,00 5,00 

15 Drivlina max vridmoment @ hjul (*säkerhet) Nm 60,00 60,00 

16 Drivlinans upplägg (drivhjul) - Rear right Rear right 

17 Max acceleration, rak linje m/s2 0,75 0,81 

18 Max hastighet km/h 130,00 130,00 

19 Max bromsretardation, vid framåt körning m/s2 N/A N/A 

20 Max sidoacceleration acceleration, i kurva m/s2 N/A N/A 

21 Markfrigång @ GVM mm 65 > 60 

22 Static Stability Factor (SSF = T/2H) (bör vara >1,20) - N/A N/A 

 

 

4.3 Preliminär kravspecifikation 
Följande tabell redovisar krav på lastfall som önskas utvärderas. Dessa är statiskt dimensionerande 
lastfall från bilindustrin tillhandahållet från ÅF Automotive och har reducerats till relevanta lastfall 
för solbilen. 
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Tabell 3: Statiska lastfall. 

Statiska lastfall Status 
Solveig 
2017 

Nya 
förslag 
2019 

No Lastfall Enhet Värde Värde 
1 Påkörning hinder, (X-riktning) g N/A 2,00 
2 Broms vid framåtkörning, (X-riktning i 

markplan) 
g N/A 1,00 

3 Kurvtagning, (Y-riktning i markplan) g N/A 1,00 

4 Diagonal vertikalkraft, (Z-riktning) g N/A 1,50 
5 Maximal hjulaxelbelastning, (Z-riktning) g N/A 2,50 
6 Broms vid backning, (X-riktning i markplan) g N/A 0,50 
7 Acceleration framåt, (X-riktning) g N/A 0,30 

 

Följande tabell redovisar 19st hjulupphängnings parametrar som senare kommer utvärderas till 
nya målvärde (se kapitel 4.11.2) samt att solveigs okända värden kommer uppdateras efter utförda 
fysiska mätningar (se kapitel 3.5). Dessa K&C krav valideras senare i kapitel 4.13. 

Tabell 4: K&C för hjulupphängning. 

Kinematics & Compliance 2017 Solveig 
Front Rear 

No Främre hjulupphängning Enhet Värde Värde 
1 Max infjädring mm >60 >60 
2 Max utfjädring mm 33 47 
3 Caster-vinkel grader 9,5 N/A 
4 Statisk toe-vinkel grader/hjul 0,46 0 
5 Statisk camber-vinkel grader -0,47 0 
6 Caster trail mm 54,80 N/A 
7 Scrub radie mm 13,15 N/A 
8 Caster offset vid hjulcentrum mm 4,9 N/A 
9 Bump Steer grader/m 45 0 
10 Bump Camber grader/m 0 0 
11 Länkarmsvinkel vid sidvy (SVSAA) grader -3 -5 
12 Hjulbreddsvariation mm/m 0 0 
13 Roll-centrum (höjd från markplan) mm 0 0 
14 Dämpningsförhållande (mellan hjul och 

dämpare) 
% 30,20% 31,75% 

15 Fjädringsförhållande (mellan hjul och 
fjäder) 

% 30,20% 31,75% 

16 Färdfrekvens med däck Hz N/A N/A 
17 Sidkraftspåverkan av styrvinkel  >>  grader/kN N/A N/A 
18 Sidkraftspåverkan av cambervinkel >>  grader/kN N/A N/A 
19 Bromskraftspåverkan av styrvinkel grader/kN N/A N/A 
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Följande tabell redovisar 5st styrningsparameterar som valideras efter styrningsberäkningar i 
kapitel 4.13. 

Tabell 5: K&C för Styrning. 

Kinematics & Compliance   2017 
Solveig 

2019 Ny 
bil 

N
o 

Styrning Enhet Värde Värde 

1 Maximal kuggstångsrörelse (centrum till max) mm 50 45-55 
2 Inre hjulvinkel vid max kuggstångsrörelse grader 16,50 >19,5 
3 Yttre hjulvinkel vid max kuggstångsrörelse grader 14,64 >16,9 
4 Ackermannprocent vid max kuggstångsrörelse % 100 50-75 
5 Sväng cirkel Ø, trottoar till trottoar Minimum  m 19,74 <17 
6 Sväng cirkel Ø, vägg till vägg Minimum  m 20,55 <17,5 

 

4.4 Enkätundersökning 
I syfte att koppla upplevda köregenskaper till tekniska mätdata genomfördes en enkätundersökning 
riktad till förare för Solveig 2017. Förarna fick enskilt svara på enkäten där deras exakta 
kommentarer är återgivna nedan. Förarna graderade upplevd stabilitet i fordonet under olika 
nämnda scenario från 1-5 där 1 motsvarar väldigt instabil och 5 väldigt stabil. Dessa graderingar 
har uteslutits från redovisningen nedan då de misstolkats av förarna och inte motsvarar bilens 
stabilitet i var enskild situation. Hela enkätundersökningen återfinns i kapitlet bilagor.  

Resultatet av undersökningsenkäterna nedan påvisar upplevda problem med styrningens 
svängradie, styrarmar som flexar samt bromsar som snabbt slits ut. Positiva egenskaper som 
belyses är att fordonet är kursstabilt vid körning på rak väg utan starka vindar samt att dämpningen 
fungerar på ett bra sätt. 

 

4.4.1 Motorväg/Landsväg (avser hastigheter kring 85km/h) 
 

Hur upplevdes solbilen.. 

Vid körning på raksträcka med vindstilla förhållanden? 
Kommentar 1: Riktigt bra. Bilen kändes stabil. 

Kommentar 2: solbilen rulla bra men man böhöver nog alltid hålla i ratten. 

Vid körning på raksträcka med kraftigare mötande-vindar? 
Kommentar 1: Upplevde aldrig detta som ett problem. 

Kommentar 2: rullar bra dock inte lika höd hastighet som med eller vidstilla 

Vid körning på raksträcka med kraftigare sidovindar? 
Kommentar 1: Detta är nog bland de svåraste hos alla solbilar. Då bilen är så lätt trycks den lätt åt 
sidan. Men jag tror inte den presterade sämre än andra solbilar i tävlingen. 
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Kommentar 2: kan kunde känna vindar så om man inte håll i ratten hade de nog svängt 

Vid möte med större lastbilar (road-trains) på raksträcka? 
Kommentar 1: Gick bättre än vad vi trott det skulle göra. Man kände av det men behövde inte 
korrigera körningen så mycket. 

Kommentar 2: stabil med en liten parering för sido vind 

Vid möte med större lastbilar (road-trains) i kurva? 
Kommentar 1: Kan inte komma ihåg att det var någon större skillnad. 

Kommentar 2: va inga problem egentligen men kan va lite trångt när de kör förbi 

 Vid körning genom kraftig kurva med plant underlag? 
Kommentar 1: Men det var mer styrningen som var problemet i detta fall med flexande styrarmar. 

Kommentar 2: svårt att säga 

Vid körning på raksträcka med sidolutande underlag? 
Kommentar 1: Kan inte minnas om vi någon gång körde på något lutande underlag. 

Kommentar 2: tror att bilen drog lite åt sidan när underlaget lutade 

Vid kraftig inbromsning på plant underlag? (kommentar om den drog åt sidan) 
Kommentar 1: Jag upplevde inga problem med att bilen drog åt sidan vid inbromsning. 

Kommentar 2: de gånger jag bromsat kraftig var detta inget probelm sliter dock på bromsarna 
som behövdes byttat offta.Vid körning över gupp, gropar och andra ojämnheter? 
Kommentar 1: Dämpningen på bilen fungerade riktigt bra. Även vid ojämnheter. 

Kommentar 2: svåt att säga men vi hade lite probmel med punktering innan tävling. 

Vid körning över färist (galler på marken som hindrar djur)? 
Kommentar 1: samma som ovan. 

Kommentar 2:  så länga man kör snabbt och rakt va de nog inget problem  

 

4.4.2 Stadskörning (avser hastigheter kring 50km/h) 
Hur upplevdes solbilen.. 

Vid rondellkörning? 
Kommentar 1: Ingen större skillnad. 

Kommentar 2: sväng radie inte det bästa men inge problem gör rondell tro jag 

Vid farthinder (Vägbulor)? 
Kommentar 1: Då bilen inte har så hög markfrigång så fanns det alltid risk att skrapa i 
dessa ibland. 

Kommentar 2: vet inte det fanns vägbulor när jag körde 
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Under parkering vid kontrollstopp? 
Kommentar 1:  Bilen är svår att manövrera då den inte har någon bra svängradie. 
 
Kommentar 2: har inte så mycket att lägga till 

Vid inbromsning? 
Kommentar 1: Bilen åkte rakt och kändes stabil vid inbromsning. 
 
Kommentar 2:  inget problem men sliter på våra bramsar. 
 

4.4.3 Dynamisk granskning 
Hur upplevdes solbilen… 

Vid körning i figur 8? 
Kommentar 1: För snäv svängradie, var nästan tvungen att få sladd på bilen för att få runt den. 

Kommentar 2: jag gjorde inte det testet men med så dålig sväng radie var det svar att klara. 

Vid körning i slalombanan? 
Kommentar 1: Kraftiga svängar var ett återkommande problem då styrningen flexade. 

Kommentar 2: jag gjorde inte det testet. 

När bilen skulle köra över en 50mm hög kant? 
Kommentar 1: Ibland kunde bilen ta i kanten beroende på kanten utformning, Men dämpningen 
fungerade bra. 

Kommentar 2: vet ej 

 

4.4.4 Övrigt 
 

Vad anser du vara solbilens starkaste köregenskaper? 
Kommentar 1: Den generella känslan av solbilens köregenskaper var positiva. Även om det blåste en 
del och vid omkörningar kändes och upplevdes bilen stabil. Upplevde sällan att bilen var ostabil, 
även vid 110km/h.  

Kommentar 2: Rullmåtstånd låg och bra tycker jag 

Vilka punkter avseende köregenskaper upplever du är i störst behov av åtgärder? 
Kommentar 1: Styrningen. Det var för mycket flex i styrningen. Den ostabilitet som kunde upplevas 
ibland var ofta kopplade till styrningen. 

Kommentar 2:  styrningen va inge vidare behöves en del undelhåll. 

Vilka var förarens generella uppfattningar kring solbilen?  
Kommentar 1: Bra, Jag tyckte att vår solbil var bland de mer stabila när man såg de andra på vägarna. 

Kommentar 2: det var allmät bra bil 
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Vilka var utmaningarna vid hantering av solbilen under loppet på Hidden valley raceway? 
Kommentar 1: Just i detta fall var det brommsarna som var det störta problemet. Då vi inte ville 
bromsa kraftigt med bilen för att bromsbeläggen skulle försvinna hade vi inte häller fulladdat batteri 
för att kunna ladda med generative bromsning. 

Kommentar 2: styring gjorde att vi inte våga köra hårt och få en bra tid. handbromsen gölmdes på 
ibland. 

Vilka övriga punkter som inte belysts här avser du ha störst behov av förbättring? 
Kommentar 1: Svängradie och styrning är de punkter jag tror skulle ha gjort mest skillnad.  

Kommentar 2: deck bytte, uppfällning av solplan, kunna kliva ur och i bilen snabbt. 

 

4.5 Fysiska mätningar 
I syfte att koppla köregenskaper till den fysiska utformningen av hjulupphängningssystemet och 
därefter parametrisera dessa i en kravspecifikation krävs en rad mätningar på fordonet. 

4.5.1 Hjulvinklar 
Toe 

Mätningar på Solveig 2017 påvisar en toe-in vinkel på 0,46 grader per hjul i framvagnen. 

En liten toe-in fram ger ett något mer kursstabilt fordon vid rak körning men bidrar även till ett 
mer girvänligt fordon. Ett samband mellan dessa kvantitativa data och de kvalitativa data förare 
beskriver under kap. 4.4. kan påvisas. 

 

Camber 

Mätningar på Solveig 2017 påvisar en negativ camber-vinkel på 0,47 grader.  

En något negativ camber bidrar till en bättre kontakt mellan däck och underlag vid kurvtagning hos 
personbilar. Detta motverkar att bilen tappar greppet under hård kurvtagning. Ingen direkt 
koppling mellan kvalitativ data från enkätundersökning och uppmätt data kan göras.  

 

Caster 

Mätning på Solveig 2017 påvisar en positiv caster trail på 54,8 mm. 

En positiv caster trail bidrar till ett kursstabilt fordon då detta genererar en hävarm mellan 
styraxeln och kontaktpunkten. Ett samband mellan dessa kvantitativa data och de kvalitativa data 
förare beskriver under kap. 4.4. kan påvisas. 

4.6 Kinematics and compliance (K&C) 
Vid yttre pålagda krafter reagerar de olika delsystemen I hjulupphängningssystemet med små 
elastiska deformationer i varje delsystem vilket genererar en rörelse i hjulen. Nedan har dessa 
krafters påverkan på bilens hjulvinkelförändringar. 

Under samtliga mätningar har däcktrycket justerats till 3 bar. 



Resultat och resultatanalys 
 

 
  60 
 

4.6.1 Sidkraftspåverkan av styrning 
Vid pålagd kraft på karossens nedersta del i hjulcentrum uppvisar Solveig 2017 
hjulvinkelförändringar enligt tabellerna nedan. 

Framvagn 

Framvagnen påvisar en styrvinkelförändring med genomsnitt på ca 9 grader/kN vid pålagd 
sidokraft med fastlåst styrväxel (se tabell 7). Mätpunkterna är tagna under flera olika laster och i 2  
belastningscykler för att minimera eventuella mätfel. 

En jämförelse av mätresultaten för framvagnen och bakvagnen påvisar en mycket större känslighet 
för sidokrafter i framvagnen än bakvagnen. Bakvagnen består av hjulaxel/motorfäste infäst i 
länkarm som är infäst i stålrörschassit med 2 bussningar/länkarm. Framvagnen är uppbyggd med 
hjulaxel, hjulspindel, infäst med ledlager till övre och undre länkarm och 2 bussningar/länkarm. 
Teoretiskt bör därav framvagnen vara styvare än bakvagnen i länkarmsinfästningarna. 

Styrsystemet påverkas också av de pålagda krafterna och möjlighet att orsaka en 
hjulvinkelförändring. För att utvärdera rätt system så är styrväxeln låst i position. En korrelation 
mellan kvalitativa data från 4.4 och kvantitativa data från mätningarna kan påvisas.  

Tabell 6: Redogör styrvinkelförändringen i framvagnen som ett resultat av pålagd sidokraft. 

Sidkraftspåverkan av styrning kraft pålagd på karossen åt höger sida hjul 
tenderar att svänga åt höger 

(ref. värde) 129   134,5   Vinkel/Kraft 
[grader/kN] Kraft [N] Förskjutning [mm] Vinkel [grader] 

Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 
67 127,5 -1,5 136 1,5 -0,31 0,31 -9,33 9,33 
100 127 -2 136,5 2 -0,42 0,42 -8,33 8,33 
140 126 -3 137 2,5 -0,63 0,52 -8,93 7,44 

185 125 -4 138 3,5 -0,83 0,73 -9,01 7,88 
210 124 -5 139,5 5 -1,04 1,04 -9,92 9,92 
245 122,5 -6,5 141,5 7 -1,35 1,46 -11,06 11,91 
285 122 -7 143 8,5 -1,46 1,77 -10,24 12,43 
335 121 -8 144 9,5 -1,67 1,98 -9,95 11,82 
120 127 -2 136 1,5 -0,42 0,31 -6,95 5,21 

160 126 -3 137,5 3 -0,63 0,63 -7,81 7,81 
210 124,5 -4,5 138 3,5 -0,94 0,73 -8,93 6,95 
265 123,5 -5,5 139,5 5 -1,15 1,04 -8,65 7,86 
310 122 -7 140,5 6 -1,46 1,25 -9,41 8,07 
340 120,5 -8,5 142,5 8 -1,77 1,67 -10,42 9,81 
            Medel absolut:  9,210 8,912 

          Medel tot.:  9,061 
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Bakvagn 

Bakvagnen påvisar en styrvinkelförändring på ca 1,6 grad/kN vid pålagd sidokraft på karossen (se 
tabell 8).  

Tabell 7: Redogör styrvinkelförändringen i bakvagnen som ett resultat av pålagd sidokraft. Medelvärde 
inkluderar inte rödmarkerade mätvärden. 

(ref. 
värde) 

37,5   1909       Vinkel/Kraft 
[grader/kN] 

Kraft 
[N] 

Förskjutning [mm] Vinkel [grader] 
Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 

45 37,5 0 1909 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
75 37,5 0 1909 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
100 37,5 0 1909 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
130 37,5 0 1909 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
190 38 0,5 1909,5 0,5 0,10 0,10 1,10 1,10 

235 38,5 1 1909,5 0,5 0,21 0,10 1,77 0,89 
270 38,5 1 1909,75 0,8 0,21 0,16 1,54 1,16 
320 38,8 1,3 1910 1 0,27 0,21 1,69 1,30 
370 39 1,5 1911 2 0,31 0,42 1,69 2,25 
400 39,5 2 1911,5 2,5 0,42 0,52 2,08 2,60 
            Medel 

absolut:  
1,646 1,550 

          Medel tot.:  1,598 
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4.6.2 Sidkraftspåverkan av camber 
Vid pålagd kraft på karossens nedersta del i hjulcentrum uppvisar Solveig 2017 
hjulvinkelförändringar enligt tabellerna nedan. 

