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Sammanfattning 
 
Bakhjulsstyrning av fordon är en möjlig konfiguration som används sällan inom 
fordonstekniken. Tidigare arbeten inom ämnet bakhjulsstyrning är väldigt detaljerade 
och snäva i sin analys. I detta arbete vill författaren visa en bakgrund till hur olika 
farkoster styrs samt analys av detta.  
 
Syftet med arbetet är att utifrån litteratursökning och intervjuer kunna besvara vilken 
inverkan drivkällans placering och de konceptuella skillnaderna mellan olika farkoster 
har på styrningens placering. Samt vilka förväntade egenskaper en farkost får med icke 
konventionell styrning. Med hjälp av en simulering i MATLAB är syftet att kunna 
besvara vilken roll massa, hastighet och axellängd spelar för ett bakhjulsstyrt fordon och 
hur responsen ser ut jämfört med ett framhjulsstyrt fordon. 
 
Resultatet från intervjuerna och litteraturen visar att drivkällans placering nära rodret är 
väldigt viktig för fartygs styrningsförmåga. Däremot för flygplan påverkar det mest 
lastförmåga och för fordon tyngdpunktens placering. De konceptuella skillnaderna visar 
på att större fordon har mer att vinna på fyrhjulsstyrning då en mindre vändradie är mer 
kritiskt för dessa och att flygplan som flyger i överljudsfart behöver andra 
vinguppsättningar. För fartyg har det visat sig att en liten vändradie är viktigt i 
hamnområden och att både stora och små fartyg då använder sig av bogpropellrar. De 
förväntade egenskaperna för en ickekonventionell styrning är främst negativ för fordon 
och fartyg, då det finns risk för instabilitet och överstyrning, medan flygplan redan 
använder sig av styrningen fram i form av nosvingar.   
 
Simuleringarna visar att ett bakhjulsstyrt fordon bör ha en hastighetsbegränsning då det 
blir svårkontrollerat i höga hastigheter över 50km/h. En större massa har visat sig 
hämma magnituden av den laterala accelerationen i fel riktning och en längre axellängd 
minskar rotationshastigheten kring gir-led. Resultaten visar också att ett bakhjulsstyrt 
fordon har en fördröjning av den laterala accelerationen jämfört med ett framhjulsstyrt 
fordon på 0,1-0,2 sekunder beroende av bland annat massa, axellängd och hastighet. 
Responstesten visar att denna fördröjning bidrar till att den laterala förflyttningen är 
fördröjd första sekunden för hastigheter 10-90km/h men att redan efter ytterligare 1,5 är 
den dubbel så stor för hastigheter 50-90km/h.  
 
Slutsatsen är att fordon inte har bakhjulsstyrning i höga hastigheter på grund av den 
fördröjda initiala responsen samt av att utslaget efter några sekunder blir väldigt mycket 
kraftigare vilket gör fordonet svårt att kontrollera.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Rear wheel steering of vehicles is a possible steering concept, which has seldom been 
used in vehicle design. Earlier works show only details concerning one vehicle type 
from this subject. In this work the author will first present a background to how 
different vehicles are steered and the analysis of it.  
 
The purpose with this work is to from literature and interviews, answer which impact 
the placement of the engine and the conceptual differences have on the steering of 
different vessels. It will also answer which anticipated properties the steering will have 
if it´s not placed in a conventional way. Through simulation in MATLAB this work 
intend to answer to how mass, velocity and length of axle influences steering behaviour 
of a rear wheal steered, (RWS), car and how the steering response is different to a front 
wheal steered car, (FWS). 
 
The result from the literature and the interviews shows that the placement of engine and 
propeller near the rudder is very important for a ships steering capability. For vehicles it 
has most effect on the centrum of gravity, which is to prefer in middle of the vehicle, 
and for airplanes the ability to place cargo. The conceptual differences shows that a 
larger vehicle has more to gain, if it is equipped with four wheel steering, due to that the 
turning radius is a more critical aspect. For airplanes in super sonic speed it reviles that 
they need another set of wings. Ships need a smaller turning radius in harbours and 
therefore all size of ships use thrusters. The properties of a vessel with not conventional 
steering are most negative for cars and ships because of risk for oversteering and 
instability, while for airplanes it is already in use in form of the canard wings.  
 
The simulations display that rear wheel steered vehicle should have a limit of velocity 
because of its behaviour in high speeds over 50 km/h. A larger mass has shown to 
depress the magnitude of lateral acceleration in wrong direction and a larger length of 
an axle is shown to depress the yaw-rate motion. The result also displays that a RWS 
vehicle has a delay of the lateral acceleration compared to a FWS vehicle with 
approximately 0,1-0,2 s depending on mass, velocity and length of axle. The test of 
response indicates that this delay contributes to the delay of the lateral movement of the 
vehicle the first second for speeds between 10-90 km/h, but after only 1,5 s further the 
lateral movement is twice the value for speeds 50-90km/h.  
 
The conclusion is that vehicles don’t have RWS due to the delay in the initial response 
and the larger lateral movement after only seconds later, which makes the vehicle 
difficult to control.  

 
  



 
 

Förord 
 
Detta är en rapport som förklarar genom den utförda analysen varför bilar har 
styrningen fram när båtar och flygplan har styrningen bak. Arbetet är en projektuppgift 
inom kandidatarbetet för maskinteknik som ges genom kursen SA108X vid Kungliga 
Tekniska högskolan. 
 
Jag vill tacka handledare Mats Jonasson för hans handledning i projektet samt för han 
kom på idén till arbetet. Ett stort tack riktas även till de personer som deltog i intervjun 
och för att de tog sin tid och ställde upp. Av dessa vill ett särskilt tack riktas till Jan 
Torin som själv hjälpte till att hitta intervjupersoner för arbetet. Slutligen vill jag passa 
på att tacka kursansvariga Annika Stensson Trignell som gjorde det möjligt att 
genomföra detta arbete på distans under ett utbytesår i Berlin.  
 
 
 
John Sedin 
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1. Inledning  
 
Att bilar och vägfordon överlag har sin styrningsmekanism fram och att båtar och 
flygplan har sina roder längst bak kan man anta är i allmänhetens uppfattning självklart. 
Men varför är det egentligen så? Hur kommer det sig att bilar styrs fram när båtar och 
flygplan styrs bak?  
 
Tidigare arbeten som har gjorts inom området är väldigt specifika och begränsade på ett 
sådant sätt att de inte erbjuder läsaren en förståelse till varför bilar har sin styrmekanism 
fram. Många arbeten är inriktade på att med hjälp av bakhjulsstyrning som ett 
komplement till framhjulsstyrning kunna ge fordonet bättre vägegenskaper. Arbeten har 
även gjorts där man redovisar skillnaderna mellan framhjulsstyrning och 
fyrhjulsstyrning.  
 
