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Sammanfattning 
Brake-by-wire, BBW, är en del av X-by-wire som har funnits inom flygindustrin i flera år 
som nu bilinsdustin börjat utveckla och implementera på personbilar. BBW innebär att 
bromsa med en elektrisk signal genom elkablar i stället för mekanik. Det kommer 
medföra lättare bromssystem samt säkrare och smartare inbromsning. 
 
Uppgiften är att bygga en demoenhet som tillsammans med mjukvara och elektronik 
demonstrerar ett BBW system. Enheten ska också kunna visa upp Throttle-by-wire, 
alltså gaspedal med en elektrisk kabel. Demoenheten är en skalenlig modell av en 
dragbil. Syftet med modellen är att enkelt kunna demonstrera BBW systemet i olika 
sammanhang. Begräsningar i modellen relativt en lastbil är specificerad i 
uppdragsgivarens krav. 
 
Uppdraget var att utveckla och tillverka mekaniska delar av modellen dvs. ram, motorer, 
bromsar, hjul, stol, pedaler. Arbetet utfördes i sammarbete med fyra studenter som 
utvecklade kontrollsystemet bestående av mjukvara och elektronik. Litteraturstudier, 
fältstudier, intervjuer med leverantörer har legat som underlag för designen. CAD 
verktyget IronCad har används. Beräkningar på kritiska punkter och 
konstruktionslösningar har genomförts. Komponenter har tillverkats i en mekanisk 
verkstad. Prototyper och slutliga komponenter har testats enligt krav. 
 
En enhet har tillverkats där det är möjlig att utvärdera mjukvaran. Enheten är 
demonterbar och portabel för att kunna flyttas till olika mässor eller företag för 
demonstration. Pedalerna är fästa i gasfjädrar för att simulera det tryck som uppstår av 
dagens hydrauliska system. Det för att ge samma känsla som i dagens bilar. Modellen 
har testats tillsammans med kontrollsystem med godkänt resultat. 
 
Nyckelord 
Brake-by-Wire, CAD, Mekanik, Prototyp
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Abstract 
Brake-by-wire, BBW, is part of  X-by-Wire that the airline industry has used for several years 
now and the car indystry have begun to develop and implement the system on passenger cars. 
BBW means braking with an electrical signal through electrical cables instead of a mechanical 
system . It will result in better braking and safer and smarter braking. 
 
The task is to build a demonstration unit with software and electronics will demonstrate a BBW 
system. The device should also be able to show Throttle-by-wire, accelerator with an electric 
cable. The demo unit is a scale model of a truck. The purpose of the model is to demonstrate 
BBW system in different contexts. Restrictions in the model relative to a truck is specified in the 
client's requirements. 
 
The assignment was to design and manufacture mechanical parts of the model, ie. frame, 
engines, brakes, wheels, seat, pedals. The work was done in collaboration with four students who 
developed the control system consisting of software and electronics. Literature studies, field 
studies, interviews with suppliers has been the basis for the design. The CAD tool IronCAD has 
been used. Calculations on critical points and design solutions have been implemented. 
Components have been manufactured in a machine shop. Prototypes and final components are 
tested according to requirements. 
 
A device has been manufactured where it is possible to evaluate the software. The unit is 
demountable and portable to be moved to different fairs or business for demonstration. The 
pedals are attached to gas springs in order to simulate the pressure created by today's hydraulic 
systems. It is to give the same feeling as in today's cars. The model has been tested with control 
systems and passed. 
 
Key-words 
Brake-by-Wire, CAD, Mechanics, prototype 
  



 



Förord 
Examensarbetet är skrivet av två studenter i årskurs tre på maskinteknikprogrammet med 
inriktning mot Innovation och Design vid KTH Södertälje för deras högskoleingenjörs 
examen. Kursen heter HM103X och är examensarbete inom konstruktion. 
 
Uppgiften var att utveckla en första prototyp för en demonstrator som ska visa upp Brake-by-
Wire. Ett elektriskt bromssystem. Demonstratorn som konstruerades anses fylla den funktion 
som den är byggd för och kan utvärdera mjukvaran. Det är en bra start för vidare utveckling 
och förfining för en designad demonstrator utställning på mässor. 
 
Vi vill tacka de företag som har gett oss komponenter och kunskap för att klara av budget och 
projektet i sig. Tack till vår handledare Stig Gauffin och handledarna på Xdin Detlef Scholle 
och Barbro Claesson. 
 
Robin och Tobias 
 
KTH Södertälje 
 
2013-06-23 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

X-by-wire är en teknik som har funnits inom flygindustrin i många år. I denna bransch så 
innebär det att styra roder och klaffar elektroniskt. Alltså ta bort stor del av de hydrauliska 
och mekaniska komponenterna och ersätta med elektronik och kablar. En realistisk känsla på 
reglagen är nödvändig för att få feedback på att du har tryckt eller ändrat ett reglage. Men det 
har ännu inte fått lika stort genomslag på bilbranschen. Inom bilbranschen skulle det kunna 
vara styrning, bromsar och gas. Vissa bilmodeller är utrustade med det idag men dessa har ett 
mekaniskt system som backup, för elektroniken inte anses vara tillräckligt säker än. Men det 
första steget mot en helt elektroniskt kontrollerad bil är troligen Brake-by-wire, alltså bromsa 
elektroniskt. I dag så fungerar det med ett hydrauliskt system men det ska då bytas ut till en 
elektro-mekanisk lösning. 

1.2. Problemdefinition 

Uppdraget Xdin har är att utveckla en mjukvara som ska förbättra säkerheten i användning av 
elektriska bromssystem, Brake-by-Wire. För att utvärdera mjukvara behövs en demonstrator.  
 
Projektgruppens uppdrag är, förutom att tillverka en demonstrator ska få rätt känsla i 
pedalerna dvs. en realistisk känsla som påminner om dagens feedback man får vid 
inbromsning och acceleration. Även att kunna få en broms att fungera med hjälp av en 
elektrisk signal och att skapa en demonstrator som ska visualisera samarbetet mellan 
elektronik och hydraulik/mekanik.  

1.3. Målformulering 

Målet är att utveckla en demonstrator för att kunna visa upp och utvärdera Xdins break-by-
wire system. En första prototyp ska tillverkas med de verktyg och resurser som finns 
tillgängliga. Målen är att: 

• Presentera en fungerande demonstrator. 
• Presentera ett digitalt tillverkningsunderlag. 
• Demonstratorn ska kunna samverka med elektroniken. 
• Hålla budgeten på 5000kr. 

 
Uppdraget Brake-by-wire hos Xdin fortsätter efter examensarbetet är klart. För att inte 
begränsa resultatet av arbetet av projekts tidsgräns så sätts framtidsmål upp för hur den ska 
vara ett år fram i tiden, i juni år 2014. Framtidsmålen som är högst prioriterade är att få en 
realistisk känsla av en bil och att den är gedigen och erhåller hög kvalité. Det innebär t.ex. att 
det är en viss tröghet i mekaniken, som att motorn inte går upp till full hastighet på en gång 
utan att den har en liten fördröjning. Den ska vara portabel och modulär med olika 
konfigurationer för olika tillfällen. Att ha en portabel konfiguration med ett hjul som fungerar 
utan pedaler och en med fyra hjul, stol och pedaler för att ge känslan. Pedalerna ska använda 
en servomotor och reglera trycket i dessa så man får känslan av att bromsa eller gasa. Trycker 
man ner hårt och snabbt så reagerar den fort och sätter emot större kraft och trycker man 
långsamt så sätter den mot mindre kraft. 
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De önskvärda målen är att kunna visa upp ABS/TCS funktion och ha en ratt för ökad känsla. 
Vid ABS inbromsning ska servermotorn till pedalerna kunna bromsa och släppa då hjulen 
tappar fäste, och det går då att känna i pedalen. Det ska synas att de mekaniska delarna inte 
sitter ihop mekaniskt utan elektroniskt. 
 
Saker som inte kommer vara lika prioriterade men ändå är önskvärda funktioner är att ha en 
instrumentpanel som visar hastighet eller annan info och använda ljud som förstärker den 
realistiska känslan. 

1.4. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är till för att visa vad prototypen ska uppnå för funktioner. 
• KS_REQ1 Modulerna/prototypen ska väga mindre än 20kg. 
• KS_REQ2 Ska kunna transporteras i en resväska. 
• KS_REQ3 Ska förmedla en verklighetstrogen känsla av en bil. 
• KS_REQ4 Kunna ha olika mekaniskas konfigurationer. 
• KS_REQ5 Ska ha en realistisk känsla dvs. inte en leksak. 
• KS_REQ6 Ha känslan av en lastbil mer än en bil. 
• KS_REQ7 En visuell feedback vid användning av demonstratorn. 

1.5. Avgränsningar 

För projektets omfattning är begränsad så gjordes en del avgränsningar. Gruppen avgränsade 
sig från att utveckla mjukvaran själv då det ligger utanför gruppens kunskap och uppdrag. Det 
begränsar inte att gruppen hjälper till med mjukvarans funktioner. Att installera komponenter 
som inte hinner levereras innan projektets slut, om inte annan överenskommelse uppkommer. 

1.6. Lösningsmetoder 

Samarbetet mellan mekanik och elektronik ska ske genom ett samarbete med de andra 
studenterna som skriver mjukvaran. Det sker genom SCRUM möten, arbetsmöten och 
diskussion. SCRUM mötena är korta möten där varje person beskriver hur gårdagen gick och 
vad denna ska göra idag. Det för att alla i projektet ska veta hur det går och om någon är 
beroende av att ett moment blir klart så vet alla i projektet om det. ”Sprintar” om 2 veckor 
perioder kommer genomföras. Sprinten har mål för varannan vecka som ska uppnås och dessa 
utvärderas för att verifiera att arbetet hinner bli klart och problem kan uppmärksammas 
snabbt. Gruppmedlemmarna kommer använda sig av datoriserade konstruktion och 
designverktyg för att utveckla demonstrator samt tillverkningsritningar. 
Tillverkningsritningarna kan användas för tillverkning i en professionell verkstad eller 
egentillverkning av gruppen i en verkstad. Informationssökningen sker via böcker, internet 
och telefon. Beställning av komponenter görs genom mail, telefonkontakt eller via företagens 
hemsida. KTHs verkstad används för att tillverka och bygga ihop demonstratorn. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Arbetet har utförts på Xdin, ett teknikkonsultföretag som finns över hela landet och även i 
Europa. Gruppmedlemmarna har samarbetat med fyra andra examensarbetare som gör sin 
masterexamen i Mekatronik och Elektroteknik. De utvecklar programvaran som ska styra 
systemet Brake-by-wire. 