Framvagn 

Framvagnen påvisar en camberförändring med genomsnitt på ca 6,2 grader/kN vid pålagd 
sidokraft med fastlåst styrväxel (se tabell 9). Mätpunkterna är tagna under flera olika laster och i 2  
belastningscykler för att minimera eventuella mätfel. 

En jämförelse av mätresultaten för framvagnen och bakvagnen påvisar en mycket större känslighet 
för sidokrafter i framvagnen än bakvagnen. Teoretiskt bör framvagnens länkarmsinfästningar vara 
styvare än bakvagnen enligt förklaring i 4.6.2. 

Cambervinkelförändingen är mätt i samma cykel som styrvinkelförändringen vilket skapar en 
mätosäkerhet. Detta på grund av att cambervinkel mäts från hjulets topp rakt över hjulcentrum. 
Vid caster trail > 0 skapas en naturlig förflyttning av mätpunkten för cambervinkel när hjulvinkeln 
förändras.  

Tabell 8: Redogör camberförändring i framvagnen som ett resultat av pålagd sidokraft. 

Sidkraftspåverkan av camber kraft pålagd på karossen åt höger sida, ovansidan 
på däcken rör sig åt höger 

(ref. värde) 49   68       Vinkel/Kraft 
[grader/kN] Kraft [N] Förskjutning [mm] Vinkel [grader] 

Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 
67 48 -1 69 1 -0,21 0,21 -6,22 6,22 
100 47 -2 69,5 1,5 -0,42 0,31 -8,33 6,25 
140 46,5 -

2,5 
70 2 -0,52 0,42 -7,44 5,95 

185 46 -3 70,5 2,5 -0,63 0,52 -6,76 5,63 
210 45 -4 71 3 -0,83 0,63 -7,94 5,95 
245 45 -4 71,5 3,5 -0,83 0,73 -6,80 5,95 
285 44 -5 73 5 -1,04 1,04 -7,31 7,31 
335 44,5 -

4,5 
73,5 5,5 -0,94 1,15 -5,60 6,84 

120 48 -1 69,5 1,5 -0,21 0,31 -3,47 5,21 
160 47 -2 70,5 2,5 -0,42 0,52 -5,21 6,51 
210 46 -3 71 3 -0,63 0,63 -5,95 5,95 
265 45,5 -

3,5 
71,5 3,5 -0,73 0,73 -5,50 5,50 

310 45 -4 72,5 4,5 -0,83 0,94 -5,38 6,05 
340 44,5 -

4,5 
73,5 5,5 -0,94 1,15 -5,52 6,74 

            Medel absolut:  6,245 6,148 
          Medel tot.:  6,197 
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Bakvagn 

Bakvagnen påvisar en camberförändring på ca 0,85 grad/kN vid pålagd sidokraft på karossen (se 
tabell 10). 

Tabell 9: Redogör camberförändring i bakvagnen som ett resultat av pålagd sidokraft. Medelvärde 
inkluderar inte rödmarkerade mätvärden. 

(ref. värde) 50   0       Vinkel/Kraft 
[grader/kN] Kraft [N] Förskjutning [mm] Vinkel [grader] 

Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 
0 50 0 0 0 0,00 0,00     

75 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
100 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
130 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
190 49,8 -

0,2 
0,2 0,2 -0,04 0,04 -0,44 0,44 

235 49,7 -
0,3 

0,5 0,5 -0,06 0,10 -0,53 0,89 

270 49,5 -
0,5 

0,5 0,5 -0,10 0,10 -0,77 0,77 

320 49,2 -
0,8 

0,8 0,8 -0,17 0,17 -1,04 1,04 

370 49 -1 1 1 -0,21 0,21 -1,13 1,13 
400 49 -1 1 1 -0,21 0,21 -1,04 1,04 

            Medel 
absolut:  

0,825 0,884 

          Medel tot.:  0,855 
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4.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning 
Då en scrub-radie > 0 vid inbromsning skapar ett moment kring hjulaxeln utvärderas denna 
kinematiska rörelse i systemet för att undersöka dess svagheter. 

Enligt tabell 11 uppvisar Solveig 2017 en styrvinkelförändring av ca 1,5 grader/kN där momentet 
kring hjulaxeln ger en toe-in effekt. Mätdatan har stort spridningsmått och därav kan precisionen 
i mätningarna ifrågasättas.  

 

Tabell 10: Redogör styrvinkelförändring i framvagnen som ett resultat av pålagd bromskraft under en 
statisk last på karossen. 

Bromskraftspåverkan av styrning 
i framvagnen 

Vid pålagd kraft framåt vid inbromsning tenderar 
hjulen att få en toe-out  

(ref. värde) 1919   93,5       Vinkel/Kraft 
[grader/kN] Kraft[N] Förskjutning [mm] Vinkel [grader] 

Höger Vänster Höger Vänster Höger Vänster 
95 1919,5 0,5 93,5 0 0,10 0,00 2,19 0,00 
120 1919,5 0,5 93,5 0 0,10 0,00 1,74 0,00 
160 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 2,60 1,30 
180 1920 1 94,5 1 0,21 0,21 2,31 2,31 
200 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 2,08 1,04 
220 1920 1 94,5 1 0,21 0,21 1,89 1,89 
260 1920 1 94,5 1 0,21 0,21 1,60 1,60 
285 1920,33 1,33 95 1,5 0,28 0,31 1,94 2,19 
310 1920,5 1,5 95 1,5 0,31 0,31 2,02 2,02 
335 1920,5 1,5 95,25 1,75 0,31 0,36 1,87 2,18 
350 1921 2 95,75 2,25 0,42 0,47 2,38 2,68 
225 1920 1 93,5 0 0,21 0,00 1,85 0,00 
260 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 1,60 0,80 
300 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 1,39 0,69 
350 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 1,19 0,60 
410 1920 1 94 0,5 0,21 0,10 1,02 0,51 
465 1920 1 93,5 0 0,21 0,00 0,90 0,00 
            Medel absolut:  1,799 1,166 
          Medel tot.:  1,482 
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4.6.4 Fjäderkonstant för däck 
Följande tabell visar uppmätt data för däckstyvhet för Michelins solbilsdäck med däckdimension 
90/80 R16 med ett tryck på 5bar. Mätningen utfördes genom att däcket placerades på en plan yta 
och metall stavar placerades som vikter i fälgcentrum, höjdskillnaden mäts från en markerad 
fälgkant till det plana underlaget. Mätningen anses givit realistiska och trovärdiga mätvärden, dock 
kan resultat haft en minimal påverkan av att däcket kan ha roterat lite mellan mätningarna. Ett 
tangerat värde mellan mätpunkt 5 och 2 tas fram som anses approximera en trovärdig 
fjäderkonstant. 

 

Tabell 11: Däckstyvhet vid 5 bar. 

Däck styvhet [k1] 

No Kg N mm mm diff. N/mm 
1 4,5 44,19 59,7 0,3 147,30 
2 7,5 73,65 59,2 0,5 147,30 
3 12 117,84 58,5 0,7 168,34 
4 15,5 152,21 57,8 0,7 217,44 
5 27 265,14 56,8 1 265,14 

    Tangerat värde 79,79 
 

4.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde) 
I resultaten från enkäten kan man lyfta ut återkommande punkter med 2017 års solbil relaterade 
till hjulupphängningssystemet. De områden som belystes mest är följande: 

• Bilens otillräckliga svängradie 
• Instabilitet i styrningen 
• Bilens goda kursstabilitet vid körning rakt fram 

 

Ur Kinematics & Compliance-mätningarna kan man se vissa mätvärden som sticker ut från de 
övriga. De utstickande resultaten finns inom följande områden: 

• Stor hjulvinkelförändring i framvagn vid pålagd sidokraft (ca 9 grader/kN) 
• Stor camberförändring i framvagn vid pålagd sidokraft (ca 6,2 grader/kN) 

Den otillräckliga styrningen är enbart geometriberoende dvs. enbart ett packningsmässigt problem 
vilket ger upphov till att karossen samt länkarmar är de begränsande faktorerna för tillåten 
styrvinkel. Detta upplevs som ett problem vid dynamisk skrutinering och bör undersökas/åtgärdas 
för att uppfylla kraven från dynamisk skrutinering 2019. 

Både kvalitativa data från undersökningsenkäten hos tidigare förare och kvantitativa data från 
fysiska mätningar av fordonet pekar på en instabilitet i framvagnen. Hjulets styrvinkel förändras 
markant av pålagd sidokraft enligt utförda mätningar och tidigare förare påpekar att styrsystemet 
flexade mycket. 

Utöver dessa punkter så kan man se en utväxling mellan fjäder/dämpare och hjulrörelse på 30% 
vilket är väldigt lågt enligt bilindustrins standard. Detta medför höga krafter från fjäder/dämpare 
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in i bilens kaross vilket innebär att karossen måste dimensioneras utefter detta vilket bidrar till en 
ökad vikt. Att fjäder och dämpare motioneras med större rörelse anses enbart positivt. 

Med avstamp i tidigare nämnda punkter kan 3 fokusområden belysas för vidareutveckling: 

• Minimera flexibilitet i styrsystem 
• Förbättra svängradie 
• Förbättra dämparutväxling 

4.8 Beräkningar 
4.8.1 Masscentrum 2019 

Masscentrum har beräknats enligt tabell nedan där individuella komponenters vikt estimerats 
utifrån tidigare data från Solveig 2017 och komponentplacering estimeras efter planerad 
komponentplacering. De individuella komponenternas masscentrum har estimerats beroende på 
form och vikt.   

För att kommande uträkningar inte ska bli underdimensionerade läggs en säkerhetsmarginal till 
på totalmassan i masscentrum. Total massa i kommande beräkningar estimeras till 270kg. 

Tabell 12: Beräkning av masscentrum baserat på individuellt estimerad komponentmassa 

Individuellt 
masscentrum 

Ekvation: R = (m1*r1+m2*r2.....mn*rn) / (mtot) 

Produkt massa 
[kg] 

Gx 
[mm] 

Gy 
[mm] 

Gz 
[mm
] 

m*Gx m*Gy m*Gz 

Batteri 40 975 -520 170 39000 -
20800 

6800 

kaross, kablar osv 80 1120 50 370 89600 4000 2960
0 

förare, stol & vatten 90 1800 530 450 16200
0 

47700 4050
0 

störtbåge 5 1950 530 770 9750 2650 3850 
HÖ Främre Länkarmar, 
dämpare fjäder, däck och 
fälg, nav 

7 190 490 277 1330 3430 1939 

VÄ Främre Länkarmar, 
dämpare fjäder, däck och 
fälg, nav 

7 190 -490 277 1330 -3430 1939 

HÖ Bakre länkarm, 
dämpare, fjäder, motor, 
fälg däck, nav 

15,2 2427 478 267 36890 7266 4058 

VÄ Bakre länkarm, 
dämpare, fjäder, fälg  
däck, nav 

5,2 2374 -472 275 12345 -2454 1430 

MPPT, MCU 7 1780 -435 400 12460 -3045 2800 

  
      

  
Gemensamt 
masscentrum 

massa 
[kg] 

Gx: Gy: Gz: 
  

  

  256,4 1422 138 362       
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Figur 51: Illustrering av estimerat masscentrum med utgångspunkt i origo enligt 2.7.1. 

 

4.8.2 Bromskraft 
Bromsretardation och bromskraft är framtagen enligt uträkningar i kap 3.8.2 och presenteras i 
tabell nedan. Säkerhetsmarginal på 1,3 inkluderas då det är ett system av stor betydelse samt att 
yttre förhållanden är okända.  

Tabell 13: Redovisar vad för bromsretardation som krävs för att uppfylla kraven enligt BWSC. 

Max hastighet framåt 130 km/h 
Max bromssträcka = 0.1V+0.0060*V^2                114,40     m 
Min Bromsretardation = V1^2-V0^2 / 2(S1-S0)                    5,70     m/s2 
Tid = v/a                    6,34     s 
Säkerhetsmarginal 1,3 n 
Bromsretardation                    7,41     m/s2 
Bromskraft            2 000,47     [N] 
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4.8.3 Kurvtagning 
Resultatet från uträkningar av maximal sidoacceleration redovisas nedan. Uträkningarna är 
baserade på den dynamiska skrutineringen innan start av BWSC.  

4.8.3.1 Figur 8 
Nedan redovisas uträkningarna gällande sidledsacceleration vid körning i figur 8. 

 

 

Figur 52: Illustration av figur 8 med en potentiell körväg för att estimera körsträckan. 

 

Tabell 14: Uträkningar av normalaccelerationen vid minsta radie. Radie och distans är genererat via CAD-
modell. 

Distans 105 [m] 
Tillåten tid 18 [s] 

Genomsnittshastighet 5,83 [m/s] 
Genomsnittshastighet 21 [km/h] 
Minsta radie r: 7,50 [m] 
tid inkl. säkerhetsmarginal: 16 [s] 
Hastighet inkl. Säkerhetsmarginal 6,56 [m/s] 
Normalacceleration an (ink. Marginal): 5,74 [m/s^2] 

Normalacceleration an (ink. Marginal) 0,59 [g] 
Säkerhetsmarginal: 2 [s] 
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4.8.3.2 Slalombana 
Nedan redovisas uträkningarna gällande sidledsacceleration vid körning i slalombana. 

 

Figur 53: Redovisar en estimerad körbana genom slalombanan med minimumradie samt längd av 
färdvägen. Färdväg och minimiradie är estimerat via CAD-modell 

Tabell 15: Redovisar uträkningar kring normalacceleration som uppstår vid körning i slalombana.  

Distans 126 [m] 
Distans ink. sväng 128 [m] 

Tillåten tid 11,5 [s] 
Genomsnittshastighet 11,13 [m/s] 
Genomsnittshastighet 40,07 [km/h] 
Hastighet inkl. säkerhetsmarginal V: 11,64 [m/s] 
Minimumradie r: 20,00 [m] 
tid inkl. säkerhetsmarginal: 11,00 [s] 

Normalacceleration ink. marginal an: 6,77 [m/s^2] 
Normalacceleration ink. Marginal an: 0,69 [g] 
Säkerhetsmarginal: 0,5 [s] 

 

4.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant) 
BWSC reglemente kräver att en fullt lastad solbil måste kunna köra över en 50mm hög kant utan 
att någon del av solbilskroppen nuddar vägunderlaget förutom däcken. Markfrigång vid 
designposition är fastställd till 60mm för att ge en bild av värsta tänkbara scenario (markfrigång > 
60mm enligt kravspecifikation). 

Enligt utvärderade scenario finns det en risk att karossen på solbilen slår i marken under följande 
2 av 6 scenarion: 

- 40mm infjädring fram samt 40mm utfjädring bak (8,37mm genomslag). 
- 40mm infjädring bak samt 40mm utfjädring fram (4,24mm genomslag). 

Detta problem skulle kunna lösas med ökad markfrigång, alternativt kortare fjädringsväg. Efter  
riskbedömning angående hur sannolikt scenariot är och vad för konsekvenser det får 
rekommenderas en markfrigång på 65mm. Detta eliminerar problemet med genomslag vid 40mm 
infjädring bak samt 40mm utfjädring fram. Problem vid 40mm infjädring fram samt 40mm 
utfjädring bak kvarstår däremot men bedöms som ett osannolikt scenario med relativt små 
konsekvenser. Problemet är känt och bör hållas i åtanke vid vidare design och framförallt vid 
framförande av fordonet. 
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Tabell 16: Resultat av CAD-mätningar vid besiktningsgskrav där modellen står på en 50mm hög kloss. 

Kloss under framhjul 
  

Distans minimum 48,34 [mm] 
Infjädring fram 0 [mm] 
infjädring bak 0 [mm] 

 

 

Figur 54: Illustrerar markfrigång bak vid överkörning av en 50mm hög kant fram. 

 

Tabell 17 visar resultat av CAD-mätningar vid skrutineringskrav där modellen står på en 50mm hög kloss 

Kloss under bakhjul 
  

Distans minimum 44,7 [mm] 
Infjädring fram 0 [mm] 
infjädring bak 0 [mm] 

 

 

Figur 55: Illustrerar markfrigång fram vid överkörning av en 50mm hög kant bak. 
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Tabell 18 visar resultat av CAD-mätningar vid 40mm infjädring fram 

40mm infjädring fram     

Distans minimum 2,31 [mm] 
Infjädring fram 40 [mm] 
infjädring bak 0 [mm] 

 

 

Figur 56:Iillustrerar markfrigång vid 40mm infjädring fram. 

Tabell 19 visar resultat av CAD-mätningar vid 40mm infjädring bak 

40mm infjädring bak     

Distans minimum 4,46 [mm] 

Infjädring fram 0 [mm] 
infjädring bak 40 [mm] 

  

 

Figur 57: Iillustrerar markfrigång vid 40mm infjädring bak. 