Syftet med det här arbetet är att studera hur vägfordon, båtar och flygplan styrs samt 
analysera varför bilar har sin styrmekanism på framaxeln när båtar och flygplan har sin 
bak och vad det kan bero på. Samt visa hur massa, axellängd och hastighet påverkar 
egenskaperna hos ett bakhjulsstyrt fordon och hur responsen skiljer sig mellan ett 
framhjulsstyrt och ett bakhjulsstyrt fordon.  
 
Metoden för det här arbetet är en litteraturstudie inom ämnet, samt att genomföra en 
simuleringsstudie i MATLAB. I simuleringen undersöks hur massa, axellängd och 
hastighet påverkar ett bakhjulsstyrt fordon samt vilken eventuell skillnad det kan finnas 
i responsen mellan ett bakhjulsstyrt och ett framhjulsstyrt fordon. För att ge läsaren 
djupgående resonemang och svar genomförs dessutom intervjuer med erfarna ingenjörer 
inom respektive fält.  

2. Bakgrund 
 

2.1 Styrning av personbilar och vägfordon 
 
Avsnittet innehåller en grundläggande beskrivning av hur personbilar och andra 
vägfordon styrs och en presentation av tre styrsystem.  
 
Från och med den första bilen som tillverkades i Paris av Joseph Cugnots och 
provkördes 1770 har styrningen varit placerad framtill på bilar [1]. Det fanns tidiga 
bilmodeller som styrdes med hjälp av en rorpinne, likt hur man styr små segelbåtar, men 
denna konstruktion försvann relativt snabbt [2]. Först under början av 1900-talet 
introducerades fyrhjulsstyrning i fordon som användes i svårare terräng. 
Fyrhjulsstyrningen fick ett genombrott under första och andra världskriget då 
fyrhjulstyrningens mindre svängradie gav fordonen stora fördelar i svår terräng [3]. En 
av de första personbilarna med fyrhjulstyrning var Hondas Prelude som tillverkades 
mellan 1988-1991, se Figur 1. Fyrhjulsstyrningen var ett tillval vilket många köpare inte 
valde på grund av den dyra kostnaden [4].  
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Bakhjulsstyrning används enbart på vissa speciella fordon idag, t.ex. truckar, 
gräsklippare och fordon för gatusopning [2]. Den grundläggande mekanismen till hur ett 
fordon med hastigheten, 𝑣, ändrar sin färdriktning är att minst ett hjul ändrar sin 
styrvinkel och på grund av friktion mellan däck och vägbana uppstår en lateralkraft,𝐹!, 
sidledes. Denna kraft är proportionell mot slipvinkeln 𝛼, se Figur 2 och 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
För ett givet däck är fordonets massa m och däcktrycket två av faktorerna för 
beskrivandet av relationen mellan reaktionskraften och slipvinkel [5]. Ett exempel på 
förhållandet för en personbil visas i Figur 4. 
 

Figur 3. Gestaltning av vinklar och krafter [2] 

Figur 1. Hondo Prelude tredje generationen med fyrhjulsstyrning [1]. 

Figur 2. Gestaltning av slipvinkel och reaktionskraft [2] 
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För elastiska delen i Figur 4 ges relationen mellan reaktionskraften och slipvinkel enligt 
[6] av: 
 

𝐹! = −𝐶!𝛼     (1) 
 
där kurvstyvheten 𝐶!, benämnd Cornering stiffness i Figur 4 ges av: 
 

𝐶! = − !!!
!"

    (2) 
 
Med en ökande slipvinkel och skarpare kurva krävs det att kraften ökar för att bibehålla 
kursen genom kurvan. Gränsen för när denna kraft blir större än friktionskraften och 
fordonet börjar glida ges av övergångsdelen (Transitional) i Figur 4. I denna rapport ges 
ingen djupare analys av denna övergång samt friktionsdelen. 
 
Vid låga hastigheter gäller ett geometriskt samband mellan fordonets längd, 𝐿 , 
svängradien, 𝑅, och styrvinkeln 𝛿 , se Figur 5. Ur det geometriska sambandet ges 
styrvinkeln, mest känd som Ackermannvinkeln, av: 
 

  tan  (𝛿) = !
!
        (3) 

 
vilket vid små vinklar kan avrundas till:  
 

𝛿 = !
!
      (4) 

Figur 4. Exempel på relation mellan slipvinkel och reaktionskraft [2] 
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Vid högre hastigheter består centripetalaccelerationen av flera sammansatta sidokrafter. 
Framhjulens styrvinkel ger som tidigare nämnts, en sidokraft som gör att en 
centripetalacceleration uppstår. Styrvinkeln bidrar även till att det för bakhjulen uppstår 
en slipvinkel mot färdriktningen, vilket betyder att det vid bakhjulen uppstår en 
sidokraft [3]. 
 
Centripetalaccelerationen ges av: 
 

𝐴! = 𝑣!/𝑅     (5) 
 

Med Newtons andra lag ges då centripetalkraften av: 
 

𝐹! = 𝑚𝑣!/𝑅    (6) 
 

där m är massan för fordonet. Den enklaste modellen för att beskriva hur ett fordon rör 
sig är den så kallade cykelmodellen, vilken kan ses i Figur 6.  
 
 

 
 
 

Figur 5. Geometriskt samband för Ackermannvinkeln [2]. 

Figur 6. Cykelmodellen för ett framhjulsstyrt fordon. 
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Där 𝜓  är rotationshastigheten genom en tänkt vertikal axel genom fordonets 
tyngdpunkt. Rotationshastigheten kallas också yaw-rate och är tidsderivatan av yaw-
vinkeln, vilken beskriver rotationen [1]. Avstånden 𝑏 och 𝑓 är avståndet från bakaxeln 
respektive framaxeln till tyngdpunkten. Den totala centripetalkraften ges i 
fortvarighetstillstånd då av:  
 

!!!

!
= cos 𝛿 𝐹!" + 𝐹!"    (7) 

 
Styrvinkeln antas här vara liten varpå småvinkelapproximation kan användas för att 
skriva om ekvation (7) till: 
 

!!!

!
= 𝐹!" + 𝐹!"    (8) 

 
Med momentjämvikt kring tyngdpunkten fås följande samband:  

 
𝐹!" ∗ f = 𝐹!" ∗ b    (9) 

 
Ur denna grund kan sedan ekvationerna lösas och man kan grafiskt beskriva hastighet i 
sidled och rotationsvinkeln beroende på bland annat hastighet i axelns riktning [5].  
 