2.1. Bakgrund 

Säkerhetsmässigt så är bromsen en av de viktigaste delarna i en bil. Att kunna stanna innan ett 
hinder eller en person är livsviktigt. Därför är det viktigt att man får rätt respons och feedback 
från pedalen vid användning. Om pedalen är för lätt så kommer fler att göra kraftiga 
inbromsningar och detta genererar i att fler kan börja köra in i bilen framför då de inte hinner 
reagera och bromsar. Om bromsen är för hård så kan det påverka åt andra hållet. Att man inte 
hinner bromsa i tid eller att föraren inte orkar använda sig av bromsen.1  Hela bromssystemet 
måste vara robust för att inte gå sönder om någon panikbromsar och för säkerhetsskäl för att 
det inte ska börja läcka i några hydraulslangar. Förhållandet mellan hur hårt och långt man 
trycker ner pedalen ska förmedla hur hårt man bromsar bilen. Om man bromsar hårt ska 
motståndet öka hela tiden och tillslut nå ett max där det blir för trögt för att trycka in pedalen, 
det ska inte kännas som att man har nått ett hårt och stelt slut. Slaglängden på pedalen får inte 
vara för lång, då man inte ska behöva röra benet allt för långt för att bromsa helt. 
Bromskraften beror på längden på bromspedalen och längden till bromspistongen från toppen 
där pivotal punkten är. 

 
Fig. 12 

2.2. X-by-wire 

Brake-by-wire är en underkategori av X-by-wire. Där X står för det man ska styra 
elektroniskt. Den största fördelen med att konvertera traditionella system till 
elektroniska kommer billigare att tillverka när de massproducerar dessa system. Det 
blir också möjligt att ha funktioner som tidigare varit svåra eller omöjliga att uppnå. Det 
första X-by-wire system som konsumenter kunde använda kom redan 19803. Då var det 
Chevrolet Corvette som använde Throttle-by-wire, alltså elektronisk gaspedal. Efter det 
har Peugeot använt sig av samma teknik och BMW använder sig av Shift-by-wire och 

                                                        
1 Kungliga Tekniska Högskolan, Bromskänsla - vid reducerad anliggning i skivbroms 2008, 
http://www2.md.kth.se/mmk/gru/mpk/mf101x/ProjectReports2008/MMKB2008_6MKNB019.pdf 
(2013-04-25) 
2 Se referens [1] 
3 Cédric W. Et al, 2005, Design of automotive X-by-Wire systems, 
http://nicolas.navet.eu/publi/CRC2005_XbW.pdf (2013-04-24) 
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Porsche använder sig av Steer-by-wire. Med i dagens läge är dessa fortfarande i behov 
av ett mekaniskt stödsystem som säkerhet. 4  Då de inte är 100 % säkra och inte fungerar 
på 99,999999999997% av inbromsningarna. Alltså 3 på 1 000 000 000 000 av 
inbromsningar misslyckas.5 
 
Brake-by-wire har flera fördelar jämfört med vanliga bromssystem. Det första är att den har 
bromsar som är helt separerade från varandra, med en styrenhet och broms per hjul, kan de 
utföra inbromsningen mer effektivt och på så sätt förkorta bromssträckan. Brake-by-wire 
systemet väger mindre och är till fördel för både prestanda i bilen och miljömässigt då den 
drar mindre bensin att driva en lättare bil. Ännu en miljömässig förbättring är att det inte är 
någon hydraulolja som kan läcka ut. Men en nackdel är att om en komponent slutar att 
fungera så fungerar inte längre den bromsen och det kan den få stora konsekvenser, till 
skillnad om en komponent på ett mekaniskt system så kan delar av systemet i vissa fall 
fungera. Det gör att dagens bilar fortfarande använder ett mekaniskt backupsystem. 6 
 
Framtiden för brake-by-wire kommer vara att bilen har sensorer och elektronik som känner av 
hinder när föraren inte ser och bromsar av sig själv.7 Ett sånt system har Volvo utvecklat och 
det testas nu.8 
 
Gaspedalens känsla är lättare än bromspedalen och har inte en lika stor kraftökning genom 
slaget. Gaspedalen har inte haft lika stor betydelse för säkerheten i bilen som bromsen och har 
därför inte utvecklats eller ändrats så mycket sedan bilar på 70- och 80-talet.9 
 

2.3. 2014 

Framtidsvisionen för Xdin är att presentera en slutgiltig demonstrator i juni 2014 då 
projektet fortsätter efter projektgruppens examensarbete är slut. Denna demonstrator 
ska utöver de mål och krav som projektet ska uppnå kunna visa ABS (Anti-lock Brake 
System)10 och Traction Controll System11, anti sladd system. Det är svårt att visuellt visa 
att demonstratorn glider och bromsarna jobbar för att inte låsas i en stillastående 
modell. Därför är en möjlighet att tillverka en rörlig prototyp. Denna demonstrator ska 
också ha servomotorer kopplade till pedalerna som ska ge feedback från bromsen för att 
simulera en riktig broms. Speciellt under inbromsning när ABS systemet jobbar. 

                                                        
4 Cédric W. Et al, 2005, Design of automotive X-by-Wire systems, 
http://nicolas.navet.eu/publi/CRC2005_XbW.pdf (2013-04-24) 
5 Amar Toor, 2011-10-17, Wireless bike brake system has the highest GPA ever, 
www.engadget.com/2011/10/17/wireless-bike-brake-system-has-the-highest-gpa-ever/ (2013-06-19) 
6 Cédric W, Design of automotive X-by-Wire systems 
7 http://www.brakebywire.com/ (2013-04-25) 
8 Gawker Media, 2013, Volvo Pedestrian Avoidance Test Fails Spectacularly, 
http://jalopnik.com/5648126/volvo-pedestrian-avoidance-crash-test-fails-spectacularly (2013-04-25) 
9 Alvin R. Tilley, Henry Dreyfuss Associates, 2002. The Measure of Man & Woman Recised Edition. New 
York: John Wiley & Sons. 
10 RAVC, 2004, Effectiveness of ABS and Vehicle Stability Control Systems, http://www.monash.edu.au/ 
miri/research/reports/other/racv-abs-braking-system-effectiveness.pdf (2013-06-19) 
11 TOYOTA MOTOR CORPORATION. 2013, Traction Control (TRC), http://www.toyota-
global.com/innovation/safety_technology/safety_technology/ 
technology_file/active/trc.html (2013-06-19) 
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3. Teoretisk referensram 
De förkunskaper som har använts och varit nödvändiga för detta arbete är kurserna: 
Hållfasthetslära med statik, Mekanik II, Material och produktion, Datorbaserade 
designverktyg, Ergonomi i produktutvecklingen, Datorbaserade designverktyg, 
fortsättningskurs, Produktion, fortsättningskurs 1, Integrerad produktutveckling, projektkurs, 
Konstruktionselement. 
 
Gruppen lärde sig ett nytt projektupplägg, SCRUM, som är en projektmodell där arbetsflödet 
sker dagsvis med delmål i form av Sprintar som sker varannan vecka. Ett möte i början på 
dagen stämmer av vad varje person och grupp har gjort dagen innan och vad de ska göra idag. 
Målen för varje sprint utvärderas när de tar slut. 
 
Även tillverkningsprocessen av komponenter i mekanisk verkstad var en ny lärdom, då 
gruppmedlemmarna har läst kurser om grunderna om borrning, svarvning och fräsning men 
inte använt sig av det praktiskt. Gruppen fick hjälp av Gunnar Englund på KTH Telge. Han 
undervisade och instruerade om hur maskiner fungerade och hur gruppen kunde implementera 
de kunskaper som de erhöll. 
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4. Genomförande 
Det här kapitlet beskriver processen från idé till färdig produkt. Arbetet har skett i 
projektformen SCRUM. Konstruktionen av delar har skett i digital CAD-miljö och genom 
skisser. Fakta har samlats in på alla komponenter och sedan har de implementerats under 
konstruktionens gång. 

4.1. Konceptgenerering 

Koncepten togs fram efter ett möte med handledarna på Xdin. På det mötet tog 
handledarna upp de krav och förväntningar de hade på demonstratorn. Efter det så 
gjorde gruppmedlemmarna en enskild brainstorming och skissade ner idéer. De skisser 
och idéer diskuterades sedan i hela gruppen. För och nackdelar med de olika 
konceptidéerna diskuterades och sedan sammanställdes till en skiss. Denna skiss 
presenterades för handledaren och den visualiserade de förväntningar han hade. Så 
denna skiss var till underlag för hela konstruktionen. 
 

 
Fig. 2 

 
I den första delen av konceptfasen så fanns ingen budget. Det gjorde att vissa 
designförslag fick sållas bort då budgeten presenterades, pga. för dyra komponenter och 
lösningar. De designförslagen som var möjliga hade ändå för dyra komponenter för 
budgeten så detta förslag fick ändras för att passa kraven. De förändringar är att 
demonstratorn inte ska använda ett riktigt bil hjul, bil broms eller gokart broms och ska 
inte ha elektronisk feedback. Med ett lättare hjul så behövs inte en lika kraftig motor för 
att driva hjulet och där sparas pengar in. 
 
Konceptgenereringen tog kortare tid än väntat, pga. de begränsningar och krav som finns, som 
t.ex. demonstratorns storlek, vikt, de verkstadsresurserna i form av maskiner och tid, 
projektets tidsomfattning och budget reducerade antalet sätt denna demonstrator kunde 
tillverkas på.  
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4.2. Funktion 

Den huvudsakliga funktionen demonstratorn ska ha är att överföra en pedaltryckning till 
antingen rotation på hjulet eller att bromsen bromsar. När gaspedalen trycks in så registreras 
hur mycket pedalen har tryckts in och informationen processas av mjukvaran och en signal 
skickas ut till drivmotorn som börjar snurra. På axeln som motorn är kopplad till så är ett hjul 
och en bromsen fastsatt. Hjulets rotation ska då simulera att bilen rullar framåt. När 
bromspedalen trycks in så registreras även den i mjukvaran och processas och skickas vidare 
till bromsmotorn. Bromsmotorn roterar och genom att muttern på ledskruven roteras så 
förflyttas den linjärt och drar då bromsvajern som i sin tur gör att skivbromsen bromsar. 
Eftersom pedalerna inte har något motstånd från potentiometrarna så är en gasfjäder fäst på 
den. De gör att motståndet är likt de motstånd som är i gas och bromspedaler. 

 
Fig. 3 
 
De komponenter som demonstratorn är uppbyggd av är en ram i aluminium som är basen där 
alla komponenter är fästa. En motor från Maxon används för att driva hjulet och denna är 
ihopkopplade med en axel. På axeln är även en mekanisk skivbroms fäst. Bromsen drivs av en 
DC-motor som vrider en ledskruv, från Haydon Kirk, med en ledmutter som då skruvas på 
och i sin tur drar bromsvajern. Bromsvajern drar i armen på skivbromsen som bromsar hjulet. 
Två pedalställ där två gasfjädrar med komplementreande skruvfjädrar är fäst där 
bromscylindern egentligen ska sitta. På pedalställets rotationspunkt så är potentiometrarna 
fästa. Från ena sidan av ramen går ett rör bakåt till stolen som då är ihopfällbar. För att fästa 
ihop ramen så används insatsgängor och för att täcka kanter och hål så används täcklock. 