  

Tabell 20: Resultat av CAD-mätningar vid 40mm infjädring fram och 40mm utfjädring bak. 

40mm infjädring fram 40mm utfjädring bak 

Distans minimum -8,37 [mm] 

Infjädring fram 40 [mm] 

infjädring bak -40 [mm] 
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Figur 58: Illustrerar markfrigång vid 40mm infjädring fram och 40mm utfjädring bak. 

 

Tabell 21: resultat av CAD-mätningar vid 40mm infjädring bak och 40mm utfjädring fram. 

40mm infjädring bak 40mm utfjädring fram 

Distans minimum -4,24 [mm] 

Infjädring fram -40 [mm] 

infjädring bak 40 [mm] 
  

 

Figur 59: Illustrerar markfrigång vid 40mm infjädring bak och 40mm utfjädring fram. 
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4.9 Verifiering av generell fordonsdata 
Generella fordonsdata verifieras och kompletteras utifrån data baserade på uppmätta punkter från 
kap 4.1-4.8. 

Verifierad generell fordonsdata används som grundlag till fortsatt konstruktionsarbete.  

Tabell 22: Generell fordonsdata med verifierade värden utifrån tidigare mätningar. 

Generell fordonsdata Status 
Solveig 
2017 

Nya 
förslag 
2019 

Verifieri
ng    2019 No Benämning Enhe

t 
1 Total längd m 4,3 4,74 4,74 
2 Total bredd m 1,62 1,550 1,550 
3 Total höjd m 1,040 1,080 1,080 
4 Hjulbas mm 2470,00 2470,00 2470,00 
5 Främre överhäng mm 400 805 805 

6 Bakre överhäng mm 750 610 610 
7 Hjulbredd fram och bak @ WC mm 1115,00 1115,00 1115,00 
8 Tjänstevikt (Exklusive förare) kg 200 180,00 180,00 
9 Maximal vikt (Inklusive förare) kg 290 270,00 270,00 
10 Masscentrum (COG) mm N/A (likt 

2019) 
N/A 1422, 138, 

362 
11 Vikt distribution fram/total @ Maximal 

vikt 
% 48,43% 40-55% 42,43% 

12 Vikt distribution höger/total @ Maximal 
vikt 

% 56,30% 50-65% 62,38% 

13 Fälg och däck - 90/80 R16 90/80 R16 90/80 R16 
14 Drivlina max effekt @ hjul kW 5,00 5,00 5,00 
15 Drivlina max vridmoment @ hjul 

(*säkerhet) 
Nm 60,00 60,00 60,00 

16 Drivlinans upplägg (drivhjul) - Rear right Rear right Rear right 
17 Max acceleration, rak linje m/s2 0,75 0,81 0,81 
18 Max hastighet km/h 130,00 130,00 130,00 
19 Max bromsretardation, vid framåt 

körning 
m/s2 N/A N/A 7,41 

20 Max sidoacceleration acceleration, i 
kurva 

m/s2 N/A N/A 6,77 

21 Markfrigång @ GVM mm 65 > 60 65 
22 Static Stability Factor (SSF = T/2H) (bör 

vara >1,20) 
- N/A N/A 1,32 
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4.10 Konceptgenerering 
Resultat från de olika konceptgenereringsmetoderna visas nedan. 

4.10.1 Brainstorming 
Alla idéer som dykt upp under brainstormingsessionen har dokumenterats och i efterhand sorterats 
i kategorier. Även idéer utanför fokusområden har dokumenterats. 

Resultatet av brainstormingen belyser intressanta idéer så som att använda kväve istället för luft 
för att ge bättre kontroll över lufttryck i däck och fjäder. Resultatet påvisar många intressanta idéer, 
däremot anses inte några större framsteg uppnåtts inom fokusområden. 

Fokusområden 

• Enkätundersökning indikerar på klena styrleder från hjulspindel vid sidokrafter vilket 
styrks av K&C-mätningar. 

• Förbättra svängradie mot tidigare solbil (riktvärde > 20° styrvinkel på innerhjulet) 
• Öka utväxlingsförhållande mellan däck och fjädring (målvärde >50%). 

 

Direkt genomförbara idéer 

• Alternativ gas i däck med kväve istället för luft för att minska fuktigheten i däcket och 
därmed minimera tryckökningen som kommer vid temperaturökning. 

• Använda luft som fjädring istället för spiralfjäder för att minska vikt. Samt använda 
kvävgas för att minimera tryckförändringen som uppstår vid temperaturändringar. 

• Användning av hybrid-hjullager med låg friktion. 
• Ta bort tätning på lager för att minimera rullmotstånd. (Lager kan behöva bytas frekvent 

under tävling för det är dammig miljö i Australien). 
• Ta bort fett i kullager för att minimera rullmotstånd. Lager behövs då bytas frekvent. 
• Styvare länkarmsbussningar. 
• Använda rullager som inre hylsa i länkarmsbussningar för att minimera energiförlusten 

som annars uppstår och skapar vissa frekvensstörningar i fordonet. 
• Hjulvinkeljustering för bakdäck. 
• Använda maximalt däcktryck på 5 bar (eventuellt mer p.g.a. säkerhetsmarginal), för att 

minimera rullmotstånd. 
• Ej byta däck varje dag som tidigare team gjort då, då rullmotstånden är minskar med 

däckslitage. 
• Reglera aerodynamisk down alternativt lift force genom att fjädringen justerar 

solbilskroppens statiska pitchvinkel (detta görs med parkerad bil). 
• Styrningssystem monterade ovanifrån. 
• Hjul utan gas för att eliminera däckfjädring, exempelvis massivt gummihjul. 
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Idéer vi sparar för framtiden 

• Magnetlager för att eliminera friktion. 
• Vid besiktning och bankörning. Använda negativ Camber med toe out för att kompensera 

med rullmotstånd med att förbättra däcken grepp vid roll under kurvtagning 
• Länkarmar med zoner bestående av fjädrande material som bladfjädrar eller komposit. 
• Luckor i karossen som öppnas när däcket trycker ut dem för att uppnå större styrvinkel. 
• Fjäder och dämpare på länkarmen monterat helt vertikalt, men som behöver förstärkning 

i kaross. 
• Använda fjädrarnas svängningar till att pumpa kylluft till batteri. 
• Använda energi från dämpare till att ladda batteri. 
• Höj och sänkbar markfrigång från förarmiljö. 
• Reglera aerodynamisk down alternativt lift force genom att fjädringen justerar 

solbilskroppens statiska pitchvinkel från förarmiljön. 
• Inkapslade hjulhus. 
• Fjädrande hjulhus. 
• Inkapslade hjulhus som följer länkarmarna och går ner framför däck för att minimera 

luftturbulens i hjulhus. 
• Svängande bakhjul som styr mot sidvind och använda karossen som segel för framåtdriv. 
• Styrarm framför styraxel. 
• Bakhjulsstyrning för att öka svängradie. 
• Fjädrande ekrar och styva länkarmar. 
• Styrvajer i rör som klarar drag och tryck istället för roterande axlar 
• Hydraulisk styrning för att med ledningar istället för länkar flytta kraften till rätt ställe. 
• Hydrauliskt styrservo direkt på hjulen. 
• Svängande länkarmar. 
• Kaross formad efter större svängradie. 
• Skippa dämpare och fjäder och köra stumt. 
• Hjul monterade på insida av skotten (i förarmiljön). 
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4.10.2 Morfologisk analys 
En morfologisk analys har sammanställts med delproblem och potentiella lösningar relaterade till 
dessa. En dellösning kan sedan kombineras med alla andra möjliga dellösningar vilket leder till 
väldigt många potentiella lösningar. 

 

Figur 60:Visar potentiella dellösningar på beskrivna delproblem. Grönmarkerade lösningar anses som mer 
intressanta lösningar. 
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Då en morfologisk analys genererar många potentiella helhetslösningar behöver koncepten 
utvärderas och sållas ut preliminärt för att ge en överskådlig blick av lösningarna. Vissa lösningar 
kan kombineras med varandra medan andra lösningar inte är möjliga att kombinera. Nedan är en 
sammanställning av 3 potentiella koncept efter en preliminär sållning. 

Koncept 3 är en sammanslagning av koncept 1 och 2 då dessa är separata lösningar som kan 
kombineras med varandra (se 4.10.4). 

Tabell 23: Konceptutvärdering efter MA för att sammanställa ett mindre antal koncept att arbeta vidare 
med. 

 

Konceptutvärdering baserade på MA 
Lösning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Kommentar 

1 3,4 3,4 3,4 Alternativ 3 och 4 
kan kombineras då 
de båda avser att 
ha integrerade 
styrarmar i spindel 

2 1 1 1 1 alternativ med 
styrstagslösning 
som 2017 

3 1 1 1 1 alternativ med 
2017 hjulnav 
uppdt. med 
hjulbultar, 
lagerplacering och 
fälg instyrning 

4 2,3 2,3 2,3 2 alternativ kan 
kombineras då 
ledlager eller 
kulled använder 
samma 
utformning av 
hjulspindel 

5 1 1 1 1 alternativ 
Länkarms 
geometri likt 2017 
men med större 
styrvinkel 

6 2 2 2 1 alternativ med 
inåtvinklad 
länkarm 

7 1 1 1 1 alternativ med 
rak länkarm för 
elmotorinfästning 

8 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Alternativ 1 
kombineras med 
3,4 eller 5 

9 2,3 2,4 2,4 Alternativ 3 och 4 
kan kombineras 
med nummer 2. 
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4.11 Konceptsållning 
 

4.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo) 
För att utvärdera ovan nämnda koncept mot fastställd kravspecifikation görs en Go-NoGo-matris i 
ett tidigt skede. 

Resultatet visar att samtliga koncept har potential att klara alla fastställda krav. 

Tabell 24: Elimineringsmatris Go/No-Go. 

Elimineringsmatris - Go/No-Go 

Elimineringskriterier   Beslut: 

(1) Ja, potential finns Fullfölj lösning (Go) 

(0) Nej, potential finns ej Eliminera lösning (No-Go) 

(?) Mer information 
krävs 

(?) Sök mer info (Go) 

(!) Kontroll Kravspec. (!) Kontroll kravspec. (kanske) 

  

G
eom

etri kan uppfylla krav 
för Packningsutrym

m
e 

Styrvinkel kan uppfylla >
 16,5 

grader 

K
an uppnå utväxling >

 0,3 

U
ppfyller kundkraven 

Tillverkningsbart 

H
ållbarhet för tänkta lastfall 

K
an 

uppfylla 
teknisk 

kravspecifikation 

  

Koncept A B C D E F G Kommentar Beslut 
1 1 1 1 1 1 1 1 Styrarms konstruktion 

anses tillverkningsbar 
Go 

2 1 1 1 1 1 1 1 Högre fjädringsutväxling 
än koncept 1 

Go 

3 1 1 1 1 1 1 1 Hopslagning av koncept 1 
& 2 

Go 
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4.11.2 Koncept (1,2 leder till 3) 

Då koncept 1 och 2 har lösningar som kan kombineras testas dessa i koncept 3. 

Koncept 1 

 

Figur 61: Illustration av koncept 1 med en krökt nedre länkarm för att utvärdera länkarm, 
dämparförhållanden samt styrarmsgeometri. 

Koncept 2 

 

Figur 62: Illustration av koncept 2 med ett kombinerat dämpar/länkarmsfäste detta också med en krökt 
nedre länkarm för att utvärdera länkarm, dämparförhållanden samt styrarmsgeometri. 
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Koncept 3 

Övre länkarm och dämparinfästning från koncept 2 kombineras med styrarm från koncept 1 och 
nedre länkarm görs rak för att göra den styvare vid pålagd sidokraft. 

 

Figur 63: Illustration av koncept 2 med ett kombinerat dämpar/länkarmsfäste med en rak nedre länkarm 
och en upphöjd nedre dämparinfästning för att utvärdera länkarm, dämparförhållanden samt 
styrarmsgeometri. 

 

4.11.3 Utvärdering till beslutsmatris 
Från kravspecifikationen för hjulupphängning och styrning används parametrar som anses 
relevanta (visas nedan i beslutsmatrisen), värdena tas fram i CAD samt att de parametrar som 
kräver uträkningar redovisas nedan. Följande underrubriker redovisar enbart mätdata från 
koncept 3 och Solveig, koncept 1 och 2 anses inte tillföra något mer då dessa liknar koncept 3. 
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4.11.3.1   Bumpsteer 
Följande graf och tabell redovisar Solveigs resultat och de påvisar en kraftig bumpsteer som 
varierar från utfjädrad toe-out till infjädrad toe-in med totalt 3,16 grader.  

 

Tabell 25: Bumpsteer tabell för Solveig 

Fjädrad däckposition Däckvinkelposition 
0 grader 

Enhet [mm] [Grader] [Grader/m] Kommentar 
Fullt Utfjädrad 33 -2,28 -69,09 Toe out 
2/3 Utfjädrad 22 -1,34 -60,91 Toe out 
1/3 Utfjädrad 11 -0,61 -55,45 Toe out 
1/10 Utfjädrad 3,3 -0,18 -54,55 Toe out 
1/10 Infjädrad -6 0,24 40,00 Toe in 
1/3 Infjädrad -20 0,46 23,00 Toe in 
2/3 Infjädrad -40 0,73 18,25 Toe in 
Fullt Infjädrad -60 0,88 14,67 Toe in 
Absolut medeltal   41,99   
Gradient kring design 
position 

  45,16   

 

 

Figur 64: Graf för Solveigs bumpsteer. X-axeln beskriver hjulinfjädring,där positiv= infjädring hjul, 
negativt= utfjädring hjul. 

Följande graf och tabell beskriver nya koncept 3´s bumpsteer, som anses ha en stor förbättring då 
förändringsvinklen har minskat. Utvärderingen sker med ±40 [𝑜𝑜𝑜𝑜] fjädring från design position, 
under arbetets gång har utfjädringen ändrats till 60mm, detta anses ej påverka resultatet, 
mätpunkterna skulle dock bli mer utspridda och grafen skulle sträcka sig längre. Vid design 
position uppnås en negativ gradient, vilket innebär att vid en inledande kurvtagning kommer 
ytterhjulet som fjädras in att styra ut från kurvan och likaså det utfjädrade innerhjulet, vilket 
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innebär att bilen styr mot kurvan när bilen rollar i kurvan och därmed anses körupplevelsen mer 
kontrollerad. Föraren behöver alltså inledningsvis av kurvtagningen ej styra emot.  
 
Tabell 26: Bumpsteer tabell för koncept 3 

Fjädrad däckposition Däckvinkelposition 
0 grader 

Enhet [mm] [Grader] [Grader/m] Kommentar 
Fullt Utfjädrad 40 -0,86 -21,50 toe out 
2/3 Utfjädrad 26,66 -0,31 -11,63 toe out 
1/3 Utfjädrad 13,33 -0,02 -1,50 toe out 
1/10 Utfjädrad 4 0,025 6,25 toe in 
1/10 Infjädrad -4 -0,04 -10,00 toe out 
1/3 Infjädrad -13,33 -0,24 -18,00 toe out 
2/3 Infjädrad -26,33 -0,74 -28,10 toe out 
Fullt Infjädrad -40 -1,5 -37,50 toe out 
Absolut medeltal   -16,81   
Gradient kring design 
position 

  -8,13   

 
 

 
Figur 65: Graf för koncept 3´s bumpsteer. X-axeln beskriver hjulinfjädring,där positiv= infjädring hjul, 
negativt= utfjädring hjul. 

 

Anledningen till förbättringen är att styrstagets position har ändrats och dessutom förlängts så det 
roterar med en större radie och är vid design position nästintill horisontell, på detta sätt uppnås 
den nya bumpsteer som ses i koncept 3. Följande bild illustrerar design ändringen. 
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Figur 66: Frontvy vid design position, jämförelse av konstruktion med styrstag som förbättrar bumpsteer.  

 

4.11.3.2   Utväxlingsförhållande mellan hjul och däck 
Följande tabell visar utväxlingsförhållandet för Solveig där fysiska mätningar utfördes i 10 lägen 
för kvantitativ data. Vid den fysiska mätning komprimerades även däcket då vikt adderades och det 
påverkar resultatet, dock anses mätningen trovärdigt approximerad, med ett medelvärde på 31%. 