Det som skiljer tidigare beskriven framhjulsstyrning från ren bakhjulsstyrning, där man 
enbart styr med bakhjulen är att man får föreställa sig Figur 3 och 6 med en färdriktning 
åt andra hållet. Geometriskt sätt blir vändradie densamma vilket illustreras i Figur 7 där 
man har tagit ut den så kallade momentanpunkten genom att ta ortogonalen från 
hastighetsriktningen av fram respektive bakaxel. 

 

Figur 7. Illustration av svängradie för bakhjulsstyrning. 

Däremot skiljer sig svängradien för ett fyrhjulsstyrt fordon jämfört med ett 
framhjulsstyrt alternativt bakhjulsstyrt fordon. På grund av att både framhjul och 
bakhjul styr blir vändradien mindre för fordonet.   
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Figur 8. Illustration av fyrhjulsstyrning med samma styrvinkel fram och bak. 

Från Figurerna 5,7 och 8 ser man att rotationscentrum för fordonen skiljer sig på grund 
av styrningen. För ett fyrhjulsstyrt fordon hamnar rotationscentrum längre fram i 
fordonet och med optimal konstruktion kan man få det att hamna i mitten och då få en 
minimal vändradie. Det skiljer sig mot ett framhjulsstyrt fordon som har 
rotationscentrum i bakaxeln. Ett bakhjulsstyrt fordon har istället sitt rotationscentrum 
vid framaxeln. Det ska observeras att detta resonemang enbart gäller då fordonet kör 
sakta och då kan man försumma slipvinkeln.  
 
De första fyrhjulsstyrda fordonen använde sig av en mekanisk länk mellan framaxel och 
bakaxel. Det gjorde att alla hjul hade samma styrvinkel. På senare tid har ett system som 
heter Steer-By-Wire utvecklats, vilket innebär att hjulens styrs individuellt med 
exempelvis elektroniska motorer och det finns ingen mekanisk länk mellan ratt och 
styraxel. Det här systemets fördelar är att det ger fordonet en möjlighet att anpassa 
styrningen för varje hjul efter behov [3].  
 
För fyrhjulsstyrning finns det två olika fall av styrning. Det är motstyrning och 
medstyrning vilket innebär att bakaxeln styr åt samma håll som framaxeln, se Figur 9.  

 
 
 
 

Figur 9. Illustration av motstyrning (vänster) och 
medstyrning (höger) [3] 
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Vid långsammare körning blir bilen mer lättmanövrerad vid motstyrning, då vändradien 
är mindre och vid högre hastigheter är medstyrning att föredra vid till exempel snabba 
filbyten eller manövrar, då risken för sladd minskas [7].  
 
För att kategorisera hur olika fordon reagerar när de styrs använder man sig av 
begreppen understyrd, neutralt styrd och överstyrd. Enkelt förklarat beter sig fordonet 
vid understyrning på det sättet att vid en ökande hastighet måste man öka styrutslaget 
för att behålla den kurva man har inlett. Är ett fordon för understyrt upplevs det som 
trögt att styra. Neutralt styrda fordon är oftast sportbilar, då de ska reagera snabbt på 
rattutslaget från föraren. En överstyrd bil reagerar på motsatt sätt än en understyrd, vid 
en ökande hastighet behöver rattutslaget minskas för att kurvan ska hållas. Ett överstyrt 
fordon kräver till slut ett rattutslag i motsatt riktning för att hålla sig kvar i kurvan. De 
olika styrkategorierna illustreras i Figur 10.  
 
 

 
Figur 10. Illustration av över (vänster) respektive understyrning (höger) [4] 

Ett annat sätt att styra ett fordon på är att likt bandvagnar styra genom att bromsa 
däcken på ena sidan och enbart ha framåtdrift på andra sidan. I och med denna manöver 
får man en rotation kring de bromsade hjulen. Denna typ av styrning hämmar 
hastigheten, då man måste bromsa ena sidan av fordonet.  

2.2 Styrning av båtar och fartyg 
 
Båtar och fartyg har traditionellt sätt sin styrmekanism i aktern, se Figur 11. Den består 
av ett roder som är på ett förenklat sätt en vertikal planka som går ner i vattnet.  
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Fartyget ändrar riktning på grund av det moment kring tyngdpunkten, G i figur 11, som 
uppstår av roderkraften, 𝐹! [8]. Roderkraften är riktad nedåt i figuren, i motsatt riktning 
än den utritade reaktionspilen i figuren. 𝐹! ges av:  
 

𝐹! = 𝐶! ∗
!
!
∗ 𝜌 ∗ 𝑉!! ∗ 𝐴!    (10) 

 
där 𝜌 är mediumets densitet, 𝑉! är den anströmmande hastigheten och 𝐴! är rodrets hela 
area. 𝐶! är tvärkraftsbidraget som beror på roderutslagets styrvinkel, rodrets utformning 
och anströmningen, vilket bestäms experimentellt [8]. Vid det enkla antagandet att 
fartygets längd är 𝐵! och att  tyngdpunkten sitter i mitten så ges det styrande momentet 
av: 
 

𝑀! = 𝐹! ∗
!!
!

    (11) 
 

Ovan är den enklaste form av roder beskriven med ett roder i aktern. Det finns flera 
olika typer av roder på marknaden vilket påverkar roderkraften och vilken effekt den 
har på styrningen. Någon djupare analys av olika rodervarianter kommer inte att göras i 
denna rapport.  
 
Genom en större roderarea kan en större roderkraft genom ekvation (10) fås och 
därigenom ett högre vridande moment enligt ekvation (11). Däremot blir den 
bromsande effekten för ett fartyg större i och med större area av rodret samt genom ett 
ökande av roderutslaget. För att rodret ska vara så effektivt som möjligt ska placeringen 
av det vara så nära skrovet som möjligt [9]. 
 
En del fartyg och båtar har en kompletterande styrmekanism i fören till rodret i aktern i 
form av en bogpropeller, se Figur 12. Det är en propeller som ligger i fartygets 
längdaxel och genererar en styrande kraft. Kraften uppstår genom att bogpropellern 
flyttar vattenmassor från den ena sidan till den andra av fartyget och i och med det 
uppstår ett under respektive övertryck vilket ger upphov till en kraft [9].  
 

Figur 11. Fartyg med roder i aktern [5] 
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Figur 12. Bogpropeller i fören [6]. 