4.3. Komponenter med krav på ergonomi och känsla 

Demonstratorn är konstruerad med tanke på att alla ska kunna använda den. Stolen ska vara 
tillräckligt hög för att det ska kännas som att man sitter i en bilstol. Pedalerna ska ha rätt 
känsla och sitta lagom högt upp från golvet med rätt vinkel mot foten. Längden mellan stolen 
och pedalerna ska också kunna passa alla som testar demonstratorn. Allt är faktorer som 
bestämmer hur demonstratorn kommer att kännas. 
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Fig. 4 

4.3.1. Design och tillverkning av ram 

Ramen är demonstratorns grund. Den kommer att ha fästpunkter för alla komponenter och ha 
de ergonomiska egenskaperna av en bil. Ramen ska ha låg vikt enligt KS_REQ1, kunna 
monteras ihop och transporteras i en resväska enligt KS_REQ2 och vara tillräckligt hållbar 
för att fästa alla komponenter och använda dem. 
 
Materialvalet påverkar hur mycket demonstratorn kommer kosta, hur stark den är och hur lätt 
den är. Materialen som var möjlig att använda var aluminium, plast, stål och titan. De har lätt 
vikt och är starka. Men budgeten måste uppfyllas. Titan och plast är för dyrt, då en plast som 
har tillräckligt hög hållfasthet är dyr. Stål är tyngre än aluminium. Därför blev materialvalet 
aluminium. 
 
Det finns flera olika typer av aluminiumprofiler. Flera specialprofiler som har möjlighet att 
skruvas i direkt, som är vrid och böjstyva och som går att sätta ihop med ett verktyg. De håller 
sig tyvärr inte inom budgeten, därför valdes en vanlig fyrkantsprofil i aluminium. 
 
Det finns flera metoder för att fästa ihop två fyrkantsprofiler. Sapas fäste Sapa Joint12 ger en 
stabil lösning som gör det enkelt att montera ihop och isär profiler. En profil skruvas fast i det 
ena profilen med två bultar. Den profilen som ska sättas fast i den första profilen fästs genom 
att skruva en stoppskruv som expanderar Sapa Joint och på så sätt fäster profilen. Det finns 
även billigare lösningar, en plasthylsa med invändig gänga pressas in i profilen och får 
därmed en fästpunkt. Plasthylsan har en M8 gänga. 
 
Fyrkantsprofilens dimensioner valdes genom konstruktionsberäkningar (se bilaga 3) och även 
genom ett visuellt test. Tre papper veks ihop till en 25x25mm profil, en 30x30mm profil och 
en 35x35mm profil. De jämfördes med ett visuellt test om hur robust intryck profilen skulle 
ge. Efter en bedömning och diskussion så valdes 30x30mm profil med 2mm godstjocklek. 
Det är en standardprofil som uppfyller kraven på budget och vikt. 
 

                                                        
12 Sapa, http://www.sapagroup.com/pages/18249/Eng_Lager_2012.pdf (2013-06-19) 
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De skisser som gjordes tidigare användes som grund för att börja arbetet i datormiljö. 
Storleken utgick från KS_REQ2. Ramen utformades som en box med en profil som håller i 
stolen på höger sida . På boxen fäste komponenterna, som med arbetets gång ändrades. Det 
gjorde att kuben ändrade utseende efter de behov och de komponenter som valdes. Vissa 
profiler fick tas bort och vissa fick läggas till innan den slutgiltiga konstruktionen ritades. Den 
konstruerades så att den kan monteras upp av en till två personer och vikten uppskattades i 
CAD programmet så den skulle väga mindre än 20kg. 
 
En prototyp i trä tillverkades för att verifiera de mått som använts, för att den ska ge rätt 
känsla och vara lagom stor för att fästa komponenterna. Prototypen fäste ihop plankorna på ett 
sätt som liknar de sättet den slutgiltiga ramen skulle använda. Styrkan som ramen fick genom 
den fästmetoden visade sig var tillräcklig efter att ha fäst pedalstället på träramen och 
utvärderat fjädrarna. 
 
Den slutgiltiga ramen tillverkades av de aluminiumprofiler som valdes ut. De fäste ihop med 
hjälp av plasthylsor med en invändig gänga och M8 insexskruvar. Profilerna sågades av i rätt 
längd i en bandsåg och kanterna frästes av för att få raka kanter. I ändarna slogs plasthylsor i. 

4.3.2. Val av pedaler och motstånds element 

 
Fig. 5 
 
Pedalerna är en central komponent för att skapa känslan av en bil enligt KS_REQ3. Att få rätt 
tryckkraft på pedalerna, rätt vinkel och rätt slaglängd är nödvändigt. 
 
Pedalerna ska sitta så att alla kan använda dem, inte för långt eller kort från personen som 
använder dem. De ska heller inte vara för hårda eller för mjuka, utan ha ett motstånd som ger 
respons och bekräftar att pedalen har tryckts ner. Motståndet ska också förhindra att man 
råkar trycka ner pedalen för hårt och snabbt. För att uppfylla det så ska gruppen ta hänsyn till 
antroprometisk data dvs.  människors variation i storlek. Samt ta hänsyn till den 95:e 
percentilen av människor och ta reda på hur pedalerna sitter på bilar idag och vilken 
tryckkraft som behövs. 
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Pedalstället är en av de komponenter på bilen som inte har ändrat utseende så mycket sedan 
50-talet13. Innan 50–talet monterade man pedalstället direkt på bilens ram vilket fungerade 
utmärk så länge man höll sig till de dåvarande mekaniska länkage. Det gick under bilen för att 
överföra kraften från pedalen till bromsen. Nackdelen med det var att dessa länkage slets ner 
fort och korroderade på grund av placeringen. Under 50–talets början började bilar få 
självbärande chassin och man började gå över till de hydrauliska bromssystemen likt de som 
används idag. I detta skede fanns då ingen anledning till att fortsätta med de ramfästa pedaler 
med tanke på att karossen var självbärande och det fanns många olika fästpunkter i karossen. 
Brandväggen blev den slutgiltiga placeringen av pedalstället. Fördelarna med denna placering 
var många, några av fördelarna var t.ex. att bromspedalerna kan göras längre vilket leder till 
en längre hävstång som i sin tur leder till att det går lättare att bromsa, komponenterna hamnar 
även i bilen istället som då förhindrar korrosion. 
 
Bilar är konstruerade för att alla människor ska kunna använda dem. För att förstå hur de är 
konstruerade så används antroprometisk data. De mått är uppdelade i vuxna kvinnor och 
vuxna män. Måtten tar inte hänsyn till extremvärden. Extremvärdena är t.ex. de 5 % av 
männen som är kortare än 1669mm samt de 5 % som är längre än 1902mm. Det uppdelas i 5 
%, 50 % och 95 % samt ett medelvärde. Där 5 % är de kortaste, 50 % är medianen, 95 % är de 
längsta som tas hänsyn för.14 (För beräkningar se bilaga 5) 
 
De konstruktionslösningar som kan ge trycket i pedalen kan vara en fjäder eller en 
linjärmotor. Det finns många olika fjädrar som skulle klara av det. Gasfjädrar har en mjuk 
gång och en kraftökning på ca 25 % 15, spiralfjädrar har en linjär kraftökning som beror på 
dess längd, tjocklek på tråd, diameter och antal varv. Det finns även  koniska spiralfjädrar 
som har en kraftökning.16 För att få till den sista kraftökningen i bromspedalen så är det 
möjligt att använda en gummipackning eller en gummifjäder. 
 
Dagens Brake-by-wire system använder en linjärmotor eller servomotor17 för att ge ett 
motstånd när man trycker på pedalen. Den används också för att för att simulera känslan av 
att bromsen jobbar. T.ex. när bromsen använder ABS och bromsen trycks ihop och släps 
beroende på om den nyper eller inte så kommer det kännas i pedalen. 
 
Pedaler i bilar idag är antingen upphängda eller står direkt på golvet. De upphängda pedalerna 
finns i majoriteten av dagens personbilar och lastbilar. De pedalställ som står på golvet finns i 
sportbilar och andra racingbilar. Anledningen till att de används är att de är tillverkade av 
mindre material vilket leder till att de väger mindre. Men nackdelen är att de tar upp en större 
yta där man har sina fötter. 
 

                                                        
13 Kungliga Tekniska Högskolan, Bromskänsla - vid reducerad anliggning i skivbroms 2008, 
http://www2.md.kth.se/mmk/gru/mpk/mf101x/ProjectReports2008/MMKB2008_6MKNB019.pdf 
(2013-04-25) 
14 Alvin R. Tilley, Henry Dreyfuss Associates, 2002. The Measure of Man & Woman Recised Edition. New 
York: John Wiley & Sons. 
15 Kaj Meittinen, Aratron AB, Gasfjädrar, 2013-05-06 
16 Per Längqvist, Exakta fjädrar AB, Spiralfjädrar, 2013-04-24 
17 Horst Krämer, Thomas Sellinger, 2012-05-17, BRAKE ACTUATOR UNIT FOR ACTUATING A MOTOR 
VEHICLE BRAKING SYSTEM OF THE "BRAKE-BY-WIRE" TYPE, 
http://www.faqs.org/patents/app/20120117961 (2013-06-19) 
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Enligt18 ”Simulering av Muskelaktivitet vid pedalbromsning” av Erik Ejdepalm och Walter 
Westerdahl, 2009, så har foten en vinkel på 138,5° mätt från golvet. Men enligt ”Survey of 
Auto Seat Design Recommendations for Improved Comfort” av Matthew P. Reed, Lawrence 
W. Schneider och Leda L. Ricci, 1994, där de mäter på ett annat sätt så ska foten ha en vinkel 
på 90-110°. Avvägningen om vilken som är rätt kommer ske i senare kapitel. 
 
Längden på den pedalen är 300mm och fjädern fäster 75mm från pivotal punkten längst upp. 
Hävarmen är längden på pedalen, 𝐿2(se fig.), minus längden från pivotpunkten till 
bromscylindern, 𝐿1(se fig.). Denna hävarm kan skapa olika utväxlingar beroende på längden 
av dem. Den vanligaste utväxlingen är 7:1.19 

 
Fig. 620 
 
Längden som bromsen trycks in enligt ”Simulering av Muskelaktivitet vid pedalbromsning” 
av Erik Ejdepalm och Walter Westerdahl, 2009, är 37mm och den kraft som behövs för att 
trycka in pedalen är 22,5N. 
 