 

Tabell 27: Solveigs fysiska mätning av hjul och dämpar utväxlingsförhållande 

Fram - Fjädringsmätning  Bak - Fjädringsmätning  
Fjäder 

(resultant) Däck [Z] Resultat Fjäder (resultant) Däck [Z] Resultat 
Mått 
[mm] 

ΔL 
[mm] 

Mått 
[mm] ΔZ [mm] 

utväxling 
[X] 

Mått 
[mm] ΔL [mm] 

Mått 
[mm] ΔZ [mm] 

utväxling 
[X] 

206,00 2,00 80,50 -80,50 0,25 211,00 2,00 88,50 4,50 0,44 
203,00 3,00 73,40 7,10 0,42 209,50 1,50 80,50 8,00 0,19 
202,00 1,00 70,90 2,50 0,40 208,50 1,00 77,00 3,50 0,29 
199,00 3,00 58,30 12,60 0,24 204,00 4,50 66,50 10,50 0,43 
196,00 3,00 49,30 9,00 0,33 200,50 3,50 56,50 10,00 0,35 
194,00 2,00 43,00 6,30 0,32 199,00 1,50 49,50 7,00 0,21 
192,00 2,00 36,00 7,00 0,29 197,00 2,00 44,00 5,50 0,36 
190,50 1,50 30,00 6,00 0,25 195,00 2,00 36,50 7,50 0,27 
190,00 0,50 28,00 2,00 0,25 194,50 0,50 34,50 2,00 0,25 
188,50 1,50 22,50 5,50 0,27 192,00 2,50 28,00 6,50 0,38 

      medelvärde 0,30       medelvärde 0,32 
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Då koncept 2 utvärderades till 59% utväxling kunde detta inte uppfyllas, på grund av att 
dämparlängden som användes var 225mm. Den verkliga dämparlängden som senare sponsrades 
med av öhlins [19] blev 216mm. Efter de nya förutsättningarna kunde justeringar göras för att 
erhålla 51,5%, enligt följande tabell. 

 

Tabell 28: Koncept 3´s kinematiska mätning i CAD. 

Främre och bakre - Fjädringsmätning  
Fjäder 
(resultant) 

  Däck [Z]   

Mått [mm] ΔL 
[mm] 

Mått 
[mm] 

ΔZ [mm] utväxling 
[X] 

216   105   N/A 

209,28 6,72 91,67 13,33 0,504 

202,52 6,76 78,34 13,33 0,507 

195,71 6,81 65,01 13,33 0,511 

188,85 6,86 51,68 13,33 0,515 

181,93 6,92 38,35 13,33 0,519 

174,94 6,99 25,02 13,33 0,524 

Slaglängd 41,06 
 

medelvärde 51,5% 
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4.11.3.3   Styrning och Ackermannprocent 
Följande tabell redogör Solveigs styrning som använder 100% ackermann och uppnår med 16,5 
grader på ytterhjulet, vilket genererar en vägg till vägg radie på 10,28m. 

Tabell 29: Beräkningar av Solveigs styrning. 

Benämning 
Värde Enhet 

L 2,470 m 
T 1,115 m 
αi 16,50 Grader 
R +T/2 9,45 m 
R 8,90 m 
αo  14,64 Grader 
Radie trottoar till trottoar 9,87 m 
Radie vägg till vägg 10,28 m 
Ackermann % [A%] 100% Procent 

 

Kommande tabell visar koncept 3´s styrning som använder 20graders styrvinkel på ytterhjul och 
uppnår då en vägg till vägg sväng radie 8,67, vilket är en reduktion på 1,61m. Den nya 
konstruktionen av styrarmen gör att verklig inre- och yttrestyrning verifieras i CADmiljö och 
Ackermann blir då 68,17%. 

Tabell 30: Beräkningar av koncept 3´s styrning. 

Benämning Värde Enhet 
L 2,47 m 
T 1,115 m 
αi 20 Grader 
R +T/2 7,90 m 
R 7,34 m 
αo  17,36 Grader 

Radie trottoar till trottoar 8,36 m 

Radie vägg till vägg 8,67 m 
Ackermann Δα 2,64 Grader 
Verklig innerstyrning [αiv] 20 Grader 
Verklig ytterstyrning [αov] 18,2 Grader 
Ackermann % [A%] 68,17% Procent 

 

Figur nedan illustrerar den nya solbilskarossen under körning i figur 8 med givna värden från 
koncept 3 och bilen förhåller sig innanför givna värden vid full styrning. 
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Figur 67: Illustration av koncept 3´s trottoar till trottoar samt vägg till vägg (värden är utan 
säkerhetsmarginal på 1%) 

 

4.11.4 Beslutsmatris (Pugh) 
I beslutsmatrisen är samtliga koncept godkända enligt uppsatta målvärden och Solveig uppfyller ej 
8 stycken. Beslut fattades om att gå vidare med koncept 3. Detta på grund av det är en 
sammanslagning av koncept 1´s styrarm och undre länkarm, med koncept 2´s främre övre länkarm 
som anses komplettera varandra på ett bra sätt. Med avseende på dämparutväxling och styrarmens 
tillverkningsbarhet. Observera att dämparutväxling för koncept 3 är lägre än koncept 2, detta på 
grund av ny information under processen att dämparens längd från Öhlins justerades från 225mm 
till 216mm [19], då den produkt som ursprungligen valts ej längre var tillgänglig.  
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Tabell 31: Beslutsmatris. 
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4.12 Fjädring 
4.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång 

I följande tabell observeras att fjäderkraften blir olika per hjulsida då den fjädrade massan är som 
störst på höger sida där föraren sitter, utväxlingsförhållandet stämmer överens med den 
utvärderingen som tidigare utförts kinematiskt och packningsmässigt i CAD miljö under kapitlet 
konceptgenerering. 

Tabell 32: Uträkning av fjäderkraft vid 1g position med förare i bilen, vid 65mm markfrigång. 

 Benämning VF HF VB HB  Enhet 
Fjädrad massa [m] 50,04 66,52 54,85 61,39 Kg 
Vinkel vid GVC 48,48 48,48 48,48 48,48 Grader 
a 254 254 254 254 mm 
b 371 371 371 371 mm 
Fjäderkraft [P] 957,7102 1272,97 1049,679 1174,871 N 
Utväxling [x] 0,515 0,515 0,515 0,515   

 

4.12.2 Fjädringssystem från Öhlins 
Följande grafer som presenteras i detta kapitel har tagits fram med hjälp av Jonas Jarlmark på 
Öhlins [20]. I graferna kan man avläsa vilken pålagd kraft som behövs för att komprimera 
luftfjädern samt vilket lufttryck som enheterna ska ha. Ny dämpare som tillhandahålls har en längd 
på 216mm, den ursprungligt tänkta var 225mm och detta påverkar utväxlingsförhållande till att bli 
51,5%. 

 Med utväxlingsförhållandet på 51,5% så stämmer samtliga pålagda krafter per hjul för att behålla 
en markfrigång på 65mm, vid en hjulinfjädring på 60mm vilket betyder att samtliga fjädrar då har 
fjädrats in 31mm och fjäderkraften vid markfrigång stämmer enligt tidigare kapitel ” Fjädringskraft 
vid markfrigång”.  

Om man antar ett extrem scenario där bilen utsätts för 1,5g i vid diagonal vertikalkraft (z-riktning, 
se statiska lastfall) på enbart 2 hjul vid överkörning av en grop och 2 hjul svävar fritt. Blir Kraften 
per diagonalt hörn approximerad till 3,14kN ((55kg*1,5*9,82m/𝑆𝑆2)/0,515) och då syns att bilens 
hjul överstiger infjädring på 40mm från design position. Detta på grund utav att fjäder 
komprimeringen på grafen är approximeras till 55mm på samtliga fjädrar, vilket betyder 46mm ( 
(55-31)/0,515)mm) infjädring på hjulet från designposition. Detta fall kommer ej inträffa under 
besiktningen då enbart en trottoarkant ska köras över i valfri hastighet. Det betyder dock inte att 
det inte kommer hända under resan, därför behövs mekaniska stoppklossar monteras på 
länkarmarna för att förhindra att infjädring överstiger 40mm, då detta kan skada solplanet vid 
bakhjulsinfjädring. 
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Graf 1: STX22 AIR SPRING framvagn, där HF=Höger Fram & VF=Vänster Fram [20]. 

 

Graf 2: STX22 AIR SPRING bakvagn, där HB=Höger Bak & VB=Vänster Bak  [20]. 
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4.12.3 Egenfrekvens vid design position 
Kommande tabell redovisar resultatet av egenfrekvens för tidigare solbil Solveig. Solveig använde 
spiralstålfjädrar med linjär styvhet och har därför en konstant egenfrekvens men den är dessvärre 
olika på samtliga hjul vilket inte är önskvärt. 

Tabell 33: Uträkning av egenfrekvens för Solveig 2017. 

Egenfrekvens Fram Bak 
 

Benämning VF HF VB HB  Enhet 
Total massa per hörn 64,03 76,68 62,93 86,58 [kg] 
Utväxling [x] 0,30 0,30 0,32 0,32   
Ofjädrad massa [m2] 7,10 7,10 6,00 17,00 [kg] 
Fjädrad massa [m1] 56,93 69,58 56,93 69,58 [kg] 
Däckstyvhet vid 5 bar [k1] 79,79 79,79 79,79 79,79 [N/mm] 
Fjäderstyvhet stålfjädrar [k] 72 72 48 72 [N/mm] 
Fjäderstyvhet med utväxling [km] 6,57 6,57 7,26 7,26 [N/mm] 
Styvhet fjädrad massa i seriekoppling [Ks] 6,07 6,07 6,65 6,65 [N/mm] 
Egenfrekvens fjädrad massa (odämpad) 1,64 1,49 1,72 1,56 [Hz] 
Egenfrekvens ofjädrad massa  (odämpad) 17,55 17,55 19,17 11,39 [Hz] 
Medelvärde Egenfrekvens fjädrad massa  1,56 1,64 [Hz] 
Medelvärde Egenfrekvens ofjädrad massa 17,55 15,28 [Hz] 
Medelvärde Styvhet fjädrad massa 6,07 6,65 [N/mm] 

 

Följande tabell visar egenfrekvensen för det nya konceptet, där fjäderstyvheten är hämtad från 
grafer i tidigare resultat kapitel ”Egenfrekvens vid design position”, då det är en progressiv fjäder 
är detta enbart en approximation när bilen är i designposition. Utväxlingen har förbättrats och 
därav används en lägre fjäderstyvhet. Egenfrekvensen har gjorts likvärdig på samtliga hjul då varje 
dämpare är inställd individuellt med olika lufttryck. Medelvärde för styvhet av fjädrad massa bör 
vara lägre för att ge bekvämare köregenskaper i en personbil, dock designas ej solbilen efter 
komfort.  

Tabell 34: Uträkning av egenfrekvens för nytt koncept 2019. 

Egenfrekvens Fram Bak 
 

Benämning VF HF VB HB Enhet 
Total massa per hörn 57,14 73,62 60,85 78,39 [kg] 
Utväxling [x] 0,51 0,51 0,51 0,51   
Ofjädrad massa [m2] 7,10 7,10 6,00 17,00 [kg] 
Fjädrad massa [m1] 50,04 66,52 54,85 61,39 [kg] 
Däckstyvhet vid 5 bar [k1] 79,79 79,79 79,79 79,79 [N/mm] 
Fjäderstyvhet från Öhlins graf vid 1g [k] 35,50 46,20 37,60 42,00 [N/mm] 
Fjäderstyvhet med utväxling [km] 9,38 12,21 9,93 11,10 [N/mm] 
Styvhet fjädrad massa i seriekoppling [Ks] 8,39 10,59 8,83 9,74 [N/mm] 
Egenfrekvens fjädrad massa (odämpad) 2,06 2,01 2,02 2,00 [Hz] 
Egenfrekvens ofjädrad massa  (odämpad) 17,84 18,12 19,46 11,64 [Hz] 
Medelvärde Egenfrekvens fjädrad massa  2,03 2,01 [Hz] 
Medelvärde Egenfrekvens ofjädrad massa 17,98 15,55 [Hz] 
Medelvärde Styvhet fjädrad massa 9,49 9,29 [N/mm] 
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4.12.4 Pitch & Roll 
Enligt geometrin för länkarmsuppsättningen (se teori kapitel om rullcentrum) hamnar roll- och 
pitch-centrum på marknivån.  

 
Figur 68: Frontvy av bil visar rollcentrum på marknivå [17]. 

 
Figur 69: Sidovy av bil visar pitchcentrum på marknivå[17]. 

 

4.12.4.1 Viktfördelning med stel hjulupphängning 
Följande tabell redovisar normalkraften som verkar på höger- och vänstersida med tidigare bil som 
referens. 

Tabell 35: Viktfördelning höger och vänster. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde Enhet 
 

Benämning Värde Enhet 

N2 = 2*Nvänster 997,54 N 
 

N2 = 2*Nvänster 1071,44 N 

N1 = 2*Nhöger 1653,86 N 
 

N1 = 2*Nhöger 1776,36 N 

 

Följande tabell redovisar normalkraften som verkar på fram- och baksida med tidigare bil som 
referens. 

Tabell 36: Viktfördelning fram och bak. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde Enhet 
 

Benämning Värde Enhet 

N2 = 2*Nfram 1124,966 N 
 

N2 = 2*Nfram 1208,297 N 

N1 = 2*Nbak 1526,434 N 
 

N1 = 2*Nbak 1639,503 N 
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4.12.4.2 Viktförskjutning med stel hjulupphängning 
Följande tabell redovisar viktförskjutnignen vid sidoacceleration enligt tävlingsregler under 
körning i slalombanan (som enligt beräkningar var större än körning i figur 8). Högre 
sidoaccelerationer kan uppstå men detta anses som driftförhållande (inkl. säkerhetsmarginal, se 
beräkningskapitel för kurvtagning) 

 

Tabell 37: Viktförskjutning till höger vid vänstersväng (värdet speglas vid högersväng). 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde enhet 
 

Benämning Värde enhet 

N2´ = 2*Nvänster 1697,58 N 
 

N2´ = 2*Nvänster 1823,33 N 

N1´ = 2*Nhöger 953,82 N 
 

N1´ = 2*Nhöger 1024,47 N 

F2 2*NvänsterDiff 700,04 N 
 

F2 2*NvänsterDiff 751,89 N 

F1 2*NhögerDiff -700,04 N 
 

F1 2*NhögerDiff -751,89 N 

 

Följande tabell redovisar viktförskjutningen vid inbromsning enligt tävlings regler under körning i 
slalombanan. Högre accelerationer kan uppstå men detta anses som driftförhållande (inkl. 
säkerhetsmarginal, se beräkningskapitel för bromskraft)  

 

Tabell 38: Viktförskjutning från bak till fram vid inbromsning. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde enhet 
 

Benämning Värde enhet 

N2´ = 2*Nfram 1470,80 N 
 

N2´ = 2*Nfram 1579,75 N 

N1´ = 2*Nbak 1180,60 N 
 

N1´ = 2*Nbak 1268,05 N 

F2 2*FDFram 345,83 N 
 

F2 2*FDFront 371,45 N 

F1 2*FLRear -345,83 N 
 

F1 2*FLRear -371,45 N 
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4.12.4.3 Anti-dive 
Kommande tabell visar att ingen av bilarna har en anti-dive kraft som motverkar pitchvinklen. 
Däremot så har de båda en naturlig anti-dive, på grund av dess länkarmsgeometri, då dessa står 
vinklade neråt vid designposition.  

Tabell 39: Anti-dive tabell. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde enhet 
 

Benämning Värde enhet 

2*Fad 0,00 N 
 

2*Fad 0,00 N 

F2 345,83 N 
 

F2 371,45 N 

Fad/Dive2019 0,00 % 
 

Fad/Dive2019 0,00 % 

2*FDykFram 345,83 N 
 

2*FDykFram 371,45 N 

2*FLyftBak -345,83 N 
 

2*FLyftBak -371,45 N 

 

4.12.4.4  Pitch- och rollvinkel 
Kommande tabell redovisar rollvinkelförändringen vid sidoacceleration under kurvkörning. 
Fjäderkomprimeringen samt markfrigång vid överhäng uppfyller kraven för nya förslag 2019, 
dessutom så kommer rollvinklen bli lägre än såhär på grund utav att vi nu räknar med en linjär 
fjäderstyvhet, egentligen så är luftdämparen kraftigt olinjär mot slutet av sin slaglängd. Däremot 
presterar Solveig inte bra vid denna sidoacceleration och pekar på att karossen kommer slå i 
marken (GVC är 65mm). Detta är en av orsakerna till att Solveig fick väldigt dålig placering under 
de dynamiska proven då den kördes sakta. Fjäderstyvheten är linjär på grunda av stålfjädern som 
användes, därför anses värdet korrekt. 

Tabell 40: Roll av bilkaross vid kurvkörning p.g.a. sidoacceleration. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde enhet 
 

Benämning Värde enhet 

c @ LWC -37,28 mm 
 

c @ LWC -59,10 mm 

c @ RWC 37,28 mm 
 

c @ RWC 59,10 mm 

α 3,83 grader 
 

α 6,09 grader 

b 557,50 mm 
 

b 557,50 mm 

a 217,50 mm 
 

a 252,50 mm 

d @ body -51,83 mm 
 

d @ body -85,87 mm 
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Följande tabell redovisar bilens neddykning vid kraftig inbromsning. Både nytt förslag och Solveig 
uppfyller kraven för fjädringsväg och överhängshöjd. Samma som tidigare nämndes kommer det 
nya konceptets pitchvinkel bli lägre då fjädringen är olinjär. 

Tabell 41: Pitch av bilkaross vid inbromsning. 