Bogpropeller finns på allt från mindre fritidsbåtar till större fartyg. Fördelarna med 
bogpropeller är att man får ett större vridande styrmoment och båten eller fartyget blir 
då lättare att hantera vid till exempel hamnområden och dockning [9]. Vid högre 
hastigheter från 2 knop och uppåt försämras effekten av bogpropellrar avsevärt då deras 
förmåga att flytta vattenmassor från ena sidan till den andra hämmas av den starka 
vattenströmningen kring båten. Vid hastigheter över 10 knop är bogpropellerns inverkan 
försumbar [10]. Detta kan sammanfattas genom att säga att bogpropeller är fördelaktiga 
vid låga hastigheter medans roder är att föredra i högre hastigheter.  

2.3 Strömning kring symmetriska profiler 
 
För fartyg och flygplan är strömningen kring dem i deras respektive medium viktig för 
var styrningen och drivkällan ska placeras för att effektiviteten ska bli så hög som 
möjligt. På grund av detta ges läsaren i det här avsnittet en teoretisk överblick kring 
strömning så att denna lättare ska kunna sätta sig in i rapportens vidare fördjupning.  
 
Flygplan och fartyg har en symmetrisk form i det horisontella planet. Förutsatt att 
strömningen kommer rakt framifrån blir strömningsmönstret symmetriskt på bägge 
sidor om farkosten. Vid laminär strömning följer strömningen profilen helt.  
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I Figur 13 kan man se en illustration av en laminär strömning. Den turbulenta 
strömningen däremot följer inte profilen helt utan hade virvlat sig på slutet på den högra 
sidan av profilen. På grund av detta uppstår en tryckskillnad, där ett undertryck råder 
vid virvlarna och ett motsvarande övertryck framför profilen vilket ger upphov till en 
bromsande kraft [11]. Punkterna till vänster och höger i bilden där de horisontella 
linjerna korsar profilen är så kallade stallpunkter, där hastigheten är noll, vilka kan flytta 
sig längs profilen beroende på form och angreppsvinkel. Den högsta hastigheten mäts 
vid punkter som ligger på själva magen av profilen, hastigheten är högre där på grund 
av det minskade tvärsnittet och faktumet av att volymflödet alltid är konstant. Kring 
profilen bildas ett gränsskikt, vilket syns i Figur 13 genom att den första strömlinjen 
ligger en bit utanför profilen. Hastigheten av det strömmande mediet i gränsskiktet är 
noll relativt till profilens hastighet (de har samma hastighet) precis vid profilens kant 
och ökar linjärt till första strömlinjen [11].  
 
För att ge en indikation på om en strömning är laminär eller turbulent används Reynolds 
tal [11], Re, vilket ges av: 

𝑅𝑒 = 𝑉! ∗
!
!
     (12) 

 
där 𝑉! är hastigheten av det strömmande mediet, L är längden på den omströmmade 
profilen i längsriktning och 𝜐 är kinematisk viskositet [11]. Gränsen för fullt utvecklad 
turbulent strömning kring en profil ligger vid ett Reynoldstal på kring 10!. Det finns 
inget bestämt tal när det gäller strömningen av profiler utan det har med flera faktorer 
att göra. Tabell 1 nedan, kan man ur ekvation 12 se att turbulent strömning förekommer 
i de flesta fall när det gäller båtar och flygplan.  
 

Medium\Temperatur  5 °C 10 °C 15°C 20 °C 25 °C 30 °C  
Färskvatten 1,519 1,308 1,142 1,007 0,896 0,804 10!! 
Sjövatten 1,590 1,391 1,230 1,089 0,965 0,873 10!! 

Luft 13,730 14,180 14,650 15,100 15,580 16,030 10!! 
Tabell 1. Kinematisk viskositet för tre medium beroende av temperatur [8] 

Figur 13. Laminär strömning kring en symmetrisk profil [7] 
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2.4 Styrning av flygplan 
 
Till skillnad från vägfordon och båtar så finns det en större variation i hur flygplan 
styrs. I det här avsnittet kommer läsaren enbart att bli introducerad i hur flygplan styrs i 
horisontell led. Den vertikala styrningen av ett flygplan kommer inte att tas upp, då 
detta inte anses vara relevant för rapportens tema. Den styrmekanism som i första hand 
förknippas med flygplan är deras stjärtroder, så kallad girstyrning. När stjärtrodret 
ändrar vinkel så uppstår på grund av den ändrade luftströmningen en kraft som ger 
upphov till en gir-rörelse. Vilket även benämns yawing [12]. 
 

Denna typ av styrning används inte ensamt utan i en kombination av 
styrningsmekanismer. En sådan styrning kallas banking, då rodren längs vingarna, de så 
kallade skevrodren (aileron) används. Likt i Figur 14 vinklas de och skapar då en 
strömning riktad i det vertikala planet vilket ger upphov till en styrande kraft.  
På grund av att flygplanet då vinklas kring sin längsgående axel ändras vinkeln på 
flygplanets totala lyftande kraft och därigenom uppstår en komponent riktad i det 
horisontella planet, vilket illustreras i Figur 15. Denna komponent är den styrande 
kraften på flygplanet [13]. 
 

Figur 14. Luftströmning kring stjärtroder [8]. 
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Figur 15. Kraftkomponenter vid banking [9]. 

Nackdelen med banking är att den yttre vingen i kurvan flyger en längre sträcka vilket 
medför att dess hastighet är högre än den inre vingens. I och med den högre hastigheten 
uppstår ett undertryck på översidan på den yttre vingen jämfört med den inre vilken 
bidrar till att den lyftande kraften på den yttre vingen ökar [12]. Detta kan ses i 
sambandet: 
 

𝑝 + !
!
𝜌!𝑉! + 𝜌!𝑔ℎ = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   (13) 

 
Vilken benämns Bernoulli’s ekvation där p är trycket, 𝜌!  är luftens densitet, g är 
tyngdaccelerationen, h är höjden och V hastigheten. Vid antagandet av att 
höjdskillnaden är försumbar ser man i ekvation 13 det direkta sambandet mellan höjd, 
hastighet och ett undertryck för den yttre vingens översida [11]. När detta sker behöver 
ibland piloten vinkla skevrodren åt andra hållet för att kompensera den extra vinklande 
kraften av planet [13].  
 
Ett annat sätt för ett flygplan att styra är med hjälp av sina drivkällor, alltså motorer. 
Denna möjlighet finns enbart för flygplan som har motorer placerade under vingarna 
eller har vinklingsbara motorer vid stjärten. Den senare konstellationen gäller ofta 
flygplan av militärt bruk och då erhålls vertikala ändringar av riktningen [14]. I och med 
att den ena vingens motorer tilldelas mer kraft uppstår ett vridande moment kring 
tyngdpunkten med vingen som hävarm. Detta sätt att styra ett flygplan på är mer 
kostsamt då det går åt mycket bränsle i och med kraftökning och kraftreducering av 
motorerna [12].  
 