 Lägsta möjliga 

muskelaktivitet 
män 

Lägsta möjliga 
muskelaktivitet 
kvinnor 

högsta möjliga 
muskelaktivitet 
för män 

högsta möjliga 
muskelaktivitet 
för kvinnor 

Stol till pedaler 75 cm 65 cm 55 cm 50 cm 
Fjäderns styvhet 25 Nm/rad 25 Nm/rad 25 Nm/rad 25 Nm/rad 
Utgångsvinkel 
för pedal 

236,5° 225° 270° 270° 

Tabell 121 
 
Det innebär att högre utgångsvinkel leder till högre muskelaktivitet. Det krävs även mindre 
muskelaktivitet då en fjäder motarbetar pedalrörelsen intervallet 0-25 Nm/ rad. När man 
sedan passerar 25Nm/rad så blir det bara mer muskelaktivitet. 
 
Pedalerna ska kunna ge en information till programvaran om hur mycket pedalen har tryckts 
ner. För det så måste en sensor kopplas på pedalen och denna kan antingen vara en Rheostat 

                                                        
18 ERIK EJDEPALM, WALTER WESTERDAHL, 2008, Simulering av Muskelaktivitet vid pedalbromsning, 
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.168872!/Menu/general/column-
content/attachment/2_2AnyBody0506.pdf (2013-06-19) 
19 M&M motorsport AB, 2013, Pedaler,  
http://www.motorsportshop.nu/epages/motorsportshop_nu.sf/sv_SE/?ObjectID=5697709 (2013-06-19) 
20 Se referens [1] 
21 ERIK EJDEPALM, WALTER WESTERDAHL, 2008, Simulering av Muskelaktivitet vid pedalbromsning, 
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.168872!/Menu/general/column-
content/attachment/2_2AnyBody0506.pdf (2013-06-19) 
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sensor eller Potentiometer. Potentiometer fungerar så att resistansen ändras beroende på hur 
mycket man vrider på en ställpinne.22 
 
Gruppen har gjort tester på flertalet bilar. Det första testet skedde i en personbil där gruppen 
uppskattade subjektivt hur långt pedalerna gick att trycka och hur hårda de var. Resultatet var 
att bromspedalen har ett lättare tryck i början man det ökar snabbt tills det tar stop helt. 
Gaspedalen har ungefär samma tryckkraft genom hela slaglängden, alltså en linjär kraft. 
Gruppen gjorde ytterligare test som skulle medföra mätbara värden. Testet utfördes genom att 
trycka en stång på bilens pedaler. I den andra änden på stången fästes en bagagevåg som 
visade hur många kilo som stången tryckte på pedalen. Pedalens slaglängd mättes med hjälp 
av tumstock och dokumenterades med hjälp av kamera för att kunna se mätresultaten 
tydligare efter att mätningen skett (för bilder se bilaga 1). Vågen mäter i kg och det räknades 
om till Newton. 
 
 Slaglängd 

gaspedal 
Tröghet 
gaspedal 

Slaglängd 
bromspedal 

Tröghet 
bromspedal 

Bil 1 5 cm 7 - 25 N 7 cm 7 – 30 N 
Bil 2 5 cm 6,5 - 25 N 7 cm 6,5 – 30 N 
Tabell 2 
 

 
Fig. 7 
 
Bilarna är nya, mindre än 5 år gamla, och bil 1 är en familjebil och bil 2 är en stadsjeep. 
Trögheten på gaspedalerna var linjär och trögheten på bromspedalen ökar i slutet av slaget. 
Mätresultaten diskuterades och ansågs vara rimliga då känslan i det första testet stämmer 
överens med testresultatet. 
 
Gruppen skulle ha kunnat tillverka egna pedaler. Men det finns även pedaler att köpa som har 
hög kvalité som skulle fungera att använda. Att tillverka egna skulle även vara tidskrävande. 
Därför togs beslutet att köpa två pedaler för sportbilar. De väger ca 1 kg st. De måste 
modifieras för att kunna fästa en fjäder eller linjärmotor. 

                                                        
22 Carl David Todd, P.E. 2008, http://www.bourns.com/data/global/pdfs/OnlinePotentiometerHandbook.pdf 
(2013-06-19) 
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Fig. 823 
 
Konstruktionen för att simulera pedalmotståndet mekaniskt diskuterades med handledarna 
och inom gruppen. Handledarna och gruppen är övertygad om att använda en servomotor är 
den lösning som simulerar trycket bäst. Men den är mest kostsamma och mer tidskrävande att 
genomföra. Därför beslutades det att gasfjädrar skulle användas för de är möjligt att ändra 
trycket i dem och modifiera trycket efter behov samt att de gå att fästa bra i pedalerna. 
Beräkningar på hur starka de måste vara utfördes och gaspedalen ska ha en linjär fjäder på 
100N och bromsen ska ha en stegrande fjäder på 120N (se beräkningar i bilaga 4). Kraften 
ökar 300 %. Diskussionen hos Aratron uppenbarade ett dilemma.24 Det var att tryckstegringen 
på en gasfjäder max kan uppnå 50 %. Men gasfjädern kan kompletteras med ytterligare en 
fjäder för att lösa problemet. Antingen en parallellt kopplad gasfjäder, en konisk spiralfjäder 
eller en rak spiralfjäder. 
 
Gruppen beslutade sig att använda två raka spiralfjäder för att uppnå den tryckökning, för det 
är en billigare lösning på problemet som ändå kommer ge samma resultat. Att parallell koppla 
två gasfjädrar kommer kanske innebära att en specialdesignad gasfjäder som då måste 
beställas. Det kan leta till en dyr och tidskrävande lösning. Gasfjädrarna som gruppen erhöll 
hade ett tryck på 50N. För att uppnå 100N och 120N krävs det en fjäder på 50N och en på 
70N. Där den senare måste ha en ökning i slutet. Exakta fjädrar25 lät gruppen testa ut en fjäder 
på 70N (se bilaga 7). 
 
Trä ramen var då klar och tester med pedalställ och fjädrar kunde utföras. Pedalstället sattes 
tillfällig fast på prototypen med tejp. Ett subjektivt test om hur bra pedalerna kändes utfördes. 
Gruppen kom fram till att gasfjädern med 50N i komplement med fjädern på 70N var lik en 
gaspedal, trots att denna skulle vara lik en bromspedal. Ett test för att se om placeringen 
kändes bra genomfördes också. Det visade sig att de satt för högt upp och även för centrerat. 
 
Gasfjädern för gaspedalen var då klar och gav den känsla som eftersträvades. Men för att 
ändra gasfjädern för bromsen så att den gav rätt känsla så fylldes den på med kvävgas och 
fick ett tryck på 200N (se bilaga 8). Detta för att det ska vara möjligt att testa den i 
komplement med olika fjädrar vid olika tryck, då det går att tömma ut kvävgasen i gasfjädern. 
 
Den slutgiltiga ramen var nu klar och pedalställen kunde monteras. För att kunna fästa ihop 
pedalerna och gasfjädrarna var gruppen tvungna att tillverka en egen bussning, en bit med 
utvändig och invändig gänga. Andra änden på gasfjädrarna fäste i ett aluminiumblock som var 

                                                        
23 M&M motorsport AB, 2013, Pedaler,  
http://www.motorsportshop.nu/epages/motorsportshop_nu.sf/sv_SE/?ObjectID=5697709 (2013-06-19) 
24 Kaj Meittinen, Aratron AB, Gasfjädrar, 2013-05-06 
25 Per Längqvist, Exakta fjädrar AB, Spiralfjädrar, 2013-04-24 
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fäst på ramen. Två potentiometrar var fästa vid pedalernas rotationspunkt. Det gjorde att 
konstruktionen komplett men fjädrarna behövde testas igen och ännu en fjäder behövdes för 
bromsgasfjädern. 

4.3.3. Design av förarplats 

 
Fig. 9 
 
Förarstolen i bilar har blivit designade för att möjliggöra att så många som möjlig ska kunna 
använda bilen komfortabelt. Bilar är olika stora och det ger olika möjligheter att utnyttja den 
plats som finns för att skapa en ergonomisk miljö. Därför har olika bilmärken och studier fått 
fram olika optimala värden för sittergonomin. Enligt studier26, så ska vinkeln på ryggstödet 
ligga på mellan 105-110° för bästa möjliga komfort. Sitsens vinkel bör ligga på 10-15° 
lutning bakåt för bästa möjliga komfort. Avståndet mellan pedalerna och förarsitsen ligger 
mellan 60-80 cm beroende på förarens längd.27 Enligt egna mätningar på bil 1 och bil 2, se 
kap 4.2, så skiljer sig stolshöjden mellan 250-400mm. Samt efter rapporten ERGONOMICS 
ANALYSIS OF ANTHROPO-TECHNICAL SYSTEMS IN THE ENVIRONMENT OF 
CATIA PROGRAM28, så var höjden på 150mm och enligt Auto_Ergonomic, så är höjden 
mellan 264-275mm beroende på bil. 
  

                                                        
26 Arbete och teknik på människans villkor. Upplaga 2:1 Gunnar Lagerström, Danagård Litho, augusti 
2011 
27 ERIK EJDEPALM, WALTER WESTERDAHL, 2008, Simulering av Muskelaktivitet vid pedalbromsning, 
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.168872!/Menu/general/column-
content/attachment/2_2AnyBody0506.pdf (2013-06-19) 
28 Artur Cichański, Mateusz Wirwicki, 2013, ERGONOMICS ANALYSIS OF ANTHROPO-TECHNICAL 
SYSTEMS IN THE ENVIRONMENT OF CATIA PROGRAM, 
http://www.researchgate.net/publication/228664003_ERGONOMICS_ANALYSIS_OF_ANTHROPO-
TECHNICAL_SYSTEMS_IN_THE_ENVIRONMENT_OF_CATIA_PROGRAM (2013-06-19) 
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Angle Rekomenderad vinkel i grader 
A - Back 20-30° 
B -Trunk/thigh 95-120° 
C - Knee 95-135° 
D - Ankle 90-110° 
E - Upper Arm 10-45° 
F - Elbow 80-120° 
Tabell. 3 29 
 

 
Fig. 1030 
 
Med hjälp av den informationen sattes krav och funktioner upp om hur stolen skulle fungera 
och vara. Den skulle ha en ramkonstruktion likt den främre delen. Det ska finnas 
inställningsmöjligheter för att justera avståndet mellan pedalerna och stolen och det ska gå att 
justera höjden. 
 
Flera olika typer av stolar var möjliga att använda. En riktig bilstol skulle ge rätt känsla men 
den skulle vara för stor och inte fylla kravet KS_REQ1 och KS_REQ3. En gokartstol skulle 
möjligen kunna fylla kravet KS_REQ1 men de är dyrare och ger mer en känsla av racing än 
en bil. Därför valde gruppen att köpa en båtstol. Den är gjord i läderimitation och är vikbar. 
Den fyller båda kraven till en viss del och är inom budget. Denna kompletteras med en 
universal glidskena från en bil som möjliggör justering fram och tillbaka. Den möjliggör 
också framtida användning av en bilstol. 
 