"Nya förslag 2019" 
 

 "Status Solveig 2017" 

Benämning Värde enhet 
 

Benämning Värde enhet 

c @ FWC -18,42 mm 
 

c @ FWC -29,20 mm 

c @ RWC 18,42 mm 
 

c @ RWC 29,20 mm 

α 0,85 grader 
 

α 1,35 grader 

a 805,00 mm 
 

a 400,00 mm 

b 1235,00 mm 
 

b 1235,00 mm 

d @ body -30,42 mm 
 

d @ body -38,66 mm 

 

4.13 Validering av K&C kravspecifikation 
Följande tabeller uppdaterar Solveigs tidigare okända värden samt validerar de parametrar som 
sattes upp under konceptgenereringen, baserat på de beräkningar och mätningar som tidigare i 
resultat kapitlet utförts. Observera att några värden för bakvagnen stryks enligt tidigare 
utvärdering av fokusområdet (se kapitel Utvärdering av fysiska mätningar och enkätundersökning)  
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Tabell 42: Validering av K&C parametrar för hjulupphängning. 

Kinematics & Compliance 2017 Solveig 2019 Ny bil Validering 2019 
Front Rear Front Rear Front Rear 

No Främre hjulupphängning Enhet Värde Värde Värde Värde Värde Värde 
1 Max infjädring mm >60 >60 40 40 40 40 
2 Max utfjädring mm 33 47 40-60 40-60 60 60 
3 Caster-vinkel grader 9,5 N/A 9,5 N/A 8,9 8,9 
4 Statisk toe-vinkel grader/hjul 0,46 0 0 0 0 0 
5 Statisk camber-vinkel grader -0,47 0 0 0 0 0 
6 Caster trail mm 54,80 N/A 45-55 N/A 49 N/A 
7 Scrub radie mm 13,15 N/A 10-15 N/A 13 N/A 
8 Caster offset vid hjulcentrum mm 4,9 N/A 4,9 N/A 4,9 N/A 
9 Bump Steer grader/m 45 0 -8 till -

12 
0 -8,1 N/A 

10 Bump Camber grader/m 0 0 0 0 0 0 
11 Länkarmsvinkel vid sidvy (SVSAA) grader -3 -5  -2 till-

5 
 -2 till-
5 

-2,3 -2,3 

12 Hjulbreddsvariation mm/m 0 0 0 0 0 0 
13 Roll-centrum (höjd från markplan) mm 0 0 0 0 0 0 
14 Dämpningsförhållande (mellan hjul och 

dämpare) 
% 30,20% 31,75% >35 >35 51,5 51,5 

15 Fjädringsförhållande (mellan hjul och 
fjäder) 

% 30,20% 31,75% >35 >35 51,5 51,5 

16 Färdfrekvens med däck Hz 1,56 1,64 1,5 till 
2,3 

1,5 till 
2,3 

2,03 2,01 

17 Sidkraftspåverkan av styrvinkel  >>  grader/kN 9,06 1,60 <2,5 <1,6 Bättre än 
2017 

- 

18 Sidkraftspåverkan av cambervinkel >>  grader/kN 6,20 0,85 <1,5 0,6-1,5 Bättre än 
2017 

Likt 
2017 

19 Bromskraftspåverkan av styrvinkel grader/kN 1,48 N/A <1,48 N/A Bättre än 
2017 

- 

 

Tabell 43: Validering av K&C parametrar för styrning. 

Kinematics & Compliance   2017 
Solveig 

2019 Ny 
bil 

Valideri
ng 2019 

N
o 

Styrning Enhet Värde Värde Värde 

1 Maximal kuggstångsrörelse (centrum 
till max) 

mm 50 45-55 45 

2 Inre hjulvinkel vid max 
kuggstångsrörelse 

grader 16,50 >19,5 20 

3 Yttre hjulvinkel vid max 
kuggstångsrörelse 

grader 14,64 >16,9 17,36 

4 Ackermannprocent vid max 
kuggstångsrörelse 

% 100 50-75 68,17 

5 Sväng cirkel Ø, trottoar till trottoar 
Minimum  

m 19,74 <17 16,72 

6 Sväng cirkel Ø, vägg till vägg Minimum  m 20,55 <17,5 17,33 
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4.14 Hårdpunktslista 
Hårdpunktslista är framtagen enligt CAD-modell och visar ledade hårdpunkter som konstruktions- 
samt monteringsreferens. 

Framvagn 

Tabell 44: Hårdpunktslista för framvagnen med origo enligt kap 3.14. se figur nedan för förklaringsmodell 
av punkter. 

   
Distans 

Framvagn vid GC 65mm 
 

x y z 
Länkarmsinfästning 
cc 

Höger Fram Nedre Punkt 1 -35 659 -478,64 
  

Punkt 2 -35 384 -478,64 
  

Punkt 3 -395,71 531,5 -493,01 
 

Höger Fram Övre Punkt 1 -35 659 -254,64 
  

Punkt 2 -35 384 -254,64 
  

Punkt 3 -362,52 531,5 -268,95 
 

Vänster Fram Nedre Punkt 1 -35 -679 -478,64 
  

Punkt 2 -35 -404 -478,64 
  

Punkt 3 -395,6 -551,5 -495,52 
 

Vänster Fram Övre Punkt 1 -35 -679 -254,64 
  

Punkt 2 -35 -404 -254,64 
  

Punkt 3 -362,52 -551,5 -268,92 
Styrning Styrstag högre inre Punkt 4 -205,47 212,41 -106,05 
 

Styrstag vänster inre Punkt 4 -205,47 -232,41 -106,05 
 

Styrstag högre yttre Punkt 5 -205,91 501,02 -100,68 
 

Styrstag vänster yttre Punkt 5 -205,91 -521,02 -100,68 
Fjäder/dämpare Fram Höger Nedre Punkt 7 -216,81 384 -415,55 
 

Fram Höger Övre  Punkt 6 -107 384 -264,64 
 

Fram Vänster Nedre Punkt 7 -216,81 -404 -415,55 
 

Fram Vänster Övre Punkt 6 -107 -404 -264,64 

Hjulcentrumaxel WC WC -387,21 N/A -402,73 
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Figur 70: Illustrerar hårdpunkter enligt hårdpunktslista med origo i ”monteringspunkt framvagn” . 

Bakvagn 

Vid GC 65mm 65 
    

Länkarmsinfästning 
cc 

Höger Punkt 1 35 671,37 -324,06 
  

Punkt 2 35 451,37 -324,06 
  

Punkt 3 385 N/A -338 
 

Vänster Punkt 1 35 -645,69 -324,06 
  

Punkt 2 35 -465,69 -324,06 
  

Punkt 3 385 N/A -338 
 

Bak Höger  Nedre 214,75 451,37 -261,35 
 

Bak Höger  Övre 107 451,37 -110,86 
 

Bak Vänster Nedre 214,75 -465,69 -261,35 
 

Bak Vänster Övre 107 -465,69 -110,86 
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Figur 71: Illustrerar hårdpunkter enligt hårdpunktslista med origo i ”monteringspunkt bakvagn” 

   



Resultat och resultatanalys 
 

 
  99 
 

4.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion 
Det extrema lastfallet från kravspecifikationen då bilen kör över ojämnheter och endast två däck 
diagonalt blir bärande, kommer användas till att isolera och utvärdera de nedre främre 
länkarmarna från Solveig och koncept 3, som har likvärdig massa. 

𝐹𝐹𝑍𝑍  =
m
2
∗ 1,5g =  

270
2

∗ 1,5 ∗ 9,82 =  1988,5 [N] 

Materialdata: 

• Vikt Kolstål: 1,8kg 
• Kolstål E-modul: 210GPa 
• Vikt aluminium 6063-T6: 1,7kg 
• Aluminium 6063-T6 E-modul: 69 GPa 

Villkor: 

Lilla: Kraftvektorer verkar i skruvhålets z-riktning 
Blå: Dämparfäste tillåts rörelse i x- & y-riktning 
Grön: Bussningsfäste anses stelt och infästningen tillåts enbart rotera kring y-axel 

 

Figur 72: Illustration av länkarm. Lila kraftvektorer, blått tillåts rörelse i X- & Y-riktning, grönt tillåts 
rotera. 

Kommande FEA figurer för Solveigs länkarm visar generellt låga spänningar, enbart ett fåtal noder 
i en av de skarpa triangelutskärningarna (tillverkas med trådgnistning) uppnår 309 MPa. Generellt 
förhåller sig Solveigs länkarm under 200MPa. Koncept 3´s stålrör bildar spänningar upp till 
606MPa i stålrörets svetsar, vilket kräver högkvalitativt stål. En åtgärd som kan sänka 
spänningarna är att bocka röret för att skapa radieövergång. Dock anses detta ej som en lösning då 
rör med diameter 40mm kan bockas med radie >100mm [22].  Förflyttningsmässigt så böjs 
stålröret 1mm mer upp än Solveigs länkarm. 
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Figur 73: Solveigs främre nedre aluminium länkarm, vänsterbild visar spänningar, höger visar förflyttning 
i Z-led. 

 

 

Figur 74: Koncept 3´s stålrör, vänsterbild visar spänningar, höger visar förflyttning i Z-led. 
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Enligt denna utvärdering samt nuläget från JU Solar Teams huvudsponsor Axelent som ska 
tillverka detaljerna, så fastställs att länkarmarna ska tillverkas i Aluminium 6000-serie. Detta dels 
från ett hållfasthetsperspektiv men också för toleranskraven enklare kan uppfyllas med 
bearbetning av aluminium för Axelent. De önskar att deras maskinpark (svarv och fräs) ska 
bearbeta detaljerna till största del med enbart en fastsättning i verktyget. Detta för att korta ledtid 
och arbetskostnad. Detaljerna skall vara tillverkade till början på Juni 2019. Axelent kräver att 
detaljerna designas så att de till största del kan bearbetas från en riktning, detaljerna ska alltså inte 
se ut som Solveigs länkarmar med materialoptimeringar från både horisontell- och 
vertikalriktning. Samt att detaljerna ska ha radier >3mm, då kan toleranskrav på ±0,05mm 
uppfyllas vid bearbetning utan inslipning. 

 

4.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning 
För att ge en överskådlig bild av resultatet följer ett antal bilder från helhetsperspektiv ner till 
detaljnivå.  

Samtliga konstruerade detaljer tillverkas av Axelent AB i Gislaved.  

 

Figur 75: Illustrerar helheten på bilen (utan förarkupol, störtbur och lampor) med hjulupphängning 
monterad. 
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Figur 76: Illustrerar chassisystemet monterat på karossens bärande struktur där markeringarna runt 
infästningar är förstärkta partier i karossen. 

 

 

Figur 77: Närbild på vänster främre hjulupphängning. Höger främre är direkt speglad från denna med 
undantag för bromsoksinfästning. 
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Figur 78: Närbild på vänster bakre hjulupphängning. 
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4.17 FEA Statiska lastfall 
4.17.1 Validering av statiska lastfall 

I kommande tabell utvärderas de 7st lastfallen till att dess är rimliga för solbilsbruk, dessa lastfall 
är framtagna och anpassade efter ÅFs erfarenhet inom transportbranschen. För att spara tid i 
processen valideras lastfall 1-4 att gå vidare med, då dessa anses som högst krävande och bör därför 
uppfyllas. 

Tabell 45: Validering av statiska lastfall. 

Statiska lastfall Status 
Solveig 
2017 

Nya 
förslag 
2019 

Validering 
2019 

No Lastfall Enhet Värde Värde Värde 
1 Påkörning hinder, (X-riktning) g N/A 2,00  2 

2 Broms vid framåtkörning, (X-riktning i 
markplan) 

g N/A 1,00  1 

3 Kurvtagning, (Y-riktning i markplan) g N/A 1,00  1 

4 Diagonal vertikalkraft, (Z-riktning) g N/A 1,50  1,5 

5 Maximal hjulaxelbelastning, (Z-riktning) g N/A 2,50 -- 
6 Broms vid backning, (X-riktning i 

markplan) 
g N/A 0,50 -- 

7 Acceleration framåt, (X-riktning) g N/A 0,30 -- 

 

4.17.2 Framvagn 
I studien kommer följande antagande göras enligt färgade komponenter: 

Höger och vänster chassi detaljer är symmetriskt konstruerade och endast vänster fram 
utvärderas. 

Röd   Följande anses som stelkroppar: hjulbalk (ersätter hjul), kuggstångsstöd, 
hjulaxel, kulledsskruvar och kulleder. Dessa komponenter är sedan tidigare 
utvärderade av tidigare team, förutom hjulbalken som ej ska utvärderas. 

Blå   Stållegerade komponenter med egenskaper:  
 E -modul 210GPa, sträckgräns 325 Mpa, brottgräns 400 MPa 

Gröna   Aluminium 6063-T6 komponenter med egenskaper:  
E -modul 69GPa, sträckgräns 215Mpa, brottgräns 240MPa 

Materialdata är hämtad från CAD programmet Solidworks 2018 som är anpassad till JU 
solarteams material. 

Bilens hjulupphängningssystem står i design position vid fullastat läge med 1g i Z-riktning. 

Infästningsöron till kaross och karossen anses som stela och fast förankrade. 

Detaljer kopplade till styrningen är sammansatta med mates i ett assembly för att tillåta 
rotation kring styraxel. 
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Mesh parametrarna är inställda till ett kurvaturbaserat polygonmönster som anpassas av 
Solidworks utefter detaljernas utformning enligt följande: 

• Triangelstorlek mellan 2,77-26,48mm 
• Minsta 8 stycken i en cirkel 
• Elementens tillväxtförhållande 1,6 

 

 

Figur 79: Illustration av främre hjulupphängning. Där vänstra bild är Solveig och högra är koncept 3. 
Röd=stelkropp, blå=stål, grön=aluminium. 
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4.17.2.1   Påkörning hinder (X-riktning) 
Vid påkörning av hinder verkar 2g i X-riktning på lagerbanorna då inget moment uppstår kring 
hjul. 

Villkor: 

• Lila kraft verkar i X riktning på hjulaxelns lagerbanor. 
• Röda pilar indikerar fixerad yta på kuggstångsstöd och kuggstångsände. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts rörelse i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

Figur 80: Illustration av främre hjuluphängningsvillkor och mesh vid påkörning av hinder. Där vänstra bild är 
Solveig och högra är koncept 3. 

Följande bilder illustrerar lastfallet och inget av koncepten uppnår plastisk deformation. Koncept 
3 och Solveig presterar likvärdigt på både spänning och förflyttning, vilket är lovande då 
länkarmarna designats om med smalare materialområden för att tillåta mer styrning. Observera 
att hjulspindeln får hög spänning i ett fåtal noder. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 
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Lastfall påkörning hinder (X-riktning) Solveig: 

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 2𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 2 ∗ 9,82 ∗
290

4
= 1423,9 𝑁𝑁 

 

Figur 81: Solveigs påkörning hinder i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

Lastfall påkörning hinder (X-riktning) Koncept 3: 

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 2𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 2 ∗ 9,82 ∗
270

4
= 1325,7 𝑁𝑁 

 

 

Figur 82:Koncept 3´s påkörning hinder i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 
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4.17.2.2   Broms vid framåtkörning (X-riktning) 
Kraft på 1g verkar i x-riktningens kontaktyta mellan däcket och underlaget vid inbromsning, som 
skapar ett moment kring hjulaxel.  

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i X riktning på däckunderlagets stelkropp. 
• Röda pilar indikerar fixerad yta på kuggstångsstöd och kuggstångsände. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning och hjulbalk som tillåts rörelse i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

Figur 83: Illustration av främre hjulupphängningsvillkor och mesh vid inbromsning. Där vänstra bild är 
Solveig och högra är koncept 3. 

Följande bilder illustrerar lastfallet och inget av koncepten uppnår plastisk deformation. Koncept 
3 och Solveig presterar likvärdigt på både spänning och förflyttning, vilket är lovande då 
länkarmarna designats om med smalare materialområden för att tillåta mer styrning. 
Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 
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Lastfall broms vid framåtkörning (x-riktning) Solveig: 

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 9,82 ∗
290

4
= 711,95 𝑁𝑁 

 
Figur 84:Solveig´s inbromsning i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

Lastfall broms vid framåtkörning (x-riktning) koncept 3: 

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 9,82 ∗
270

4
= 662,85 𝑁𝑁 

 
Figur 85:Koncept 3´s  inbromsning i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 
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4.17.2.3   Kurvtagning (Y-riktning) 
Kraft på 1g verkar i kontaktytan mellan däcket och underlaget vid sidoacceleration i y-riktning, som 
skapar ett moment kring hjulaxel.  

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i y riktning vertikalt från hjulaxel på däckunderlagets stelkropp. 
• Röda pilar indikerar fixerad yta på kuggstångsstöd och kuggstångsände. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts translera i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

Figur 86: : Illustration av främre hjulupphängningsvillkor och mesh vid kurvtagning. Där vänstra bild är 
Solveig och högra är koncept 3. 

I förskjutningsanalysen ser man att förflyttning av styrarmen är väldigt liten runt 0,629mm. 
Spännigsanalysen visar att det uppstår väldigt små spänningar i styrarmen. Data som väljs att inte 
redovisas är toevinkelförändringen som kan mätas från däckbalken, på en punkt radiellt längst ut 
på däcket, som visar att toevinkelförändringen i stort sätt var oförändrad och därför anses det 
resultat som ej pålitligt. Därför kommer styrarmarna utvärderas separat vid pålagd sidokraft. Det 
borde alltså uppstå större spänning och förflyttning i styrarmen än vad som visas i följande figurer. 