2.5 Farkoster med icke konventionell placering av styrningsmekanismen 
 
Det här avsnittet ger några exempel på icke konventionell placering av 
styrningsmekanismen.  
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Jas 39 Gripen – Canard-vinge 
Jas 39 Gripen är svenska försvarsmaktens nuvarande flygplan för stridande ändamål. 
Flygplanet har en så kallad delta-canard form, vilket innebär att flygplanet har små 
vingar framför den stora vingen, vilket kan ses i Figur 16. Dessa vingar har inga 
skevroder på Jas 39 Gripen utan hela vingen vinklas istället, däremot hade canard-
vingarna på Viggen skevroder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelen med en canard-vinge jämfört med ett klassiskt utformande av stjärtpartiet är 
att vid en momentanjämvikt i tippled kring tyngdpunkt så ger canardvingen en positivt 
bidragande lyftkraft till skillnad från en stjärtvinge som ger negativ lyftkraft. 
Anledningen ges av vingens placering i förhållande med tyngdpunkten, vilket illustreras 
i Figur 17. På Jas 39 Gripen styrs canardvingarna simultant, vilket innebär att de inte 
kan användas för att svänga med, så kallad banking, utan används enbart för styrning 
kring flygplanets horisontella axel, alltså i tippled.  
 

 
 
 
 

Figur 16. Jas 39 Gripen [10]. 

Figur 17.  Jas 39 Gripen C med tyngdkraft (röd) och lyftkrafter (gröna) [11]. 
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Avslutningsvis ska tilläggas att Jas 39 Gripen inte är ensam med denna 
vingkonfiguration, bland annat har Eurofighter Typhoon även canard-vingar. En 
nackdel med canard-vinge är den minskade stabiliteten kring tippled [12].  

Bowrudder – Roder i fören 
För båtar eller fartyg är det ovanligt med ett roder i fören likt det som sitter i aktern. 
Istället använder man sig av bogpropellrar, vilka har nämnts tidigare i rapporten. Roder 
i fören förekommer endast i kombination med ett akterroder och är vanligt bland färjor 
som har ett behov av att styra fören. Dessa roder är vid drift framåt låsta och används 
enbart vid backning [9].  
 
Enstaka mindre båtar använder sig av ett roder i fören som ett komplement till ett 
akterroder, fördelarna ges av en nästan halverad vändradie och att styregenskaperna vid 
backning blir bättre. Bland annat använder sig Boesch Motorboats av ett sådant roder, 
vilket fälls upp i hastigheter över 10 knop [15]. Tyvärr ger Boesch ingen motivation till 
varför det fälls upp, men det skulle kunna bero på att rodret då kommer över vattenytan 
på grund av att båten lyfter i fören i höga hastigheter.   

Vägfordon med styrning bak – Truckar 
Till skillnad från de flesta personbilar så har truckar sin styrning på bakaxeln. Det är för 
att det ska bli lättare att ändra vinkeln på lasten fram utan att markant ändra framdelens 
position. Därför behöver föraren vara extra uppmärksam då bakändan på en truck 
svänger ut kraftigt vid styrningen.  

3. Syfte  
 
Syftet med denna studie är att genom litteraturundersökning, intervjuer och en 
simuleringsstudie i MATLAB få följande frågeställningar besvarade: 
 

 Hur påverkas styrningen av var drivkällan är placerad? 
 

 Vilka egenskaper förväntas uppstå om styrningen sitter på ett icke 
konventionellt ställe på farkosterna? 

 
 Vilken inverkan har de konceptuella skillnaderna för farkosterna? 

 
 Vilken inverkan har massa, hastighet och axelavstånd för ett bakhjulsstyrt 

fordon?  
 

 Hur skiljer sig responsen på styrningen för ett framhjulsstyrt respektive 
bakhjulsstyrt fordon? 
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4. Metod  
 
För att besvara frågorna har litteraturundersökning, kvalitativa intervjuer och en analys 
av en simuleringsmodell i MATLAB använts. Metoden har valt är på grund av 
begränsad tid och resurser för detta arbete. 
 
Intervjuerna har gjorts med olika yrkesverksamma personer inom det berörda ämnet. 
Målsättningen har varit att intervjua personer från företag samt från universitetsvärlden 
och då gärna med personer med erfarenhet inom både bilar, flygplan eller båtar. 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med öppen inriktning. Frågorna i intervjuerna har 
varit med ett så kallat öppet slut, då sådana lämpar sig bäst för denna typ av 
frågeställning [16].  
 
Simuleringsstudien i MATLAB baserade sig på användningen av ett redan framtaget 
program för simulering av ett framhjulsdrivet fordon. Motsvarande ekvationer för ett 
bakhjulsstyrt fordon har härletts fram och därefter har programmet anpassats.  
 

4.1 Litteraturundersökning 
 
För att kunna besvara syftets frågeställningar har en litteraturundersökning genomförts. 
Studien har genomförts i KTH:s databassystem Primo, vilket automatiskt söker igenom 
Diva, i CRISTin (norsk databas för forskningsresultat) samt på Technische Universität 
Berlins Volkswagenbibliotek. Sökorden ”framhjulsstyrning” och ”bakhjulsstyrning” (i 
olika språk) valdes för att begränsa litteratursökningen och för att inriktningen på 
litteraturundersökningen skulle fokusera på att besvara rapportens syfte. 
 
Resultaten har valts ut med avseende på språk och relevans. Sökord och resultat visas 
nedan i Tabellerna 2, 3 och 4, där också datumen för de genomförda sökningarna 
redovisas. Själva resultaten från litteratursökningen visas mer sammanfattat i 
resultatdelen.  

Litteratursökning i KTH-Primo 
Vid litteratursökning i KTH-Primo hittades inga resultat med sökordet 
framhjulsstyrning, se Tabell 2, däremot hittades en intressant artikel från Lennart 
Strandberg angående olyckor för fordon med bakhjulsstyrning, vilken presenteras i 
resultatdelen i rapporten.  
 

Databas\Sökord Framhjulsstyrning Bakhjulsstyrning Rear wheel steering 
KTH-Primo 6/3 Inga Ja Ja 

Tabell 2. Resultat från litteratursökning i Primo 

Sökningen av ”rear wheel steering” gav över 6000 resultat, dessa minskades ner till runt 
250 efter att kategorin ”steering systems” hade valts. Utifrån dessa lästes alla 
sammanfattningar igenom som involverade ordet ”rear wheel”. Utifrån denna sökning 
fanns flera intressanta resultat angående förbättrade vägegenskaper för fordon som har 
bakhjulsstyrning som komplement till framhjulsstyrning. Mest intressant var artikel från 
1990, av J.C. Whitehead, som jämför köregenskaper mellan framhjulsstyrning och 
bakhjulsstyrning. Denna artikel kommer att presenteras under resultatkapitlet.  
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Litteratursökning på Volkswagenbibliotek på TU-Berlin 
En litteratursökning gjordes också på Volkswagenbiblioteket på TU-Berlin. Det är deras 
motsvarighet till KTH-Primo. Resultaten för sökorden visas i Tabell 3.  
 