Beräkningar med antroprometisk data (se bilaga 5) som utgick från den högsta stolshöjden 
utfördes. Kravet KS_REQ6 skulle också uppfyllas och lastbilar har en mer upprätt 
sittställning. Även att demonstratorn står på golvet jämfört med en bilstol i en bil. Bilstolen 
kan sitta så lågt som 150mm från golvet men då sitter stolen ca 300mm från marken, då bilens 
golv är högre än marken. Vilket medför att känslan att kliva in och sätta sig i en bilstol och 
sätta sig på en stol på golvet med samma höjd inte är densamma. Men för att fötterna ska 
kunna ha en vinkel mot pedalerna som är önskvärd så valdes 400mm. 
 

                                                        
29 Matthew P. Reed, Lawrence W. Schneider, Leda L. Ricci, 1994-02-24, Survey of Auto Seat Design 
Recommendations for Improved Comfort, 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/1058/85462.0001.001.pdf;jsessionid=36A62
BD4C514539159212EFFAE4BC289?sequence=2 (2013-06-19) 
30 Matthew P. Reed, Lawrence W. Schneider, Leda L. Ricci, 1994-02-24, Survey of Auto Seat Design 
Recommendations for Improved Comfort, 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/1058/85462.0001.001.pdf;jsessionid=36A62
BD4C514539159212EFFAE4BC289?sequence=2 (2013-06-19) 
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Med hjälp av universal glidskenan så går stolen att justera fram och tillbaka 120mm totalt. 
Stolen konstruerades med maskinfötter som möjliggjorde inställningsmöjligheter av stolens 
vinkel. Stolen i sig sattes på med distanser i den främre fästpunkten för att skapa en lutning på 
ca 10°. 

4.4. Design av bromssystem 

 
Fig. 11 
 

 
Fig. 12 
 
I dagens bilar så sitter bromsen inne i hjulet. Det ger inte den visuella feedback som är 
önskvärd, enligt KS_REQ7. Bromsen är en faktor som verifierar att kontrollprogrammet 
fungerar. För att göra det så måste bromssystemet vara synligt så att man kan se att det 
bromsar när man trycker på pedalen. Bromsen ska därför vara separerad från hjulet. Systemet 
ska vara lätt enligt KS_REQ1 så därför kan inte vanliga bilbromsar användas. Men för att 
uppfylla KS_REQ3 så blev gokartbromsar ett tänkbart alternativ. Ett annat alternativ är 
mekaniska skivbromsar eftersom KS_REQ7 ska uppfyllas. Bromsen ska bromsa 
proportionerligt mot hur mycket pedalen trycks ner. 
 
Gokartbromsar är mindre än bilbromsar men fungerar på samma sätt. Gokarts brukar endast 
använda en broms per hjulpar eller en för hela gokarten. Den har en huvudcylinder som är 
kopplad till bromsoket.31 Huvudcylindern trycker bromsvätskan och är fäst direkt under 
bromspedalen. Bromsen fungerar genom att huvudcylindern trycks in och trycker i sin tur 
hydraulolja genom en slang vidare till oket som trycker in en eller fler cylindrar. På 

                                                        
31 Radne motor AB, 2013, Bromsar, 
http://www.radne.se/Store/Product/ProductList.aspx?CategoryId=207 (2013-06-19) 
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cylindrarna är bromsklossarna monterade och de trycks i sin tur mot skivan. Hydraulikolja är 
inkompressibel alltså uppkommer ett tryck i slangen när man pressar på den första cylindern. 
För att få gokart bromsen att fungera från en elektrisk signal så måste man använda någonting 
som antingen puttar den lilla vippan på huvudcylindern eller ersätter huvudcylindern och kan 
höja trycket i bromssystemet. Det kan utföras av ett linjärt ställdon, en linjärenhet, en hybrid 
linjär stegmotor eller en tryckförhöjare. En tryckförhöjare eller tryckstegrare höjer trycket i ett 
slutet system t.ex. ett bromssystem. En elektriskt styrd tryckstegrare skulle kunna appliceras 
på demonstratorn.32 
 
Det andra alternativet är en mekanisk broms. Då denna har liknande funktion som en bil 
broms eller en gokartbroms men är mekanisk i stället för hydraulisk. Det fungerar genom att 
en vajer är fäst i en arm på bromsen. När vajern dras så roterar armen som i sin tur trycker 
bromsbelägget mot skivan. En mekanisk broms väger och kostar mindre än en gokartbroms. 
För att få bromsen att fungera av en elektrisk signal så kan man dra bromsvajern med ett 
linjärt ställdon, en linjärenhet, en hybrid linjär stegmotor eller rullas upp på en axel med hjälp 
av en elmotor. 
 
Det finns många olika linjärmotorer, linjära ställdon eller andra motorer som kan användas för 
att dra och trycka. Många är ofta långsamma, stora och dyra men det finns undantag som kan 
fungera i demonstratorn. Linjära ställdon används ofta för att öppna och stänga fönster, lådor 
eller applikationer i t.ex. fabriker. Linjärmotorer används ofta till större applikationer.  
 
En mekanisk broms valdes ut av budget och viktkrav. Även att det kan krävas mer tid för att 
få ett hydrauliskt system att fungera. Den ska styras genom att en linjärenhet drar bromsvajern 
och på så sätt få en steglös bromsning. En konstruktion ska designas som klara av de 
påfrestningar som uppkommer vid inbromsning. Full inbromsning ska kunna uppnås så fort 
som möjligt, den ska vara möjlig att programmera så att den fungerar som en steglös 
mekanism och att den inte får vara för stor eller tung. 
 
Efter faktasökning och diskussion om en lösning som skulle klara av det var ett linjärt 
ställdon det bästa färdiga lösningen. Efter ett möte med de andra studenterna som skulle 
programmera det linjära ställdonet ansåg de att det var bättre med en annan lösning. Då det 
fanns begränsat med information från tillverkaren av ställdonen och därför osäkert om den går 
att styra den på önskat sätt. En linjär stegmotor eller linjär hybridstegmotor hade tillräckligt 
bra egenskaper för att kunna fungera för bromsen. Men efter ett möte med företaget Stork 
Drives ansågs det onödigt komplicerat att styra en stegmotor och att de har en relativt 
långsam acceleration upp till toppfart. Att använda en DC motor i kombination med en 
ledskruv var att föredra. En DC motor kommer upp i hastighet snabbt och är lättare att styra 
än stegmotorer. Gruppen fick en DC motor och ledskruv av Stork Drives för att fortsätta 
konstruera och se om de fungerade på demonstratorn. 
 
För att koppla ihop DC motorn med ledskruven så används en axelkoppling. På ledskruven 
finns en ledmutter där bromsvajern kan fästas. Genom att motorn roteras så ska muttern 
skruvas upp eller ner och det resulterar i att den drar eller släpper bromsen.  
 
Beräkningar (se bilaga 9) visar att det är möjligt att det är möjligt att använda den lösningen 
och det kommer ske på ca 0,1s.  
 
                                                        
32 Metal Work Sverige AB, 2008-03, Tryckstegrare 
http://www.metalwork.se/prodotti/accessori/43SV18%20B00STER.pdf (2013-06-19) 
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Motorn tillsammans med ledskruven bildar en komponent som fäst i ramen på profilerna som 
pedalerna sitter på. Motorn är fäst i en profil med 4st M3 skruv. Mellan motoraxeln och 
ledskruven så sitter det en axelkoppling. Axelkopplingen fick borras upp på ena sidan då 
axeln på ledskruven är 4mm i diameter och axeln på motorn är 5mm i diameter. För att 
ledmuttern inte ska börja snurra med skruven så sitter en styrning i ett av de tre hålen på 
muttern och vajern är fäst i muttern. Bromsvajern har ett stopp i en profil på andra sidan av 
motorn som skiljer vajern från höljer och möjliggör bromsfunktionen. Den mekaniska 
bromsen är fäst i ramen med ett tillverkat fäste och skivan ska fästas mot axeln med en 
tillverkad adapter. 

4.5. Val av drivmotor och bromsmotor 

 
Fig. 13 
 
Motorn är den komponent som ska få hjulet att snurra. I projektets början var kravet att 
motorn skulle kunna driva ett riktigt bilhjul. Då behövdes en motor som skulle kunna driva ett 
hjul och en axel som uppskattades att väga ca 10-20kg och accelerera upp till hastigheter på 
30km/h inom ett tidsintervall som en personbil skulle klara av. En motor som klarar av det 
måste ha ett stort vridmoment och kunna utnyttja det snabbt. De motorer som har undersökts 
som skulle kunna klara av det är DC motorer som är antingen bortslösa eller har borstar samt 
stegmotorer och hybridstegmotorer. Diskussion med projektgruppens handledare ledd till att 
motorvalet skulle antas bli kostsamt, därför beslutades det att ett gokarthjul skulle användas. 
Det har mindre diameter och lägre vikt än ett bilhjul så skulle den inte behövas en lika stark 
och stor motor. När budgeten sedan presenterades så blev gokarthjulen för dyra då de är i 
samma prisklass som bilhjul men hade andra fördelar. Ett skottkärrehjul blev aktuellt, med låg 
vikt, lågt pris och liknande storlek som gokarthjul så skulle det passa de behov och krav som 
ställdes. Det gjorde att kraven på motorn ändrades igen. Då det uppskattade vridmomentet var 
mindre än 0,5 Nm. Baserat på tidigare uträkningar för drivning av gokarthjul. 
 
Motorn ska ha en hastighet som visualiserar att bilen åker i max ca 30km/h för att ge en 
känsla av hur det skulle vara på en riktig bil. Motorn ska även ha ett tillräckligt högt 
vridmoment så den kan accelerera lika fort som en bil, även det kravet är baserat på en känsla. 
Det finns flera olika motorer som går att använda för denna uppgift och olika sätt de kan 
användas på. Några exempel är att använda en högvarvsmotor, en DC motor, och sätta en 
växel för att få tillräckligt högt vridmoment, välja en tillräckligt stark DC motor eller en 
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stegmotor. Budgetkravet uteslöt användningen av en DC motor med en växel. Men en DC 
motor ansågs vara den bästa och simplaste lösningen. 
 
Det finns olika typer av DC motorer. Två av dem är borstförsedda eller borstlösa 
synkronmotorer. De är vanligt att man använder någon av dem för att driva vanliga elektriska 
apparater. Borstförsedda motorer brukar vara billigare än borstlösa motorer och kan hålla ett 
konstant moment i hela varvtalsområdet. Men borstarna slits ut eftersom och gör att denna 
motor kommer behövas bytas ut fortare än en borstlös motor. Motor slits ännu mer då start 
och stopp sker med ett högt moment och drift i låg värme. En borstlös motor är effektiv och är 
även snabb i start och stopp och det sliter inte ut motorn på samma sätt som en borstförsedd 
motor. 
 