Däremot förflyttningen av hjulbalkens nedre punkt mot vägunderlaget väljs att utvärderas vidare i 
nästa kapitel, för att räkna fram cambervinkelförändringen. 

Spänningarna och förskjutningarna in i länkarmarna anses trovärdiga samt relativt likvärdiga, 
vilket är lovande då länkarmarna designats om med smalare materialområden för att tillåta mer 
styrning. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 
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Lastfall kurvtagning (y-riktning) Solveig: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚
4

= 9,82 ∗ 290
4

= 711,95 𝑁𝑁  

 

Figur 87: Solveigs kurvtagning i y-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

Lastfall kurvtagning (y-riktning) koncept 3: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 9,82 ∗
270

4
= 662,85 𝑁𝑁 

 

Figur 88: Koncept 3´s kurvtagning i y-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 
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4.17.2.4   Diagonal vertikalkraft (Z-riktning) 
Kraft på 1g verkar i z-riktning vid extremfallet då bilen kör diagonalt på två hjul över ojämnheter i 
marken. 

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i z riktning på hjulaxelns lagerbanor. 
• Röda pilar indikerar fixerad yta på kuggstångsstöd och kuggstångsände. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts translera i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

 

Figur 89: Illustration av främre hjulupphängningsvillkor och mesh vid diagonal vertikalkraft. Där vänstra bild är 
Solveig och högra är koncept 3. 

 
Följande bilder illustrerar detta extrema lastfall i z-riktning. Koncept 3 presterar bättre än Solveig 
i förflyttning med 0,4mm. Solveig har ett flertal noder i den nedre länkarmens skarpa 
triangelurskärningar som överstiger brottgränsen men generellt överstiger länkarmen ej 
sträckgränsen. Både Solveig och Koncept 3´s hjulspindel överstiger brottgränsen i några få noder i 
ett skarpt hörn, detta anses ej kritiskt. Koncept 3´s länkarmar presterar väldigt bra och ligger under 
100MPa spänning. Villkorsuppsättning anses trovärda. 
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Lastfall diagonal vertikalkraft (Z-riktning) Solveig: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1,5𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
2

= 1,5 ∗ 9,82 ∗
290

2
= 2135,85 𝑁𝑁 

 

 

Figur 90: Solveig vid diagonal vertikalkraft i Z-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

Lastfall diagonal vertikalkraft (Z-riktning) Koncept 3: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1,5𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
2

= 1,5 ∗ 9,82 ∗
270

2
= 1988,55 𝑁𝑁 

 

Figur 91: Koncept 3 vid diagonal vertikalkraft i Z-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 
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4.17.3 Bakvagn 
Studien utvärderar endast Solveigs länkarm vänster bak då den anses mer utsatt än den högra vid 
hjulaxel infästning. Presterar länkarmen bra kommer båda bakre länkarmar återanvändas, 
lastfallet blir dessutom lägre på grund av den nya bilens massa är lägre. 

I studien kommer följande antagande göras enligt färgade komponenter: 

Röd    Följande anses som stelkroppar: hjulaxel, hjulbalk, (ersätter hjul). 

Gröna  Aluminium 6063-T6 komponenter med egenskaper:  
E -modul 69GPa, sträckgräns 215Mpa, brottgräns 240MPa 

Materialdata hämtad från CAD programmet Solidworks 2018 som är anpassad till JU solarteams 
material. 

Bilens hjulupphängningssystem står i design position vid fullastat läge med 1g i Z-riktning. 

Infästningsöron till kaross och karossen anses som stela och fast förankrade. 

Meshparametrarna är inställda för kurvaturbaserat polygonmönster som anpassas av datorn 
utefter detaljernas utformning enligt följande: 

• Triangelstorlek mellan 2 till 10 mm 
• Minsta 8 stycken i en cirkel 
• Elementens tillväxtförhållande 1,6 

 

Figur 92: Illustration av vänster bak. Röd= stelkropp, blå=stål, grön=aluminium. 
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4.17.3.1   Påkörning hinder (X-riktning) 
Vid påkörning av hinder verkar 2g i X-riktning på lagerbanorna då inget moment uppstår kring 
hjul. 

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 2𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 2 ∗ 9,82 ∗
290

4
= 1423,9 𝑁𝑁 

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i X riktning på hjulaxelns lagerbanor. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts rörelse i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

Figur 93: Illustration av vänster baks hjulupphängningsvillkor och mesh vid påkörning av hinder. 

Följande bilder illustrerar lastfallet och ingen plastisk deformation uppstår samt låga 
förflyttningar. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 
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Figur 94: Solveigs påkörning hinder i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

4.17.3.2   Broms vid framåtkörning (X-riktning) 
Kraft på 1g verkar i x-riktningens kontaktyta mellan däcket och underlaget vid inbromsning, som 
skapar ett böjmoment kring hjulaxel.  

𝐹𝐹𝑉𝑉 = 𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 9,82 ∗
290

4
= 711,95 𝑁𝑁 

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i X riktning på däckunderlagets stelkropp. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning och hjulbalk som tillåts rörelse i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela.  

 

Figur 95: Illustration av vänster baks hjulupphängningsvillkor och mesh vid inbromsning. 
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Följande bilder illustrerar lastfallet och ingen plastisk deformation uppstår samt låga 
förflyttningar. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 

 

Figur 96: Solveigs inbromsning i x-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

 

4.17.3.3   Kurvtagning (Y-riktning) 
Kraft på 1g verkar i kontaktytan mellan däcket och underlaget vid sidoaxelration i y-riktning, som 
skapar ett böjmoment kring hjulaxel.  

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
4

= 9,82 ∗
290

4
= 711,95 𝑁𝑁 

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i y riktning vertikalt från hjulaxel på däckunderlagets stelkropp. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts translera i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 
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Figur 97: Illustration av vänster baks hjulupphängningsvillkor och mesh vid kurvtagning. 

Följande bilder illustrerar lastfallet och ingen plastisk deformation uppstår, det uppstår som mest 
3,7mm förflyttning. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. Förflyttningen av hjulbalkens nedre 
punkt mot vägunderlaget väljs att utvärderas vidare för att räkna fram cambervinkelförändringen. 

 

Figur 98: Solveigs kurvtagning i y-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning 
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4.17.3.4   Diagonal vertikalkraft (Z-riktning) 
Kraft på 1g verkar i z-riktning vid extremfallet då bilen kör diagonalt på två hjul över en grop i 
marken. 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1,5𝑛𝑛 ∗
𝑜𝑜
2

= 1,5 ∗ 9,82 ∗
290

2
= 2135,85 𝑁𝑁 

Förklaring: 

• Lila kraft verkar i z riktning på hjulaxelns lagerbanor. 
• Blåa pilar indikerar stötdämparinfästning som tillåts translera i X och y-riktning 
• Gröna pilar indikerar länkarmarnas infästningsyta som tillåts rotera kring y-axel, där 

bussningar antas som stela. 

 

Figur 99: Illustration av vänster baks hjulupphängningsvillkor och mesh vid diagonal vertikalkraft i z-
riktning. 

 

Följande bilder illustrerar lastfallet och ingen plastisk deformation uppstår samt låga 
förflyttningar. Villkorsuppsättningen anses trovärdig. 
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Figur 100: Solveigs diagonala vertikalkraft i z-led, vänster visar spänningar, höger visar förflyttning. 

 

4.17.4 Verifiering av statiska lastfall 
Efter utförd FEA verifieras hjulupphängningen till att uppfylla lastfallskraven. 

Tabell 46: Verifiering av statiska lastfall. 

Statiska lastfall Status 
Solveig 
2017 

Nya 
förslag 
2019 

Validering 
2019 

Verifiering 
2019 

No Lastfall Enhet Värde Värde Värde Värde 

1 Påkörning hinder, (X-riktning) g N/A 2,00  2  2 

2 Broms vid framåtkörning, (X-riktning i 
markplan) 

g N/A 1,00  1  1 

3 Kurvtagning, (Y-riktning i markplan) g N/A 1,00  1  1 

4 Diagonal vertikalkraft, (Z-riktning) g N/A 1,50  1,5  1,5 

5 Maximal hjulaxelbelastning, (Z-riktning) g N/A 2,50 -- -- 

6 Broms vid backning, (X-riktning i 
markplan) 

g N/A 0,50 -- -- 

7 Acceleration framåt, (X-riktning) g N/A 0,30 -- -- 
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4.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning 
4.18.1 Framvagn 

Beräkning av Solveig: 
 
Avståndet c mäts till 2,324mm från CAD i y-riktning vilket ger följande: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
2,324
275

� =  0,48 [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Sidokraften vid kurvtagning per hjul: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 290 ∗ 9,82 =  711,95 N 

Det ger camberförändringen: 

𝛼𝛼
𝐹𝐹𝑐𝑐

=
0,48

0,712
=  0,68 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁]  

Resultatet skiljer sig markant mot tidigare fysiska mätningar (6,2 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁])) det beror främst på 
felmätning under det fysiska testet, då däcket felaktigt antogs rotera runt en vertikal centrum linje 
vid pålagd sidokraft, när det faktiskt roterar runt caster vinkeln och detta påverkade camber 
mätningen då i Solveigs fall däcket samtidigt får en kraftig toevinkelförändring. 

Beräkning av Koncept 3: 
 
 Avståndet c mäts till 2,472mm från CAD i y-riktning vilket ger följande: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
2,472
275

� =  0,515 [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Sidokraften vid kurvtagning per hjul: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 270 ∗ 9,82 =  662,85 N 

Det ger camberförändringen: 

𝛼𝛼
𝐹𝐹𝑐𝑐

=
0,515
0,663

=  0,78 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁]  

Resultat skiljer sig 0,1[°/𝑆𝑆𝑁𝑁] i förhållande till Solveig, vilket anses som okey då länkarmarna har 
dimensionerats om och gjorts smalare för att tillåta mer styrning. 

  



Resultat och resultatanalys 
 

 
  122 
 

4.18.2 Bakvagn 
Beräkning av Solveig: 
 

Avståndet c mäts till 3,488 mm från CAD i y-riktning vilket ger följande: 

𝛼𝛼 = sin−1 �
3,488
275

� =  0,73 [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑑𝑑𝑒𝑒𝐺𝐺] 

Sidokraften vid kurvtagning per hjul: 

𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 290 ∗ 9,82 =  711,95 N 

Det ger camberförändringen: 

𝛼𝛼
𝐹𝐹𝑐𝑐

=
0,73

0,712
=  1,02 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁]  

Resultatet är nära men lite större än vad fysiska mätningarna visade (0,85 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁]) detta antas 
bero på osäkerheten med mätinstrumenten samt uppsättningen vid fysiska mätningar. 
Resultatet är 0,34[°/𝑆𝑆𝑁𝑁] större än Solveigs framvagn vilket beror på dubbla länkarmar fram. 

4.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning 
Beräkning av Solveigs styrarm: 
Villkor: 

• Stållegerade komponenter med egenskaper: E -modul 210 GPa, sträckgräns 325 Mpa, 
brottgräns 400 MPa  

• Vikt: 0,28kg (styrarm) + 0,33kg (spindel) = 0,61kg ( Totala styrspindelns vikt) 
• Solid stålrörskonstruktion med 12mm diameter. 
• Standard polygon mesh med triangelstorlek varierande från 0,15-3mm. 
• Grönt område fixerat mot spindel. 
• Lila kraftvektorer 𝐹𝐹𝑦𝑦 verkar i skruvhål i y-riktning. 

 

Figur 101: Illustration av Solveigs styrarms mesh och villkor. 

𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
0,053
0,225

∗
1
4
∗ 290 ∗ 9,82 =  168 N 
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Figur 102: Solveigs styrarm. Vänster visar spänningar och höger förflyttningar. 

Hjulets sidkraft vid kurvtagning: 

𝑃𝑃𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 290 ∗ 9,82 =  711,95 N 

Maximal styrvinkel och kuggstångsförflyttning (centrum till ändläge) hämtas från datatabell. Vid 
16,5 graders (𝛼𝛼 𝐸𝐸) hjulvinkel flyttas styraxlen från cetrum till ändläge 50mm (𝐿𝐿𝑦𝑦) och styrkraftens 
toevinkelförändringen beräknas då enligt följande: 

𝛼𝛼  =  16,5 �
10,32

50
� = 3,41 [°] 

Det ger styrvinkelförändringen: 

𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑐𝑐

=
3,41

0,712
= 4,78 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁] 

Vid fysiska mätningar (som ej redovisas i rapporten) har förflyttning av skruvhålet bekräftats som 
motsvarande 10mm. Spänningarna som visas i bilden är höga och skiljer sig antagligen från 
verkligheten då den orginala CAD-filen ej hittades och denna styrarm är rekonstruerad. 
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Beräkning av Koncept 3´s styrarm: 
 
Villkor: 

• Aluminium 7050 komponenter med egenskaper: E -modul 72 GPa, sträckgräns 215Mpa, 
brottgräns 240MPa 

• Vikt: 0,76kg (styrarm och spindel är en enhet) 
• Standard polygon mesh med triangelstorlek varierande från 0,15-3mm. 
• Grönt område fixerat mot spindel. 
• Lila kraftvektorer 𝐹𝐹𝑦𝑦 verkar i skruvhål i y-riktning. 

 

 

Figur 103: Illustration av koncept 3´s styrarms mesh och villkor. 
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𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
0,048
0,142

∗
1
4
∗ 270 ∗ 9,82 =  224 N 

 

Figur 104: Koncept 3´s styrarm. Vänster visar spänningar och höger förflyttningar. 

 

Hjulets sidkraft vid kurvtagning ger: 

𝑃𝑃𝑦𝑦 =  
1
4
∗ 270 ∗ 9,82 =  662,85 N 

Maximal styrvinkel och kuggstångsförflyttning (centrum till ändläge) hämtas från datatabell. Vid 
20 graders (𝛼𝛼 𝐸𝐸) hjulvinkel flyttas styraxlen från cetrum till ändläge 45mm (𝐿𝐿𝑦𝑦) och styrkraftens 
toevinkelförändringen beräknas då enligt följande: 

𝛼𝛼  =  20 �
1,2
45
� = 0,53 [°] 

Det ger styrvinkelförändringen: 

𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑐𝑐

=
0,53

0,663
= 0,80 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁] 

Resultatet påvisar stor förbättring, en skillnad mot Solveig på 4 [°/𝑆𝑆𝑁𝑁]. Spänningarna i styrarmen 
är generellt 50MPa och förflyttningen i y-riktning är enbart 1,2mm. 
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4.20 Viktjämförelse 
Följande tabell redovisar viktjämförelse av koncept 3 och Solveigs chassikomponenter. När 
samtliga detaljers totala massa jämförs så väger koncept 3 totalt 2,66 kg mindre. Den största 
skillnaden är punkten ”fjäder och dämpare” som väger 3,5kg lägre på grund av att spiralstålfjädern 
ersatts med en luftfjäder, vilket är en reduktion med 67,7 %. Data för karossinfästningarna från 
Solveig  saknas, dessa består av 2st stål-öron per infästningspunkt som är monterade på 
horisontella stålrör. Då inga reservdetaljer till detta finns att göra fysiska mätningar på samt att 
CAD underlag saknas, kan vikten approximeras. Detta undviks och faktisk data väljs enbart att 
jämföras. 

 

Tabell 47: Viktjämförelse av komponenter (Solveigs värden markerade med en ”*” är fysiska mätningar). 

Komponenter Solveig Koncept 3   
Antal 
[st] 

Benämning Massa 
[kg/st] 

Total 
Massa 
[kg] 

Massa 
[kg/st] 

Total 
Massa 
[kg] 

Total 
massdifferens 
[kg] 

2 Länkarm främre övre 1,26* 2,52* 1,52 3,04 0,52 
2 Länkarm främre undre 1,73* 3,46* 1,67 3,34 -0,12 

1 Länkarm vänster bak, 
inkl. axel 

1,86* 1,86* 1,72 1,72 -0,14 

1 Länkarm höger bak inkl. 
motorfäste 

1,45* 1,45* 1,63 1,63 0,18 

2 Styrspindel, axel och 
styrarm 

0,74* 1,48* 0,87 1,74 0,26 

4 Fjäder och dämpare 1,3* 5,2* 0,42 1,68 -3,52 

4 Länkarmsfäste för 
dämpare 

0,05* 0,2* 0,12 0,48 0,28 

3 Hjulnav, inkl. fälglås, 
lagerdistans och 
bromsskivsadapter 

0,64* 1,92* 0,6 1,8 -0,12 

10 Universella 
karossinfästningar 

N/A N/A 0,11 1,1 N/A 

4 Dämparinfästning kaross N/A N/A 0,39 1,568 N/A 

Total viktförändring -2,66 
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4.21 Verifiering av K&C Kravspecifikation  
Följande tabeller verifiera samtliga K&C parametrar. 

Tabell 48: Verifiering K&C hjulupphängning. 