Databas\Sökord Vorderradlenkung Hinterradlenkung Rear wheel steering 
TU-Berlin 5/3 Ja Ja Inga 

Tabell 3. Sökresultat från artiklar/rapporter på TU-Berlin. 

De resultat som fanns var enbart skrivna på tyska så därför studerades de inte närmare.  
 
En sökning efter böcker genomfördes också i biblioteket vid TU-Berlin och då valdes 
enbart böcker ut som var skrivna på engelska eller en lättare tyska. Sökorden som 
användes här var Fahrzeug, steuern, autos, steuerung autos, steuerung fahrzeuge, 
fahrzeugtechnik, rear wheel steering, steering, radlenkung, hinterradlenkung, 
vorderradlenkung.  
 
Sökningen av litteratur i form av böcker inom ämnet fick endas ett fåtal träffar. De mest 
intressanta böckerna var Vehicle Dynamics, Stability, and Control och Vehicle Stability 
båda skrivna av Dean Karnopp som är professor emeritus vid avdelningen för 
Mechanical and Aerospace Engineering vid University of California Davis. Hans 
beskrivning av egenskaperna vid bakhjulsstyrning stämmer bra överens med de 
teoretiskt bevisade egenskaperna som uppstår enligt J.C. Whiteheads artikel.  

Litteratursökning i CRISTin 
Ytterligare en sökning gjordes i den norska databasen CRISTin, men inga relevanta 
resultat hittades. 
 

Databas\Sökord Vehicle  Steering Rear wheel  
CRISTin 4/3 Inga Inga Inga 

Tabell 4. Sökresultat från litteratursökning i CRISTin. 

 

4.2 Intervjuer 
 
I det här avsnittet kommer metoden för intervjudelen av arbetet att presenteras. När 
intervjukandidater valdes ut var ursprungligen målsättningen att använda sig av ett 
strategiskt urval [17]. Spridningen när det kommer till kunskapsområde har däremot 
begränsats kraftigt av de kontaktade personernas möjlighet att ställe upp samt intresse. 
Intervjuer har gjorts med följande personer och presenteras här i kronologisk ordning. 
Notera att intervjun med Richard och David respektive Carl-Olof och Mattias gjordes 
samtidigt.  

Intervjukandidater 
• Olle Rutgersson, Professor på Chalmers som forskar inom sjösäkerthet. Intervju 

per telefon den 19 mars 2014.   
• Richard Biveby, Steering Systems and Controls Concept Leader, Volvo Car 

Corporation. Intervju per telefon den 19 mars 2014. 
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• David Dahlgren, Production Supervisor, Volvo Car Coperation. Intervju per 
telefon den 19 mars 2014.  

• Anders Ulfvarsson, Professor emeritus på Chalmers inom marin 
konstruktionsteknik. Intervju per telefon den 20 mars 2014.  

• Jan Torin, Professor emeritus på Chalmers inom dataprogrammering med ett 
förflutet från Saab Aerospace. Intervju per telefon den 21 mars 2014.  

• Bengt Jacobsson, Professor på Chalmers inom fordonsdynamik. Intervju per 
telefon den 31 mars 2014.  

• Per Hogström, Universitetslektor på Chalmers och Masterprogramansvarig 
Naval Architecture and Ocean Engineering samt Nordic Master in Maritime 
Engineering. Intervju genom Skype den 2 april 2014.  

• Carl-Olof Carlsson, Avionics Integration Engineer på Saab Aerosystems. 
Intervju genom Skype den 4 april 2014.  

• Mattias Hackström, Aerodynamics Engineer Saab Aerosystems. Intervju genom 
Skype den 4 april 2014.  

 

Intervjumetod 
Intervjuerna har genomförts på ett sådant sätt att de intervjuade har blivit kontaktade 
och då presenterade för ämnet och fått en överblick på frågeställningar. De kontaktade 
som har gått med på att intervjuas har sedan ringts upp vid en lämplig tid. De har även 
fått ta del av ett dokument som beskriver författarens avsikter med det inspelade 
materialet, se Bilaga 1. Intervjuerna har spelats in då det underlättar arbetet med att 
sammanfatta svaren och är rekommenderat enligt sakkunniga på ämnet [16]. Under 
intervjun har anteckningar förts över sådant som upplevts som extra viktigt, vilket är 
rekommenderat för att underlätta analysen [17]. Frågorna som har ställts i intervjuerna 
redovisas i Bilagor 2-4.  
 
Sammanställningen från intervjuerna har gjorts enligt Trosts [17] rekommendation med 
de tre stegen – Insamling, analys och tolkning. Insamlingen av materialet har bestått av 
ovan nämnda inspelningar och anteckningar. Därefter har analys, tolkning och 
sammanfattning gjorts av materialet för att få fram det mest betydelsefulla utifrån 
rapportens frågeställningar. 
 

4.3 Simulering i MATLAB 
 
Modellen som är simulerad i MATLAB är cykelmodellen, se Figurerna 6 och 18. I den 
förenklade analysen har följande antagits:  
 

• Att slipvinklar 𝛼!"  , 𝛼!"  och styrvinkel 𝛿  är små 
• Att fordonet drivs med konstant hastighet  

Härledning av ekvation för cykelmodellen för ett framhjulsstyrt fordon 
Nedan följer härledningen av ekvationerna för ett framhjulsstyrt fordon. Ekvationerna 
som beskriver slipvinklarna för ett framhjulsstyrt fordon ges av 
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𝛼!" = arctan(!!!!!
!!

)− 𝛿    (14) 

𝛼!" = arctan(!!!!!
!!

)    (15) 
 
Styrvinkeln för framhjulen är här δ . Sidokrafternas relation till slipvinkel och 
sidkraftkoefficient ges av 
 

𝐹!" = −𝐶!"𝛼!"    (16) 
 

𝐹!" = −𝐶!"𝛼!"    (17) 
 
Rörelseekvationer i x och y riktning ger 
 

→∶ 𝑚 𝑣! − 𝜓𝑣! = −𝐹!"sin  (𝛿)  (18) 
 

↑∶ 𝑚 𝑣! + 𝜓𝑣! = 𝐹!" + 𝐹!"cos  (𝛿)  (19) 
 
Momentekvation kring tyngdpunkten ger 
 

𝐽!𝜓 = 𝐹!" ∗ 𝑓cos  (𝛿)− 𝐹!" ∗ 𝑏    (20) 
 
Med antagandet att slipvinklarna är mycket små kan approximationen 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑥) = 𝑥 
göras och då hastigheten i x-riktningen antas vara konstant blir accelerationen noll. 
Styrvinkeln delta antas vara mycket liten, vilket ger att sin 𝛿 = 0 och att cos 𝛿 = 1. 
Med dessa förenklingar ges då rörelseekvationerna av följande ekvationer där 𝑣! = 𝐷𝑣! 
och ekvation (16) och (17) har använts. 
 