Kraven på motorn från de andra studenterna som ska styra den, var att den skulle kunna läsa 
av varvtalet och gå att varvtalsreglera. Det kunde en stegmotor göra och samtidigt ha 
tillräckligt högt varvtal och tillräckligt högt vridmoment. Men ett besök hos Stork Drives 
AB33, där motorn sedan köptes, resulterade i annan information. De informerade om att 
stegmotorer är svåra att programmera och inte har så starkt startmoment. De rekommenderade 
en DC motor. 
 

 
Fig. 1434 
 
Deras borstförsedda motorer har en speciell konstruktion. De har en järnfri spole vilket gör att 
de är inte har någon magnetisk spärr och minimala elektromagnetiska störningar. Det gör att 
motorerna har en mindre yttre diameter jämfört med motorer med liknande effekt. Motorerna 
klarar av ett högt varvtal jämfört med liknande motorer. Motorn kan jobba på varvtal upp mot 
9000rpm.35 Maxons borstlösa DC motor kallas för EC motor och finns både med järnfri spole 
eller inte. Motorerna har inbyggda hallsensorer.36 En hall sensor fungerar så att den räknar 
pulser i motorn. Det går till genom att två magneter fäst på en roterande del av motorn och en 

                                                        
33 Lars Svenson, Stork Drives AB, Motorer, 2013-04-25  
34 William Sandqvist, http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/pmsm/index.htm (2013-06-19) 
35 Maxon motor AB, 2011-05, maxon DC motor, 
http://www.maxonmotor.com/medias/sys_master/8798093410334/DC-Technik-kurz-und-buendig_11_EN_024-
025.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=DC-Technik-kurz-und-buendig_11_EN_024-025.pdf (2013-06-
19) 
36 Maxon motor, 2011-05, maxon DC motor, 
http://www.maxonmotor.com/medias/sys_master/8798093541406/EC-Technik-kurz-und-buendig_11_EN_026-
027.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=EC-Technik-kurz-und-buendig_11_EN_026-027.pdf (2013-06-
19) 
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sensor känner av hur många gånger magneterna passerar under den.37 Med hjälp av denna 
information kan motorns kontrollkort påverka motorns varvtal. 
 
För att fästa motorn i ramen så kapades en aluminiumplåt till. Hål för att fästa den i ramen 
och i motorn borrades och bultar skruvades genom plåten in i ramen och motorn skruvades 
fast i plåten.  

                                                        
37 Wayne Storr, 2013-06, Electronics Tutorial about Hall Effect Magnetic Sensor, http://www.electronics-
tutorials.ws/electromagnetism/hall-effect.html (2013-06-19) 
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4.6. Egentillverkade komponenter 

Aluminiumramen: 
Aluminiumprofilen kapades upp i längder efter CAD modellen. På vardera ända slogs 
gängor i för att kunna fästa profilerna med varandra. Det borrades även upp hål i dem 
för att kunna använda insektnyckel för montering och demontering, 
 
Fäste för DC motor: 
Fästet till DC motorn skapades genom en om modifiering av aluminiumprofilen som 
ramen är skapad av. Det borrades en hålbild i denna för att passa de fästpunkter som 
redan fans på motorn. Sedan fräste man ut ett fyrkantigt hål på för att axeln ska kunna 
gå igenom och för att det ska vara möjligt att fästa motorn. 
  
Fäste för EC motor: 
fästet skapades genom att gruppen valde att fräsa ut en rektangulär 3 mm plåt med en 
hålbild för att passa de 3 fästpunkter, det borrades även ut ett hål för axelns genomgång. 
 
Axelkoppling mellan EC motorn och axeln:  
Det valdes att svarva till en cylinder med en diameter på 30 mm och en längd på 60 mm. 
Ur denna cylinder svarades de upp två stycken hål, ett på 10 mm och ett på 20 mm för 
att passa vardera axel. Det borrades och gängades även ett hål på vardera sida av 
cylindern för att kunna applicera en stoppskruv förr att låsa axlarna i kopplingen. 
 
Axelkoppling mellan dc motor och ledskruv: 
Gruppen införskaffade sig en 4 mm axelkoppling för att kunna fästa ledskruven på dc 
motorn. Denna koppling svarvades sedan upp till 5mm i ena änden för att passa på 
vardera axel. 
 
Fäste till ledmutter för linjär rörelse. 
För linjär rörelse användes en 2 mm axel som går genom ledmuttern som får ledskruven 
att inte rotera och det gör att den kan röra sig linjärt. 
 
Fäste till skivbromsen på axeln: 
Gruppen valde att svarva ut en cylinderformad komponent som var tillräckligt stor för 
att täcka in den hålbild som krävdes för att passa in till hålen som fanns på skivbromsen. 
Det svarvades även ut ett hål på 20 mm för axeln. 
Hålen som sedan borrades för fästpunkterna till skivan gängades för att kunna fästa 
skivan på denna koppling som tillverkats. Även här valdes det att borra ett hål och gänga 
för att kunna applicera en stoppskruv här för att låsa skivan mot axeln. 
 
Fäste till potentiometrar: 
Fästena skapades genom att bocka 1,5 mm aluminiumplåt och sedan borra ut fästen för 
potentiometern och ett fäste för ramen. 
Det skapades även plastadaptrar för att skapa möjligheten att fästa potentiometer i 
pedalen vid dess rotationspunkt. 
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Infästning för att kunna fästa fjädrarna på pedalerna och ramen: 
Gruppen fräste ut två rektangulära aluminiumstycken som borrades och gängades för 
att kunna fästa pedalerna och även fästpunkter för att kunna fästa aluminiumtyckena på 
ramen. En fästpunkt för fjädern fanns på pedalerna från start. Men det hålet hade UNC 
gänga som var större än fjäderns gänga. Så för att kunna fästa fjädrarna på pedalerna 
borrades fästpunkten upp och gängades om till en metrisk gänga. I hålen skruvades en 
tillverkad skruv med utvändig och invändig gänga i. Det gjorde att fjädrarna kunde fästa 
i pedalerna. 
 
Bromsok fäste: 
Fäste till bromsoket skapades genom att borra hål i en U-profil för att passa 
originalfästena som redan fans på bromsoket. 
 
Distans för att kunna placera lagret längre ner: 
Gruppen valde att fräsa ut ett aluminiumstycke i rektangulär form som då borrades och 
gängades för att kunna fästa lagerenheten på denna och sedan borrades och gängades på 
motsatt sida för att kunna montera detta stycke på ramen. 
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5. Resultat & Analys 
Här presenteras resultatet av konstruktionen av demonstratorn. Hur komponenterna fungerar 
och sitter ihop och även resultat av beräkningar. 

 
Fig. 15 

5.1. Utvärdering av ergonomi och känsla 

5.1.1. Ram 

Att bygga ramen i aluminium blev valet för att KS_REQ1 skulle uppfyllas och den skulle 
ligga inom budgeten KS_REQ5. Ramen utformades så simpelt som möjligt med en box 
konstruktion som är lätt att ta isär och utnyttjar materialet bra. Den fästs ihop med plasthylsor 
med gängor som man slår in i aluminiumprofilen. Hålen som måste göras för att kunna fästa 
ihop profilerna täcks igen av täcklock. Höjden på den främre modulen bestämdes genom att 
skapa rätt avstånd mellan pedalerna och golvet samtidigt som man vill få upp hjulet för att det 
ska vara synligt för man tydligt ska kunna se hur allt fungerar, allt från elektronik till de olika 
mekaniska lösningarna. Höjden på den bakre modulen dvs. förarsätet har satts till 40 cm som 
bestämts genom tester och mätningar för att skapa rätt känsla vid inbromsning och gaspådrag. 
Fästen för motorerna och pedalerna är egentillverkade och gjorde i aluminium och fästs i 
ramen med hjälp av skruvar och muttrar.  
 



 

 26 

Avståndet mellan den främre delen och stolen sattes till 60 cm efter uträkningar (se bilaga 5), 
detta har även testats och avståndet är uträknat enligt antroprometisk data. 
 
Demonstratorn består av två moduler. För att demonstratorn ska lätt kunna transporteras och 
för att kunna visa huvudfunktionen utan att behöva ta med hela demonstratorn. Modul 1 
består av ramen där alla komponenter utom stolen är fäst. Modul 2 består av förarsätet. 
Modulerna är fästa med hjälp av insektsskruvar. Det gör att alla komponenter är 
demonterbara. Demonstratorn kommer även uppfylla kraven på måtten, 780*400*300, enligt 
KS_REQ2, och klara kraven på vikt, KS_REQ1, då det är möjligt att frakta den i flera delar.  

5.1.1. Pedaler 

Färdiga pedaler som fäst uppifrån valdes för att uppfylla KS_REQ3. Att ha pedaler som 
fäst på golvet blir inte lika bra för att de flesta bilar använder pedaler som har 
pivotpunkten uppe. Gas och bromspedalen har olika tröghet när man trycker ner dem. 
För att simulera denna tröghet används gas fjädrar som har modifierats för att ha rätt 
tryck. 
 
Pedalerna är fästa så att mitten på pedalen är 100 mm upp från golvet. 
 
Två potentiometrar används för att mäta hur många procent pedalen är intryckt och det 
omvandlas till en rotation på någon av motorerna som då antingen ger ett gaspådrag eller en 
inbromsning av hjulet. 
Potentiometern är fäst i axeln som pedalerna roterar kring, det gör att potentiometern roterar 
när pedalen trycks ner och ger då info om hur mycket motorn ska rotera. 
 
Ett test för att verifiera pedalernas tryckkraft utfördes. Det visar att gaspedalen har en 
kraftstegring från 5N-25N och gaspedalen har från 8N-30N. 

5.1.1. Stol 

Gruppen har en utbytbar stol med hjälp av en universal skena undertill vilket leder till att 
många stolar passar på denna skena. Glidskenan möjliggör även en justering av avståndet 
mellan stol och pedalställ, justeringsintervallet är på 20 cm. Att ha möjligheten att använda 
sig av att kunna byta stol har många fördelar för detta projekt, för det första så ska det vara en 
lätt konstruktion KS_REQ1 och samtidigt ska den ge ett uttryck och känsla av en bil 
KS_REQ3. Så möjligheten finns om man skulle vilja använda sig av en riktig bilstol. Men då 
klarar den inte av kraven för transport så därför är det inte en möjlighet. 
 
Stolen har en lutning på ca 5° och med hjälp av de justerbara benen så kan ytterligare justeras 
5°. Det ger 10° lutning som är önskvärt. 
 
Gruppen valde att använda sig av en hopfällbar båtstol för att kunna hålla ner vikten men ändå 
skapa en gedigen känsla och ändå hålla sig till budgeten. 