Kinematics & Compliance 2017 Solveig 2019 Ny bil Validering 2019 Verifiering 
2019 

Front Rear Front Rear Front Rear Front Rear 
No Främre hjulupphängning Enhet Värde Värde Värde Värde Värde Värde Värde Värde 
1 Max infjädring mm >60 >60 40 40 40 40 40 40 
2 Max utfjädring mm 33 47 40-60 40-60 60 60 60 60 
3 Caster-vinkel grader 9,5 N/A 9,5 N/A 8,9 8,9 8,9 8,9 
4 Statisk toe-vinkel grader/hjul 0,46 0 0 0 0 0 0 0 
5 Statisk camber-vinkel grader -0,47 0 0 0 0 0 0 0 
6 Caster trail mm 54,80 N/A 45-55 N/A 49 N/A 49 N/A 
7 Scrub radie mm 13,15 N/A 10-15 N/A 13 N/A 13 N/A 
8 Caster offset vid 

hjulcentrum 
mm 4,9 N/A 4,9 N/A 4,9 N/A 4,9 N/A 

9 Bump Steer grader/m 45 0 -8 till 
-12 

0 -8,1 N/A -8,1 N/A 

10 Bump Camber grader/m 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Länkarmsvinkel vid sidvy 

(SVSAA) 
grader -3 -5  -2 

till-5 
 -2 
till-5 

-2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

12 Hjulbreddsvariation mm/m 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Roll-centrum (höjd från 

markplan) 
mm 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Dämpningsförhållande 
(mellan hjul och dämpare) 

% 30,20% 31,75% >35 >35 51,5 51,5 51,5 51,5 

15 Fjädringsförhållande 
(mellan hjul och fjäder) 

% 30,20% 31,75% >35 >35 51,5 51,5 51,5 51,5 

16 Färdfrekvens med däck Hz 1,56 1,64 1,5 till 
2,3 

1,5 till 
2,3 

2,03 2,01 2,03 2,01 

17 Sidkraftspåverkan av 
styrvinkel  >>  

grader/kN 9,06 1,60 <2,5 <1,6 Bättre 
än 2017 

- < 5,06 - 

18 Sidkraftspåverkan av 
cambervinkel >>  

grader/kN 6,20 0,85 <1,5 0,6-
1,5 

Bättre 
än 2017 

Likt 
2017 

0,78 1,02 

19 Bromskraftspåverkan av 
styrvinkel 

grader/kN 1,48 N/A <1,48 N/A Bättre 
än 2017 

- <1,48 - 
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Tabell 49: Verifiering K&C styrning. 

Kinematics & Compliance   2017 
Solveig 

2019 Ny 
bil 

Validering 
2019 

Verifiering 
2019 

No Styrning Enhet Värde Värde Värde Värde 
1 Maximal kuggstångsrörelse (centrum till 

max) 
mm 50 45-55 45 45 

2 Inre hjulvinkel vid max kuggstångsrörelse grader 16,50 >19,5 20 20 
3 Yttre hjulvinkel vid max 

kuggstångsrörelse 
grader 14,64 >16,9 17,36 17,36 

4 Ackermannprocent vid max 
kuggstångsrörelse 

% 100 50-75 68,17 68,17 

5 Sväng cirkel Ø, trottoar till trottoar 
Minimum  

m 19,74 <17 16,72 16,72 

6 Sväng cirkel Ø, vägg till vägg Minimum  m 20,55 <17,5 17,33 17,33 
 

5. Frågeställningsanalys 
Vad är önskvärda köregenskaper för denna applikation? 

För att besvara frågeställningen rörande önskvärda köregenskaper och koppla dessa egenskaper till 
data och ingenjörskrav har en diskussion förts tillsammans med seniora chassiexperter från ÅF 
Automotive. Detta har lett till en kravspecifikation full av ingenjörskrav baserat på mallar från 
automotiveindustrin. Kraven är en blandning av uppmätta värden på Solveig samt gut-feeling och 
erfarenheter från ÅF’s seniora experter. Solbilen behålls kursstabil likt tidigare och detta uppnådes 
med likvärdig caster trail, detta värde överskreds ej då det kan leda till oönskade effekter. 
Körkomforten är lågt prioriterad för detta fordon och därför var ej egenfrekvensen en styrande 
parameter (se kapitel 4.12.3). Stabiliteten vid kurvtagning och inbromsning har kraftigt ökat 
jämförelsevis med Solveig (se kapitel 4.12.4).  

 

Hur kan rullmotståndet påverkas med hjälp av design samt inställning av 
hjulupphängningen? 

Rullmotståndet påverkas av en rad olika faktorer. Då vissa faktorer inte kan påverkas med 
hjulupphängning utefter de avgränsningarna som valts är det möjligt att exempelvis utesluta några 
av de stora faktorerna som underlag, däckval och kullager. 

Däremot så finns det en rad olika inställningar för hjulupphängningen som påverkar 
rullmotståndet. Toevinkel leder till att däcken skapar en lateral motverkande kraft av framdriften 
(se kapitel 2.3). Detta motstånd kan minimeras genom att minimera Toe-vinklar både i framvagn 
och bakvagn.  

Cambervinkel kan också påverka rullmotståndet negativt. Genom en stor negativ cambervinkel kan 
man vid stor rollvinkel maximera däckets friktionsyta mot underlaget för de yttre hjulen. Detta görs 
i utbyte mot att man vid normal körning på rak väg åker med snedställda hjul (mot vertikala planet) 
vilket leder till att däckets släta slityta inte träffar marken vid körning rakt fram utan friktionsytan 
med grövre mönster. En stor cambervinkel skapar också en motverkande lateral kraft likt en toe-
vinkel. En negativ toe-vinkel i kombination med en negativ cambervinkel skulle teoretiskt kunna 
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ta ut varandras motverkande laterala krafter. Dessa effekter och vad det skapar för effekter vid 
däckets kontaktyta med marken har inte utvärderats i denna rapport. 

Däcktrycket är avgörande för däckets deformation vilket även skapar rullmotstånd vid körning på 
hårt underlag. Då nästintill hela tävlingssträckan förekommer på hårt underlag skall 
deformationen minimeras genom att använda maximalt tillåtet däcktryck (se kapitel 2.3.3) på 5bar 
enligt tillverkare [23].  

En instabil hjulupphängning kan leda till en svajig bil som kräver att föraren korrigerar med ratten 
för att bibehålla en rät kurs vid exempelvis sidvindar. Korrigeringar och svajande körstil skapar 
laterala krafter från framdriften och på sikt även en ökad körsträcka. Detta innebär en ökad 
energiåtgång. Därav kan man motivera en stabil hjulupphängning som tenderar att vara kursstabil 
och har svagt understyrda tendenser kring designposition. 

 

Hur kan negativa köregenskaper minimeras med hjälp av en ny design på hjulupphängning? 

Då resultaten påvisade att Solveigs styrarm tillät en väldigt stor oönskad svängning vid pålagda 
sidokrafter är detta ett område som kunnat förbättras avsevärt. Utöver detta har styrarmens 
position i kombination med styrväxelns position tidigare lett till ett väldigt snedställt styrstag som 
vid drag och tryck då överför kraften från styrstaget i en vinkel vilket kan leda till en böjning av 
styraxeln istället för att leda kraften vidare i systemet. Detta skapade då tidigare ett flex mellan 
bilens hjulvinkelförändring och rattens vinkelförändring. Detta fenomen är nu avsevärt reducerat 
på grund av ny positionering av dessa mekaniska detaljer samt en ny konstruktion av styrarmen. 

Bilens tendenser att svänga vid in/utfjädring nära designposition har också utvärderats och påvisat 
stor förbättringspotential (se kapitel 4.11.1.1). Då man vid svag vänstersväng gör en viktförskjutning 
av bilen åt höger så fjädrar högra sidan av bilen in och vänster sida ut. Om hjulen vid fjädring i detta 
scenario styr mer inåt kurvan upplevs bilen som överstyrd och ”orolig” vilket då kan motverkas med 
en styrning åt motverkande håll. Får ytterhjulet däremot en svag toe-out effekt samt innerhjul får 
en toe-in effekt vid små infjädringar i detta scenario svänger bilen svagt utåt svängen dvs en svag 
understyrning vilket inger mer förtroende hos föraren. Genom att ändra från en överstyrning till 
understyrning vid en svag rollsituation precis kring designposition har fordonet teoretiskt kunnat 
göras mer kursstabilt vid svaga svängar. 

Hur mycket kan vikten minskas i jämförelse med 2017 års hjulupphängning? 

Innan frågeställningen besvaras så behöver några punkter belysas. Efter utvärderingar om 
packningsvolym, k&C, materialval och hållfasthet så har flera detaljer dimensionerats om. Bland 
annat så har länkarmarna i framvagnen dimensionerats om från att tillåta 16,5° till 20° styrvinkel 
(se kapitel 4.11.1.3 & 4.19). Styrarmen från hjulspindeln har dimensionerats om för att minimera 
böjning. Trots dessa komponenters nya dimensioner så har den totalt jämförda vikten minskat med 
2,66kg. Detta beror främst på att de nya luftdämparnas vikt har bidragit till en reducering med 67,7 
% från föregående alternativ med spiralstålfjäder. 
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6. Diskussion 
6.1 Metod 

Målvärden i den preliminära kravspecifikationen är framtagna från tidigare bils värden samt 
bedömningar om vad som är rimligt för detta fall enligt seniora chassiexperter från ÅF Automotive. 
Detta kan man ställa sig kritisk mot då det inte finns mycket data som varken styrker eller bestrider 
att tidigare bil är en god referens att basera målvärden på. Man kan även ställa sig frågande till om 
tillgängliga data är reliabel. Däremot är det känt att bilen erhöll så pass god kvalitet och 
köregenskaper att prestationen i BWSC ledde till en 8e-plats. Om detta beror på köregenskaper 
som kan kopplas till kravspecifikationen eller om det beror på andra faktorer är däremot inte känt. 

De två seniora experter som handlett examensarbetet från ÅF Automotive bidrar med reliabilitet 
till satta målvärden i kravspecifikationen. Däremot skiljer sig personbilars kravspecifikation och 
dess köregenskaper mot vad som avses uppfyllas i denna applikation. En personbil är framtagen 
för bland annat komfort, praktikalitet, pålitlighet samt lastförmåga medan solbilens huvudsyfte är 
att förflytta sig 3022km med lägst möjliga energiförbrukning utan att äventyra förarens säkerhet. 

Mätningarna av hjulvinklar vid pålagda krafter har skett enligt vad som är beskrivet i kapitel 3 
enligt bästa förmåga. Noggrannheten i dessa mätningar kan däremot ifrågasättas då det är uppmätt 
i garagemiljö med de medel som var tillgängliga. Mätningarna kring detta hade kunnat redovisas 
mycket mer utförligt med använd mätutrustning samt redovisande bilder på uppriggning av 
systemet (se kapitel 3,6). De värden som framkommit ur mätningarna kanske inte återspeglar 
verkligheten med exakta värden men de erhållna värdena (se kapitel 4,5) ger däremot en god 
indikation på system som brister inom chassit i Solveig.  

En stor del av data presenterad vid beräkning av massa är baserad på tidigare bils vikt samt 
estimeringar om nya komponentvikter. Denna data är använd i stor utsträckning vid beräkning av 
accelerationer som lägger grunden till resterande lastfallsberäkningar. Dessa data är däremot 
starkt kopplad till tidigare bil från 2017 vilket ökar dess reliabilitet. 

En rad olika områden kan lyftas upp för att skapa ett mer öppet redovisande underlag. Detta 
underlag är en del i det utvecklingsarbete där ett helt delsystem kräver utvärdering på många olika 
punkter för att det finns brister i hjulupphängningssystemet. De olika mätpunkterna har fyllt sitt 
syfte i att belysa problemområden som kunnat lyftas för vidareutveckling av chassisystemet.  

Vid teoretisk beräkning av hållfasthet samt hjulvinkel förändringarna som uppstår i chassit vid de 
olika lastfallsscenarion som fordonet kan utsättas för, har kravspecifikationen tillsammans med 
vissa antaganden gjorts för att ställa upp villkoren i FEM modulen från programmet Solidworks® 
2018. Lastfallskraven anses som tidigare nämnts reliabla då de är baserade på värden ifrån 
fordonsindustrin, även att de med magkänsla justerats till ett solbilsfordon. Villkoren som antogs 
vid samtliga lastfall anses som tillförlitliga, däremot tog beräkningarna inte hänsyn till parametrar 
som styvheten i karossen, karossinfästningar och bussningarna vilket hade gett ett mer 
verklighetstroget svar. Vid beräkning av framvagnen under kurvtagning (Y-riktning) så kom 
kraften i systemet inte in i styrarmsdetaljen som den borde enligt våra tidigare fysiska mätningar, 
toe-vinkeln var nästintill oförändrad. Därför isolerades styrarmarna till att beräkna deras 
individuella påverkan av styrvinkelförändringen vid pålagd sidkraft med uträkning enligt 3.19.  

6.2 Resultat 
Resultatet från enkätundersökningen riktad till tidigare förare trianguleras genom K&C-mätningar 
som styrker enkätundersökningens resultat och påvisar ett stort behov av vidareutveckling av 
styrsystemets medgörlighet. K&C-resultatens specifika numeriska värden anses inte lika relevant 
som de tendenser K&C-mätningarna påvisar då mätresultatens noggrannhet kan ifrågasättas.  
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Reliabiliteten rörande K&C-mätningarnas resultat gällande camber samt toe-vinkel kan däremot 
ifrågasättas då cambervinkel och toe-vinkel är uppmätt vid samma tillfälle. Vid en pålagd sidkraft 
påvisar resultaten en stor hjulvinkelförändring samtidigt som en stor camberförändring. Då 
toevinkeln är sammankopplad med cambervinkeln på grund av en stor castervinkel bör detta 
utvärderas vidare. Vilken styrvinkel som ger upphov till vilken cambervinkel är inte utvärderad. 
Detta i samband med en caster offset medför att data insamlad för cambervinkelförändring vid 
pålagd sidkraft bör undersökas ytterligare. Den insamlade data beskriver däremot det totala utfallet 
av en pålagd sidokraft vilket är det som vill undersökas oavsett hur camber och toe-vinkel är 
sammankopplade. 

Underlag rörande beräkning av fjädringen och dämpningens alla parametrar är någonting som 
sammanställts och diskuterats tillsammans med Öhlins experter inom området. De valda 
produkterna för fjädring och dämpning är därpå simulerade i flera omgångar i Öhlins mjukvara för 
att anpassa dessa för tillämpningen på bästa möjliga sätt. Resultaten från dessa simuleringar är 
framtagna av experter inom området vilket gör dem ytterst pålitliga. 

Att analysera komponenter och delsystem via FEA kräver väldig noggrannhet vid begränsande av 
frihetsgrader för olika delkomponenter. Generellt för spänningen i samtliga lasfallskrav erhölls en 
säkerhetsmarginal på 1,8 i förhållande till brottgränsen. Vid isolerade fall av styrarmens böjning 
vid pålagd last kan man tydligt se stor förbättringspotential hos Solveig. Denna styrarm fastskruvad 
på spindeln med styrande material skulle kunna medföra större böjning om inte hela kontaktytan 
mot spindeln var fastlåst. Detta innebär att det potentiellt gjorts en större förbättring av 
styrvinkelförändringen vid pålagd sidokraft än redovisat.  

Under kapitel 4.20 kan man se en minskning av totalvikten med 2,66kg på jämförda komponenter. 
Mycket av viktminskningen kommer av implementeringen av luftfjädring istället för 
stålspiralfjäder. Detta tillsammans med en förbättrad dämparutväxling har däremot medfört ökad 
vikt på andra komponenter som exempelvis den övre dämparsinfästningen i framvagnen. Dessa 
komponenter på tidigare modell är svetsade öron vilket leder till att det blir svårt att jämföra hela 
systemets vikt mot varandra. Komponenterna kommer dessutom att monteras med bult och mutter 
till skillnad från tidigare vilket medför en viktökning som inte är utvärderad. Positivt är dock att 
vikten för alla komponenter i detta chassi kan dokumenteras och redovisas öppet. 

I helhet är resultatet från samtliga mätningar en indikation samt bekräftelse på att valda 
fokusområden har blivit korrekt utvalda. Resultaten från samtliga utvärderingar påvisar även att 
en klar förbättring varit möjlig att göra på samtliga fokusområden. Resultaten påvisar en klar 
förbättring på styvheten i styrsystemet där även köregenskaperna teoretiskt förbättrats genom att 
geometriskt förändra effekten av bumpsteer. Dämparutväxlingen har förbättrats avsevärt vilket 
leder till att krafterna in i karossen är kraftigt reducerade. Styrvinkeln har även kunnat förbättras 
från 16,5 till 20 grader vilket medför att krav från skrutineringen ska kunna uppfyllas utan de 
problem som tidigare förare nämner (se 4.4.3). 
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7. Slutsats 
För att utveckla och konstruera ett hjulupphängningssystem så krävs tydliga målvärden för 
samtliga parametrar för att kunna uppnå önskade krav. Detta är dock inte helt så enkelt som det 
låter, då varje individuellt hjul har totalt 6 frihetsgrader som ska hanteras (se kapitel 2.7). Flera 
parametrar kan påverka varandra och därför behöver kompromisser göras för att uppnå uppsatta 
krav. Detta projekts kravspecifikation har varit tillräckligt omfattande för att säkerställa en 
förbättrad produkt. 