𝑚 𝐷𝑣! + 𝜓𝑣! = −𝐶!"𝛼!" − 𝐶!"𝛼!"   (21) 
 

𝐽!𝜓 = −𝐶!"𝛼!"   ∗ 𝑓 + 𝐶!"𝛼!" ∗ 𝑏   (22) 
 
Genom ekvation (14) och (15) kan ovanstående två ekvationer skrivas om som: 
 

𝑚 𝐷𝑣! + 𝜓𝑣! = −𝐶!"(
!!!!!
!!

− δ)− 𝐶!"
!!!!!
!!

  (23) 
 

𝐽!𝜓 = −𝐶!"
!!!!!
!!

− δ) ∗ 𝑓 + 𝐶!"
!!!!!
!!

∗ 𝑏   (24) 
 
Med omskrivning i matrisform fås: 
 

𝑚𝐷 + !!!!!!"
!!

𝑚𝑣! +
!∗!!"!!∗!!"

!!
!∗!!"!!∗!!"

!!
𝐽!𝐷 +

!!∗!!"!!!∗!!"
!!

∗ !!
!

=    !!"
!!!"

𝛿   (25) 
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Från ekvation (25) kan laterala hastigheten och vinkelhastigheten kring tyngdpunkten, 
även kallad yawrate beräknas. Med hjälp av dessa kan man sedan till exempel beskriva 
ett fordons hela rörelse. Denna härledning är tänkt att öka läsarens förståelse för ett 
bakhjulsstyrt fordon som följer samt visa hur simuleringsmodellen av ett framhjulsstyrt 
fordon i MATLAB är beskriven.  

Härledning av ekvation för cykelmodellen för ett bakhjulsstyrt fordon 
I denna härledning av de beskrivande rörelseekvationer för ett bakhjulsstyrt fordon gör 
författaren samma antagande som har gjorts i härledningen för ett framhjulsstyrt fordon.  
 

 
 
 
 
Likt ekvation (14) och (15) ges slipvinklarna ur Figur 18 av: 
 

𝛼!" = arctan(!!!!!
!!

)    (26) 

𝛼!" = arctan(!!!!!
!!

)− 𝛿    (27) 
 
Styrvinkeln för bakhjulen är här δ, likt för ett framhjulsstyrt fordon. Sidokrafternas 
relation till slipvinkel och sidkraftkoefficient ges av:   
 

𝐹!" = −𝐶!"𝛼!"    (28) 
 

𝐹!" = −𝐶!"𝛼!"    (29) 
 
Rörelseekvationer i riktningarna x och y ger:  
 

→∶ 𝑚 𝑣! − 𝜓𝑣! = −𝐹!"sin  (𝛿)  (30) 
 

↑∶ 𝑚 𝑣! + 𝜓𝑣! = 𝐹!" + 𝐹!"cos  (𝛿)  (31) 
 

Figur 18. Cykelmodellen för ett bakhjulsstyrt fordon. 
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Momentekvation kring tyngdpunkten ger: 
 

𝐽!𝜓 = 𝐹!" ∗ 𝑓 − 𝐹!" ∗ 𝑏  cos  (𝛿)  (32) 
 
med antaganden att slipvinklarna är mycket små kan approximationen 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑥) = 𝑥 
göras och då hastigheten i x-riktningen antas vara konstant blir accelerationen noll. 
Styrvinkeln delta antas vara mycket liten, vilket ger att sin 𝛿 = 0 och att cos 𝛿 = 1. 
Med dessa förenklingar ges då rörelseekvationerna av följande ekvationer där 𝑣! = 𝐷𝑣! 
och ekvation (28) och (29) har använts: 
 

𝑚 𝐷𝑣! + 𝜓𝑣! = −𝐶!"𝛼!" − 𝐶!"𝛼!"   (33) 
 

𝐽!𝜓 = −𝐶!"𝛼!"   ∗ 𝑓 + 𝐶!"𝛼!" ∗ 𝑏   (34) 
 

med ekvation 26 och 27 kan ovanstående två ekvationer skrivas om som: 
 

𝑚 𝐷𝑣! + 𝜓𝑣! = −𝐶!"
!!!!!
!!

− 𝐶!"(
!!!!!
!!

− δ)  (35) 
 

𝐽!𝜓 = −𝐶!"
!!!!!
!!

∗ 𝑓 + 𝐶!"
!!!!!
!!

− δ ∗ 𝑏   (36) 

 
Med omskrivning i matrisform fås:  
 

𝑚𝐷 + !!"!!!"
!!

𝑚𝑣! +
!∗!!"!!∗!!"

!!
!∗!!"!!∗!!"

!!
𝐽!𝐷 +

!!∗!!"!!!∗!!"
!!

∗ !!
!

=    !!"
!!!!"

𝛿    (37) 

 

Analysmetod av bakhjulsstyrning 
I den förenklade analysen undersöks hur massan, hastigheten och axelavståndet 
påverkar rörelsen av ett fordon med bakhjulsstyrning och given styrvinkel. I studie 1-12 
ändras faktorerna en och en och när en faktor ändras behålls de andra på sina 
ursprungliga värden. Målet med simuleringen är att avgöra vilka faktorer som påverkar 
mest. I studie 13-14 simuleras framhjulsstyrning, detta för att jämföra responsen mot 
bakhjulstyrning i olika hastigheter. Simuleringen körs i fyra sekunder, förutom för 
10km/h i åtta sekunder och i sex sekunder för 30km/h. Faktorer och olika värden som 
simulerades visas i Tabellerna 5 och 6. 
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Faktor Standard RWS 
1 

RWS 
2 

RWS 
3 

RWS 
4 

RWS 
5 

RWS 
6 

RWS 
7 

RWS 
8 

Axelavstånd 
m 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Hastighet 
km/h 

50 10 30 70 90 50 50 50 50 

Massa kg 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1500 2500 3000 
Tabell 5. Värden för studie 1-8. 