5.2. Utvärdering av motorer 

En EC motor från Maxon används för drivning av hjulet. Det är EC 90 flat och det är en 
borstlös DC motor med inbyggd hallsensor. Det är en 24V motor med nominellt varvtal på 
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2620 rpm och nominellt vridmoment på 425 mNm. Den har tillräckligt med vridmoment och 
roterar fortare än vad som behövs. Denna motor valdes i stället för den mindre vridkraftiga 
modellen då båda motorerna kostar lika mycket och det ska finnas rum för förändringar av 
hjul. Ett tyngre hjul behöver mer vridmoment för att kunna snurra. Även att den har en 
inbyggd hallsensor spelade in i valet av motor. Denna motor styrs av en kontrollenhet från 
Maxon som heter ESCON 50/5 och den valdes ut av den andra exjobbsgruppen. 
 
Gruppen har valt att använda sig av en EC motor med hall sensor för att man ska kunna göra 
hastighetsmätning på hjulets rotation. 
 
För att driva hjulet så krävs det 0,1354 Nm och motorn leverera 0,425 Nm. För att komma 
upp i 30km/h på hjulets periferi så behövs ett varvtal på 620rpm och motorn har ett varvtal på 
2620rpm. Då motorn tappar både vridmoment och varvtal vid belastning och eventuellt byte 
av hjul så är det nödvändigt. 

5.3. Utvärdering av broms 

Bromsen som används är en mekanisk skivbroms från Clarks. Anledningen till att gruppen 
valde en mekanisk skivbroms är för att den är billigare än en riktig bil broms eller en gokart 
broms men uppfyller ändå de krav som ställs på demonstratorn. Den styrs med hjälp av en 
ledskruv med mutter från Haydon Kerk. Ledskruven och muttern från Kerk är teflonerad och 
muttern är gjord i nylon. Det medför att dessa har väldigt låg friktion. Stigningen på skruven 
är 19mm. Muttern har tre fästpunkter och en Anti-Backlash funktion. 
 
Motorn är en 60W DC motor som har nominell hastighet på 8050rpm och ett nominellt 
vridmoment på 85,6 mNm. 
 
En mekanisk skivbroms används för den är billigare än en riktig bilbroms eller en gokart 
broms men uppfyller ändå de krav som ställs på demonstratorn. 

5.4. Övriga komponenter 

Ett skottkärrehjul har används på demonstratorn eftersom de hjulen har en känsla som är 
acceptabel och har låg vikt jämfört med ett bilhjul. Hjulen skapar den rätta illustrativa känslan 
för att demonstrera ett roterande hjul.  
 
En 20 mm axel som passar direkt på hjulets nav används för enkel montering och 
demontering. Möjligheten finns att montera ett annat hjul på axeln men då måste man skapa 
eller köpa ett fäste som anpassas efter det nya hjulet och dess fästpunkter. 
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6. Slutsatser 
Här diskuteras resultatet och om det finns något som skulle lett till ett annorlunda slutresultat 
samt om de krav som finns har uppnåtts. Det finns många faktorer som kan ha påverkat 
projektet i olika riktningar och resultatet skulle kunna ha blivit annorlunda. Budget, 
tidsramen, lokalresurser och förkunskaper har påverkat projektet. Med en större budget hade 
många problem inte uppmärksammats förrän komponenterna har köpts in. Det beror på att 
krav och förutsättningar har ändrats eftersom. Även att ny information om komponenterna har 
erhållits som har gjort att de komponenterna inte var optimala. Även att kommunikationen 
mellan de andra studenterna och handledarna inte alltid varit perfekt då ändringar har skett 
från alla håll och inte informerats direkt. Även de individuella målen som alla sätter upp 
skiftar under projektet gång. Om det inte diskuteras kontinuerligt så kommer problem uppstå. 
Men även när det sker kontinuerligt så kan en osäkerhet i vad målet är, om någon ändrar sin 
vision snabbt, så kan det medföra att processen tar längre tid än väntat. Tidsramen har 
förkortats med informationssökning som skett på delar som blev inaktuella. Dess funktion 
inte visade sig efter undersökning inte vara lika bra som de alternativa komponenterna. 
Projektets tidsram och budget gav också en begränsning av tillverkning av komponenter i en 
professionell verkstad. 
 
Projektgruppen haft tillgång till en mekanisk verkstad 2,5 dag i veckan. Det räckte men det 
skulle ha kunnat bli en begränsning. Att planera arbetet i förväg var nödvändigt. Leveranser 
av komponenter skulle hinna levereras så gruppen har material att arbeta med. Arbetssättet 
medförde en förändring i tidsplanen och att arbetet med rapport och demonstrator fick ske 
parallellt. Ett bortfall av tillgång till verkstaden hade gjort att stora förseningar hade uppstått. 
Gruppen hade förkunskaper i flera av de lösningsmetoder som används men vissa 
komponenter som innefattade programmering hade gruppen ingen erfarenhet av. Det gjorde 
att informationssökningen inom det ämnet blev större än väntat. 
 
Budgeten var ett krav som sattes några veckor in i projektet. Det gjorde att designprocessen 
kunde ske utan några begränsningar. Men när budgeten blev ett krav så hamnade fokus främst 
på att försöka hålla den. Den har utmanat gruppen och gjort att valen av komponenter inte kan 
göras förhastat. Sökandet efter alternativa lösningar och billigare produkter ledde till att det 
behövde läggas ner mer tid på vissa moment gentemot om gruppen haft en högre budget. Ett 
exempel på det är linjärenheten som drar vajern till skivbromsen. Det finns linjärenheter på 
marknaden som skulle fungera bättre men de ligger långt över budgeten. Lösningen med en 
egen linjärenhet blev billigare och funktionen är fortfarande densamma. Dock är den inte lika 
hållbar eller lika effektiv vid inbromsning. Det gäller även ramen, det finns smartare 
profillösningar för enkel hopsättning men även dessa har ett högt pris. De skulle kunna göra 
uppbyggnaden av demonstratorn efter flytt lättare och snabbare. Även skulle det kunna krävas 
färre tillverkade fästen och på så sätt sänka vikten. 
 
Arbetet och konstruktionen av ramen gick felfritt under hela projektets gång. En reflektion 
över det är att om något inte hade gått felfritt så hade hela projektet blivit försenat eller 
budgeten fått överskridas. Om det hade funnits möjlighet till att svetsa ihop delar av ramen så 
hade det kunnat vara att föredra. Då skulle bitar av konstruktionen ha blivit stadigare men det 
skulle kanske ha varit för tidskrävande så demonstratorn inte skulle hunnit bli klar. Även att 
köpa in specialprofiler skulle varit en fördel men det är inte säkert att demonstratorn skulle 
hunnit bli klar. Kraven på att vardera modul skulle väga max 20 kg och ha ett yttermått på 
mindre än 780*400*300mm drev konstruktionen av demonstratorn. Hela konstruktionen är 
delbar och möjlig att lasta med mindre delar. Måtten uppnåddes för den längsta profilen är 
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600mm lång. Vikten på den främre delen var 19,2kg. KS_REQ1 och KS_REQ2 uppfyllt. 
Ramen går även att ta isär och användas utan stolen vilket gör modulariseringen och kravet 
KS_REQ4 uppnådda. Det är möjligt att ta bort stolen och använda den främre delen med en 
valfri stol och ha en fungerande demonstrator att visa upp. Det gör det möjligt att frakta den i 
färre väskor. 
 
Testet för att verifiera pedalernas känsla för tryckkraft visade att de har liknande känsla som 
de uppmätta referensbilarna, men de avviker från de mätvärden som gruppen utfört och 
mätvärden från litteraturstudier. Sammantaget är känslan i pedalerna väldigt lik pedaler i 
dagens fordon och KS_REQ3 är uppfyllt. När gaspedalen hade en kraft som var exakt som 
gaspedalen i en bil så var känslan inte optimal. Det kan bero på de yttre element som påverkar 
den som sitter och testar demonstratorn, att det inte finns någon ratt, någon instrumentpanel 
eller dörr och tak. Även att sittställningen är mer upprätt än i många bilar vilket medför att 
foten har kan generera en större kraft än om den är lägre, enligt studien ”Simulering av 
Muskelaktivitet vid pedalbromsning” av Erik Ejdepalm och Walter Westerdahl, 2009. Kravet 
KS_REQ5, att demonstratorn ska ha en realistisk känsla och vara robust blir med pedalernas 
känsla och kvalitén som ramen har gör att kravet kan anses vara uppnått. 
 
Stolen är justerbar och det ansågs i början av projektet vara ett framtidsmål. Det ansågs under 
projektets gång inte vara så komplicerat eller dyrt att konstruera så därför köptes glidskenor 
in. Med den är det även möjligt att fästa en standard bilstol. Stolen ger en känsla av kvalité 
som höjer demonstratorns känsla av en bil. Den gör även att känslan inte går så mycket till en 
racingbil som skulle ha varit aktuellt om t.ex. en gokartstol skulle ha används. Känslan kan 
därför anses vara av ett fordon, inte specifikt en lastbil eller personbil. Det gör att även kravet 
KS_REQ6 är uppnått. Då tanken med kravet var att inte få känslan av specifikt en bil utan ett 
fordon. 
 
Genom att placera bromsen och drivmotorn där de sitter så har KS_REQ7 kunnat uppnås. När 
gasen trycks ner så ser personen som testar demonstratorn att motorn inte är kopplad till 
gaspedalen med något annat än en kabel. När personen trycker in bromsen så syns det att 
bromsmotorn snurrar som drar i bromsvajern som sedan bromsar på skivan. Skivbromsen 
sitter öppet så det är lätt att se att armen rör sig och det bromsar. Även linjärenheten med 
bromsmotorn förstärker känsla vid inbromsningen. 
 
En utmaning i projektet har varit elmotorn för drivning av hjulet. Att komma fram till alla 
egenskaper den skulle erhålla var den stora utmaningen i sig. Det har pendlat en hel del 
gällande krav på vridmoment och varvtal eftersom krav på hjulet ändrades flertalet gånger 
under projektets gång. Även hur de andra studenterna skulle styra motorn var oklart under 
stora delar av projektets gång. Flera motorer var aktuella men efter möten med handledaren 
och de andra studenterna så sattes kraven upp och ett val kunde ske. 
 
Att Xdin har angivit en låg budget är ett strategiskt val från dem. Eftersom projektet fortsätter 
så är det bäst att spara in på den budget projektet har. Det här är en första prototyp för att se 
vilken riktning det ska utvecklas åt och identifiera och uppmärksamma problem med denna 
demonstrator. Slutresultatet skulle inte ha kunna ha förändrats så mycket med en budget på 
dubbelt så mycket pengar. Det skulle krävas en mycket större budget och mer tid för att kunna 
förändra resultatet så det blev en märkbar skillnad.  
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7. Rekommendationer 
För framtiden så har demonstratorn tillverkats så att alla delar är demonterbara. Det gör det 
möjligt att bygga ut och byta komponenter på demonstratorn för att få den att uppfylla krav 
från framtidsmålen. Att sätta dit servomotorer till pedalerna är möjligt. Plats och möjlighet till 
att ta bort och flytta finns. Då får man göra om fästet för fjädrarna eller flytta det och fästa 
servomotorn. Servomotorn skulle öka känslan i pedalerna och möjliggöra 
inställningsmöjligheter för pedalerna. De skulle kunna simulera t.ex. en ABS inbromsning. 
 