Packning och funktionsrörelse av samtliga detaljer i karossen har fastställts (se kapitel 4.10.3 och 
4.11.2). 

En hårdpunktslista till ett referenssystem för både fram- och bakvagn har fastställts för att säkra 
monteringen av samtliga chassikomponenter i karossen (se kapitel 4.14). Med denna 
hårdpunktslista verifierad säkerställs att alla teoretiska parametrar uppfylls. 

Hjulets styrningspåverkan av pålagd sidokraft har reducerats med minst 44%. Uppmätt 
hjulstyrningspåverkan på 9,06 [°/kN] vid fysiska mätningar på Solveig har reducerats teoretiskt 
med 4 [°/kN] enbart från ökad styvhet i styrarmen (se kapitel 4.19). Det totala värdet anses vara 
lägre än 5,06 [°/kN], detta beror på att yttre faktorer som bussningar, infästningsöron och kaross-
styvhet vilket har bortsetts från vid examensarbetets beräkningarna, dessa parametrars styvhet 
anses ha ökat avsevärt. 

Med en reducerad bumpsteer tangent kring design position från värdet 45,2 [°/m]  till -8,1 [°/m] 
innebär att styrvinkelförändringen vid in- och utfjädring drastiskt har förändrats till minimal 
påverkan (se kapitel 4.11.1.1). Dessutom bidrar en negativ tangent till att föraren upplever en 
lugnare styrvinkelsrespons och ökad kontroll av fordonet inledningsvis vid kurvtagning då bilen 
kommer att styra från kurvan. Utöver det har hela bumpsteer effekten totalt reducerats och det har 
därför minskat understyrningen mot tidigare solbil. 

Genom att ha ökat fjädringsutväxling från 31 [%] till 51,5 [%] har verkande krafter in i karossen 
reducerats med totalt 20,5 procentenheter (se kapitel 4.11.1.2). 

Med en ökad styrvinkel från tidigare 16,5 [°] till nu 20 [°] har svängradien vägg till vägg minskats 
med 1,6m (se kapitel 4.11.1.3). vilket kommer förbättra utförandet av körning i figur 8 och 
slalombanan under de dynamiska besiktningsproven i BSWC. Vid driftsförhållanden under 
kurvtagning och inbromsning kommer inte den nya solbilskarossen att ta i marken enligt 
fjädringsberäkningar vid pitch och roll. Tävlingsregeln som kräver att vid överkörning av en 
trottoarkant ska karossen ej röra vid marken anses kunna uppfyllas. 

Följande fyra validerade hållfasthetsskrav ”påkörning av hinder (2g i x-riktning)”, ”broms vid 
framåtkörning (1g i x-riktning)”, ”kurvtaging (1g i y-riktning)”, ”diagonal vertikalkraft (1,5g i z-
riktning) har verifierats med FEM beräkningar för samtliga chassikomponenter som 
examensarbetet innefattar (se kapitel 4.17). Generellt för uppnåda spänningar i samtliga 
komponenter under pålaggda lasfallskrav så erhölls en säkerhetsmarginal på uppskattningsvis 1,8 
i förhållande till brottgränsen (då bortses spänningstoppar i enskilda noder). 

Efter feedbacken på chassikonstruktionen från JU solar teams sponsor Axelent (se kapitel 4,15) 
som tillverkar komponenterna har komponenterna konstruerats till att svarvas och fräsas med 
förutsättningen av så få fastsättningar i verktyget som möjligt, detta för att minimerar 
toleransavvikelser. För att korta bearbetningstiden på komponenterna så har detaljerana 
konstruerats så att majoriteten av materialet som ska fräsas bort kan göras från samma riktning. 
Detta för att korta ledtid och arbetskostnad. Materialvalet av aluminium- och stålkomponeneter 
har positiva fördelar för miljön då metallerna till största del kan återvinnas. Detaljerna skall vara 
tillverkade till vecka 24 i Juni 2019. 
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8. Fortsatt arbete 
Viktreduktion var en av frågeställningarna som uppfylldes med 2,66 kg då montering av en 
lättviktsdämpare har möjliggjorts. Önskvärt är om vikten kan reduceras ytterligare för att minska 
den ofjädrade massan samt motorns energiåtgång vid drift. Då detta projekts fokusområden ledde 
till att topologioptimering av komponenterna bortsågs är det ett område som bör arbetas vidare på. 

Karossen är inget fokusområde i detta projekt men förhållandet till chassits infästningspunkter har 
en stark korrelation. Därför bör tydligare fysiska referenspunkter i karossen införas både till den 
nuvarande karossen men även till framtida solbilsprojekts karosser. 

Efter att examensarbetets samtliga chassikomponenter har tillverkats och monterats behöver 
fysiska mätningar utföras i certifierad labbmiljö samt vid testkörningar för att verifiera K&C 
kravspecifikationen. 

Hjulinställningsverktyg som underlättar mätningar av camber- och toevinkel skulle behöva 
tillverkas. 

Ett statiskt hjulbalanseringsverktyg som kan användas efter däckbyten under själva tävlingen 
behöver konstrueras. 

Efter BWSC bör bilens insamlade data samt erfarenheten från teamet dokumenteras. En 
utvärdering bör även göras bestående av punkter för varje enskild komponent där de beskrivs i 
termer som hur de kan optimeras med avseende på tillverkning, montering samt driftprestanda. 
Alternativt att komponenterna helt behöver konstrueras på nytt. 

Projektet har bedrivits med hjälp av fysiska mätningar och hårdpunkter som framtagits under 
processen, detta för att skapa en ökad förståelse för korrelationen mellan chassigeometri och 
köregenskaper. All liknande data kan med fördel simuleras och analyseras i CAD-miljö i exempelvis 
Adams Car för att lättare kunna iterera fram en hjulupphängning med önskvärd 
responskarakteristik.  
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10. Bilagor 
 

10.1 Undersökningsenkät 

Titel: Körupplevelse med JU solar teams solbil Solveig - 2016/2017 årsmodell. 

Syftet: är att bringa klarhet till problemfrågeställningar rörande köregenskaper hos solbilen genom att fråga tidigare 
förare.  

Resultaten: Kommer publiceras i ett kandidatexamensarbete på JU som utförs tillsammans med företaget ÅF 
Automotive Trollhättan. Personliga uppgifter hålls konfidentiella och kommer förvaras så obehöriga ej kan ta del. 

Ansvariga:  
Marcus Svensson 
Arvid Gränsmark 
Definition av gradering: 

• Vet ej 
• 1 = Väldigt ostabil  
• 2 = Ostabil 
• 3 = Neutral 
• 4 = Stabil 
• 5 =Väldigt stabil 

 

 

FYLLS I AV DELTAGARE: 

Deltagarnamn: XX 

Datum: 2019-XX-XX 

 

 

Svarsexempel: 

1.1 Vid körning på raksträcka med vindstilla förhållanden? 
Gradering: 5 
Kommentar: Ratten vibrerar ingenting och bilen åker stabilt i en rak linje utan att man 
behöver hålla i ratten. 
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Undersökningsenkät 
 
Motorväg/Landsväg (avser hastigheter kring 85 km/h) 
 
Hur upplevdes solbilen..: 
 

1.1 Vid körning på raksträcka med vindstilla förhållanden? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.2 Vid körning på raksträcka med kraftigare mötande-vindar? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.3 Vid körning på raksträcka med kraftigare sidovindar? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.4 Vid möte med större lastbilar (road-trains) på raksträcka? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.5 Vid möte med större lastbilar (road-trains) i kurva? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.6 Vid körning genom kraftig kurva med plant underlag? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.7 Vid körning på raksträcka med sidolutande underlag? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.8 Vid kraftig inbromsning på plant underlag? (kommentar om den drog åt sidan) 
Gradering:  
Kommentar:  

1.9 Vid körning över gupp, gropar och andra ojämnheter? 
Gradering:  
Kommentar:  

1.10 Vid körning över färist (galler på marken som hindrar djur)? 
Gradering:  
Kommentar:   
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Stadskörning (avser hastigheter kring 50 km/h) 

Hur upplevdes solbilen…: 

2.1 Vid rondellkörning? 
Gradering:  
Kommentar:  
 

2.2 Vid farthinder (Vägbulor)? 
Gradering:  
Kommentar:  
 

2.3 Under parkering vid kontrollstopp? 
Gradering:  
Kommentar:  
 

2.4 Vid inbromsning? 
Gradering:  
Kommentar:  
 

Dynamisk granskning 
Hur upplevdes solbilen…: 
 

3. Vid körning i figur 8? 
Gradering:  
Kommentar:  

3.1 Vid körning i slalombanan? 
Gradering:  
Kommentar:  

3.2 När bilen skulle köra över en 50mm hög kant? 
Gradering:  
Kommentar:  
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Övrigt 
 

4.1 Vad anser du vara solbilens starkaste köregenskaper? 
Kommentar:  

4.2 Vilka punkter avseende köregenskaper upplever du är i störst behov av åtgärder? 
Kommentar:  

4.3 Vilka var förarens generella uppfattningar kring solbilen?  
Kommentar:  

4.4 Vilka var utmaningarna vid hantering av solbilen under loppet på Hidden valley raceway? 
Kommentar:  

4.5 Vilka övriga punkter som inte belysts här avser du ha störst behov av förbättring? 
Kommentar:  
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10.2 Komponentbilder 
 

 

Figur 105: Främre övre vänster länkarm (höger är speglad). 

 

Figur 106: Främre undre länkarm. 
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Figur 107: Länkarm vänster bak, exkluderad hjulaxel. 

 

Figur 108: Länkarm höger bak inkluderat motorfäste. 
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Figur 109: Hjulspindel med styrarm (exkluderad hjulaxel). 
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Figur 110: Öhlins dämpare STX22 AIR och infästning i kaross (övre) samt länkarm (nedre). Exkluderat 
infästningsbussningar till dämparen. 
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Figur 111: Bussningsinfästning som fästs på kaross, för montering av länkarmar. 

 

Figur 112: Komplett hjunavs detalj i sprängd vy. Från vänster: fälglås, kullager, kullagerdistans, hjulnav, 
kullager & bromsskivsadapter. 
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Figur 113: Tvärsnitt av fälg för monteringsillustration på  hjulnav. 


	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Frågeställning
	1.4.1 Problemfrågor/formuleringar
	1.4.2 Företagets mål

	1.5 Leverans
	1.6 Process
	1.7 Förhållanden och Regelverk
	1.7.1 Tävlingsregler


	2. Teoretiskt ramverk
	2.1 Hjulupphängningsuppbyggnad
	2.2 Tidigare studier
	2.3 Däck
	2.3.1 Däcktyper och dimensioner
	2.3.2 Däckparametrar

	2.3.3 Glid (slip)
	2.3.4 Rullmotstånd

	2.4 Rollcenter
	2.5 Anti-dive & anti-lift
	2.6 Fjädring och dämpning
	2.7 Hjul- och styrvinklar
	2.7.1 Placering av origo
	2.7.2 Styrning och Ackermann


	1.
	2.
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.6.1
	2.7.3 Toe
	2.7.4 Camber
	2.7.5 Caster-vinkel och caster offset
	2.7.6 Scrub radie

	3 Metod
	3.
	3.1 Funktionsanalys
	3.2 Generell fordonsdata
	3.3 Preliminär kravspecifikation
	3.4 Enkätundersökning
	3.5 Fysiska mätningar
	3.5.1 Hjulvinklar

	3.6 Kinematics and compliance (K&C)
	3.6.1 Sidkraftspåverkan av styrning
	3.6.2 Sidkraftspåverkan av camber
	3.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning
	3.6.4 Fjäderkonstant för däck

	3.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde)
	3.8 Beräkningar
	3.8.1 Masscentrum
	3.8.2 Bromskraft
	3.8.3 Kurvtagning
	3.8.3.1 Figur 8
	3.8.3.2 Slalombana

	3.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant)

	3.9  Verifiering av generell fordonsdata
	3.10 Konceptgenerering
	3.10.1 Brainstorming
	3.10.2 Morfologisk analys

	3.11 Konceptsållning
	3.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo)
	3.11.2 Koncept (1 och 2 leder till 3)
	3.11.3 Utvärdering till beslutsmatris
	3.11.3.1   Bumpsteer
	3.11.3.2   Utväxlingsförhållande mellan hjul och dämpare
	3.11.3.3   Styrning och Ackermann procent

	3.11.4 Beslutsmatris (Pugh)

	3.12 Fjädring
	3.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång
	3.12.2 Fjädringssystem från Öhlins
	3.12.3 Egenfrekvens vid design position
	3.12.4 Pitch & Roll (vid bromskraft och kurvtagning)
	3.12.4.1 Viktfördelning med stel hjulupphängning
	3.12.4.2 Viktförskjutning med stel hjulupphängning
	3.12.4.3 Anti-dive
	3.12.4.4  Pitch- och rollvinkel


	3.13 Validering av K&C kravspecifikation
	3.14 Hårdpunktslista
	3.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion
	3.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning
	3.17 FEA Statiska lastfall
	3.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning
	3.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning
	3.20 Viktjämförelse
	3.21 Verifiering av K&C kravspecifikation

	4. Resultat och resultatanalys
	4.1 Funktionsanalys
	4.2 Generell fordonsdata
	4.3 Preliminär kravspecifikation
	4.4 Enkätundersökning
	4.4.1 Motorväg/Landsväg (avser hastigheter kring 85km/h)
	4.4.2 Stadskörning (avser hastigheter kring 50km/h)
	4.4.3 Dynamisk granskning
	4.4.4 Övrigt

	4.5 Fysiska mätningar
	4.5.1 Hjulvinklar

	4.6 Kinematics and compliance (K&C)
	4.6.1 Sidkraftspåverkan av styrning
	4.6.2 Sidkraftspåverkan av camber
	4.6.3 Bromskraftspåverkan av styrning
	4.6.4 Fjäderkonstant för däck

	4.7 Utvärdering av fysiska mätningar och Enkät (Fokusområde)
	4.8 Beräkningar
	4.8.1 Masscentrum 2019
	4.8.2 Bromskraft
	4.8.3 Kurvtagning
	4.8.3.1 Figur 8
	4.8.3.2 Slalombana

	4.8.4 Markfrigång (Överkörning av trottoarkant)

	4.9 Verifiering av generell fordonsdata
	4.10 Konceptgenerering
	4.10.1 Brainstorming
	4.10.2 Morfologisk analys

	4.11 Konceptsållning
	4.11.1 Elimineringsmatris (Go-NoGo)
	4.11.2 Koncept (1,2 leder till 3)
	4.11.3 Utvärdering till beslutsmatris
	4.11.3.1   Bumpsteer
	4.11.3.2   Utväxlingsförhållande mellan hjul och däck
	4.11.3.3   Styrning och Ackermannprocent

	4.11.4 Beslutsmatris (Pugh)

	4.12 Fjädring
	4.12.1 Fjädringskraft vid markfrigång
	4.12.2 Fjädringssystem från Öhlins
	4.12.3 Egenfrekvens vid design position
	4.12.4 Pitch & Roll
	4.12.4.1 Viktfördelning med stel hjulupphängning
	4.12.4.2 Viktförskjutning med stel hjulupphängning
	4.12.4.3 Anti-dive
	4.12.4.4  Pitch- och rollvinkel


	4.13 Validering av K&C kravspecifikation
	4.14 Hårdpunktslista
	4.15 Utvärdering av länkarmskonstruktion
	4.16 Digital konstruktion av koncept 3´s detaljer för tillverkning
	4.17 FEA Statiska lastfall
	4.17.1 Validering av statiska lastfall
	4.17.2 Framvagn
	4.17.2.1   Påkörning hinder (X-riktning)
	4.17.2.2   Broms vid framåtkörning (X-riktning)
	4.17.2.3   Kurvtagning (Y-riktning)
	4.17.2.4   Diagonal vertikalkraft (Z-riktning)

	4.17.3 Bakvagn
	4.17.3.1   Påkörning hinder (X-riktning)
	4.17.3.2   Broms vid framåtkörning (X-riktning)
	4.17.3.3   Kurvtagning (Y-riktning)
	4.17.3.4   Diagonal vertikalkraft (Z-riktning)

	4.17.4 Verifiering av statiska lastfall

	4.18 FEA Camberförändring vid kurvtagning
	4.18.1 Framvagn
	4.18.2 Bakvagn

	4.19 FEA Styrarmspåverkan vid kurvtagning
	4.20 Viktjämförelse
	4.21 Verifiering av K&C Kravspecifikation

	5. Frågeställningsanalys
	6. Diskussion
	6.1 Metod
	6.2 Resultat

	7. Slutsats
	8. Fortsatt arbete
	9. Referenser
	10. Bilagor
	10.1 Undersökningsenkät
	10.2 Komponentbilder