En utvecklingsmöjlighet är att ha en linjärenhet med ställskruv, exempelvis från Haydon Kirk. 
Den bör förbättra bromsens respons och funktion och skapa en mer gedigen känsla vid 
användning av bromsen. 
 
Hjulet är en annan aspekt som skulle kunna utvecklas. Det valda hjulet är obalanserat och det 
skapar vibrationer i demonstratorn vid högre varvtal. Även axeln kan bytas ut mot en med 
grövre godstjocklek för att få högra precision gällande rakheten. 
 
Det skulle även vara möjligt att ersätta den befintliga stolen och använda sig av en riktig 
bilstol som då skapar en ännu bättre känsla av att man verkligen befinner sig i ett fordon. 
 
En komponent som skulle kunna öka kvalitén på demonstratorn och som förenklar 
modulering och byggprocessen är att använda sig av en annan typ av profil, t.ex. från Sapa. 
De möjliggör en enklare byggprocess och lättare att komplettera med nya komponenter 
eftersom den finns färdiga fästpunkter på vissa profiler. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: 

 
 

 
  



 

 

Bilaga 2: 

 
 
 
Bilaga 3: 
Fyrkantsrör i 30x30mm aluminium med godstjockleken 2mm. Beräkning på kritisk punkt på 
designen. Rören uppskattas ha fästs i varandra hårdare än profilens hållfasthet. 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑏ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑝0,2 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

 

𝑊𝑏 =
𝐼

𝑒𝑚𝑎𝑥
 →  

𝑏1 × ℎ1
3

12 − 𝑏2 × ℎ2
3

12 
15

 

 

𝑊𝑏 =
𝐼

𝑒𝑚𝑎𝑥
 →  

30 × 303
12 − 26 × 263

12 
15

= 1961,24 𝑚𝑚3 

 
𝑅𝑝0,2 = 𝜎𝑏 = 70 𝑁/𝑚𝑚2 

 
𝑀𝑏 = 𝜎𝑏 × 𝑊𝑏 = 70 × 1961,24 = 137287,11 𝑁𝑚𝑚 

 
𝐿 = 411 𝑚𝑚 

 

𝐹 =
𝑀𝑏

𝐿
=

108328,5
411

≈ 263,57299 = 263,57𝑁 
 

263,57 
9,81

= 26,8677 𝑘𝑔 

 
Då fyra rör används så kommer kraften att fyrdubblas, alltså: 
 

26,8677 × 4 = 107,47 𝑘𝑔 
 
 
 
Bilaga 4: 
Pedalstället har två fjädrar som illustrerar trycket från pedalerna i bilar. Tester, redovisas i 
kapitel 5, visade att bromsen och gasen har olika kraftökningar. Gasen har en ökning från 7-



 

 

25N och bromsen har från 7-30N. För att få ut samma värden på pedalerna så måste 
fjädrarnas hårdhet beräknas. 
 
Pedalen är 300mm lång och fjädern fäster 75mm från pedalens rotationspunkt. 
 

𝑈𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 =
300
75

= 4 
 
Alltså har pedalställen en utväxling på 4:1. 
 
Gaspedal: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑟yc𝑘 𝑝å 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛 ×  𝑢𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 
 

25 ×  4 = 100𝑁 
Fjädern måste öka ca 300% 
 
Bromspedal: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑝å 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛 ×  𝑢𝑡𝑣ä𝑥𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = F𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 
 

 30 ×  4 = 120𝑁 
 
 
Bilaga 5: 
För att demonstratorn ska kunna användas optimalt av de som testar den så har beräkningar 
med antroprometisk data utförts. 
 
De nödvändiga måtten har antagits vara längden på högerfoten, längd mellan häl till knä, 
mellan knä till rumpa. Då fötterna är uppdelade i höger och vänster fot så kommer 
högerfotens mått användas då det är den foten man använder för att gasa och bromsa. 
  5 %: 50 %: 95 %: M: 
Höger fot, män: 245mm 266mm 286mm 265mm 
Häl-knä, män: 437mm 491mm 534mm 486mm 
Knä-rumpa, män: 451mm 493mm 545mm 496mm 
 
Höger fot, kvinnor: 223mm 243mm 263mm 242mm 
Häl-knä, kvinnor: 397mm 444mm 500mm 447mm 
Knä-rumpa, kvinnor: 431mm 477mm 522mm 478mm 
 
Med hjälp av dessa mått kan gruppen räkna fram hur högt pedalen ska sitta och hur långt ifrån 
stolen ska sitta från pedalen. 38 
 
Stolens höjd är 400mm hög. Stolen är 350mm lång och kan justeras 60mm framåt och 60mm 
bakåt. 
 
Uträkningen är gjord med medelvärdet för män, då denna grupp kommer vara 
överrepresenterad av de som kommer använda demonstrator. Beräkningar har utförts med 
trigometriska formler där en triangel är uppdelad i sträckan a, sträckan b, hypotenusan c och 
vinkeln ∝ och de samband som finns mellan dessa. 

                                                        
38 Mats, B. et al., 2010. Arbete och teknik på människans villkor. 2:1. Stockholm: Prevent. 



 

 

 
 
Stolsdynan har en vinkel på 90° mot golvet. Måttet från Knä-rumpa är 496mm och då går 
benet ut 146mm utanför stolen. 
 
Benet från knä till häl är 486mm långt. Vinkeln som benet har när hälen är i marken blir då: 

C𝑜𝑠 ∝=
𝑏
𝑐

 
 

𝑉𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑏
𝑐

=∝ → 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
400
486

≈ 34,609° 
 

𝐹𝑟å𝑛 𝑙år𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑏𝑒𝑛𝑒𝑡 𝑏𝑙𝑖𝑟 det ∝ + 90° → 34,609 + 90 = 124,609° 
 
Längden smalbenet tar upp blir då: 
 

𝑠𝑖𝑛 ∝  ×  𝑐 = 𝑎 → 𝑠𝑖𝑛 34,609 × 486 = 276,03 ≈ 276𝑚𝑚 
 
Vinkeln mellan smalbenet och marken är då: 
 

180 − 34,609 − 90 = 55,391° 
 
Foten ska ha en vinkel på 90-110° från smalbenet39 när den ligger mot pedalen. Det gör att 
dess vinkel från marken är då vid 90° på foten, 34,609°. 
 
Längden foten tar upp blir då: 
 

cos ∝ × 𝑓𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 𝑏 
 
Men eftersom man bromsar vid 2/3 av fotens längd så blir det:  

 
 

cos ∝ × 𝑓𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ×
2
3

= 𝑏 
 

                                                        
39 Anybody pdfen 



 

 

cos 34,609 × 265 ×
2
3

= 145,404𝑚𝑚 
 
Höjden som pedalen sitter på blir då: 
 

sin 34,609 × 265 ×
2
3

= 100,34𝑚𝑚 
 
Den totala längden mellan stolsryggen och pedalen är  
 

486 + 276 + 145,4 = 907,4mm 
 
 
Bilaga 6: 
Beräkningarna är baserade på en bil som gör 0-100 km/h på ca 15 sekunder. 
Demonstratorn ska kunna visa upp ett hjul som snurrar i max 30km/h då detta antagligen är 
tillräckligt för att visa upp bromsfunktionen och möjligen ABS och TCS. För att veta 
accelerationstiden är 𝑣2 = 0,3 × 15 = 4,5 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟. Detta avrundas upp till 5 sekunder. 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑝å ℎ𝑗𝑢𝑙𝑒𝑡 ä𝑟 𝑚ℎ = 1,4 𝑘𝑔 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛 ä𝑟 𝑚𝑏 = 0,2 𝑘𝑔 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑎𝑥𝑙𝑒𝑛 ä𝑟 𝑚𝑎 = 0,9 𝑘𝑔 
 

𝑚𝑡𝑜𝑡 = 2,5𝑘𝑔 
 

A𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑣2 = 5 𝑠 
 

𝐻𝑗𝑢𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ä𝑟 𝑑 = 0,26 𝑚 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑚 ℎ⁄ = 30 𝑘𝑚 ℎ⁄   
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑚 𝑠⁄ = 𝑣 →
𝑘𝑚 ℎ⁄

3,6
=

30
3,6

= 8,333 𝑚 ∕ 𝑠 

 

𝑅𝑎𝑑 𝑠⁄ →
8,333
0,26

= 32,051𝑅𝑎𝑑 𝑠⁄  

 

𝜀 →
𝑣
𝑣2

=
32,051

5
= 6,4103𝑅𝑎𝑑 𝑠2⁄  

 

𝑅𝑃𝑀 =
𝑣

𝜋 × 𝑑
× 60 =

8,333
𝜋 × 0,26

× 60 = 612,445 𝑅𝑝𝑚 

 

𝐽 =
𝑚 × 𝑑2

8
=

2,5 × 0,262

8
= 0,0211 𝑘𝑔𝑚2 

 
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑀 = 𝐽 × 𝜀 = 0,0211 × 6,4103 = 0,1354 𝑁𝑚 

 



 

 

Detta innebär att motorn ska ha ett varvtal på 613 RPM eller över och ett vridmoment på 
0,1345 Nm. 
 
Bilaga 7: 

 
 
Bilaga 8: 

 
 
Bilaga 9: 
Behövt vridmoment på broms vid ledskruv med 19mm stigning. Kraften som behövs för att 
dra vajern till skivbromsen mättes genom att fästa vajern i en våg och dra den. Kraften är lika 
med antal kilo gånger 9.82, alltså konverterat till newton. Den kraften som mättes upp var 
25N = F. Längden som vajern måste gå var max 25mm. Det beror på hur bromsen är inställd. 
 
Motorn har nominell ström på 3,44 A, vridmomentskonstant på 25,9 mNm/A, Hastighet och 
vridmoments konstant på 8,69 rpm/mNm och en mekanisk tidsfördröjning på 3,003ms. 
 
Ledskruven har en stigning på 19mm = 𝑙 och en effektivitet på 86 % = 𝜂. 
 

𝐵𝑒ℎö𝑣𝑡 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐹 × 𝑙

2 × 3,14 × 𝜂
=

25 × 19
2 × 3,14 × 0,86

= 87,9499𝑚𝑁𝑚 

 



 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛 = 3,44 × 25,9 = 89,0960𝑚𝑁𝑚 
 

𝑅𝑝𝑚 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 = 8,69 × 87,9499 = 764,2849 𝑟𝑝𝑚 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 25𝑚𝑚 =
25
19

764,2849
60

+ 0,001 × 3,003 = 0,1063𝑠 
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