Faktor RWS 9 RWS 10 RWS 11 RWS 12 FWS 13 FWS 14  
Axelavstånd m 1,0 1,5 2,0 3,0 2,6 2,6 
Hastighet km/h 50 50 50 50 10 90 

Massa kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Tabell 6. Värden för studie 9-14. 

I Tabell 7 visas de parametervärden som har antagits, noterbart är att de skiljer sig 
beroende på var styrningen är placeras. C. G står för tyngdpunkten i tabellen (Center of 
Gravity) 
 

Parameter Värde  
Styrvinkel fram 𝛿 0,04 [rad] 

  Styrvinkel bak 𝛿 -0,04 [rad] 
Sidkraftkoefficient icke styrande axel 120 000 [N/rad] 

Sidkraftkoefficient styrande axel 70 000 [N/rad] 
Tröghetsmotstånd kring yaw, 𝐽! 3000 [𝑘𝑔𝑚!] 

C. G mätt från fören, styrning fram 0.47(𝑓 + 𝑏) 
C. G mätt från fören, styrning bak 0.53(𝑓 + 𝑏) 

Axellängd L 𝑓 + 𝑏 
Tabell 7. Parametervärden för simuleringen. 

Styrvinkeln för bakhjulsstyrningen har satts till negativ så att både fram och 
bakhjulsstyrningen ska ha en positiv förflyttning i x- och y-led.  

5. Resultat 
 

5.1 Resultat av litteraturundersökningen 

Dean Karnopp 
Dean Karnopp tar på sidan 114 upp i sin bok Vehicle Stability att ett fordon med enbart 
bakhjulsstyrning kommer att ha motsatt styrrespons vid snabba styrutslag på ratten. Det 
innebär att fordonet kommer att få en positiv acceleration i motsatt riktning än den 
tänkta styrningen för att sedan få en positiv acceleration i den tänkta styrriktningen. En 
person som sitter nära fordonets tyngdpunkt kommer att märka denna acceleration i 
olika riktningar. Denna effekt gör bakhjulsstyrda fordon svårare att hantera än 
framhjulsstyrda fordon, vilket märks vid backning i hög hastighet enligt Karnopp [2].  
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Han tar även upp fördelarna med en kombinerad styrning av fram och bakhjul för 
snabba filbyten eller U-svängar. Karnopp motiverar detta med att vid snabba filbyten 
och enbart framhjulsstyrning så blir det en tidsförskjutning från att framhjulen vinklats 
till att slipvinkeln uppstår vid bakhjulen på grund av rotationen i girled. Skarpare U-
svängar kan göras då en kraft i motsatt riktning vid vinkling av bakhjulen uppstår och 
följden av det blir ett större rotationsmoment [2]. Han ser även den kombinerade 
styrningen som ett alternativ till att vissa fordon har ett större styrutslag per rattutslag 
vid lägre hastigheter än vid högre. Alltså att styrvinkelns utslag är större per varv på 
ratten vid lägre hastigheter än vid högre. Han skriver att vid låga hastigheter kan 
fyrhjulsstyrningen användas och vid högre hastigheter kan enbart framhjulsstyrningen 
användas.  
 
Han lyfter även fram problem med en aktiv styrning bak. Här nämns kostnad, 
komplexiteten av att bygga in ett sådant system, samt faktumet att i vissa länder krävs 
det enligt lag att man har en mekanisk länk mellan ratt och alla styrande hjul. I 
Karnopps andra bok Vehicle Dynamics, Stability, and Control tas inga nya uppgifter 
upp [18]. 

Lennart Strandberg 
Strandberg anser att bakhjulsstyrning som är vanligt i truckar och liknande 
långsamgående fordon har vissa tvivelaktiga köregenskaper[19]. Bakhjulsdrivna fordon 
är inte självstabiliserande och att rotationer i girled kan förekomma oberäknat om ratten 
inte hålls ordentligt. Han tar även upp flera fall då skador på föraren har förekommit i 
samband med överstyrning vid bakhjulsstyrda truckar. Överstyrningen har i de flesta 
fall lett till att fordonet har vält och därigenom skadat föraren. Han har även använt sig 
att cykelmodellen, se figur 6, och anpassat denna för bakhjulsstyrning och kommit fram 
till att reaktionskrafterna för bakhjulen är viktigast när det kommer till fordonets 
stabilitet, se F!" i figur 6. Strandberg härleder fram följande uttryck för när stabilitet ges 
för varje hastighet  
 

𝐶!" > 𝐶!"    (38) 
 

där 𝐶!",𝐶!" är kurvstyvheten för respektive hjul. I de fall då b=f gället villkoret även för 
framhjulsstyrning. Han visar också att om ekvation (38) inte är uppfylld kommer 
fordonet att bli instabilt vid en hastighet över den kritiska hastigheten 𝑣! 
 
 

𝑣! =
!!"!!"
!!"!!!"

𝑔(𝑓 + 𝑏)    (39) 

 
Strandberg ställer sedan upp ett antal punkter som skall undvikas för att ett fordons 
kritiska hastighet ska vara så hög som möjligt och därigenom så stabilt som möjligt. 
 

• En kort hjulbas 
• Hala underlag 
• Hög kurvstyvhet vid framhjulen, dubbar fram vid vinterunderlag 
• Lågt däcktryck för bakhjulen 
• Slitna bakdäck 
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• För hög bromskraft på bakhjulen 
• Bakhjulsdrift  

 
Han visar även i sin rapport att ett fordon med bakhjulsstyrning inte kan ta sig ur en 
sladd lika bra som ett fordon med framhjulsdrift. Strandberg tar här upp att ett 
framhjulsstyrt fordon vid sladd, vilket sker när slipvinkeln för bakhjulen har blivit för 
stor så att fordonets bakdel styr iväg i den riktningen, kan ta sig ur den genom att 
föraren styr fordonet mot det håll som bakändan har fått sladd och på så sätt rätar upp 
fordonet. Detta lyckas då den inre reaktionskraften minskar vid framhjulen när styrning 
inleds i motsatt riktning och då minskar bakhjulens slipvinkel. Används samma 
tillvägagångsätt för att upphäva en sladd för bakändan vid bakhjulsstyrning, alltså att 
man försöker styra sig tillbaka från sladden på bakändan, se bilaga 5 figur 26, nedre 
mittenbilden. Då kommer slipvinkeln för bakhjulen att öka och fordonet kommer att få 
en värre sladd än tidigare och förmodligen slå runt [19]. Se bilaga 5 figur 27 för 
slipvinkel vid bakhjulsstyrning.  
 
Sammanfattningsvis avråder Strandberg från bakhjulsstyrning av normala fordon och 
rekommenderar att fordon med bakhjulsstyrning bör ha en automatisk 
hastighetsbegränsning [19]. 

J.C. Whitehead 
Likt Dean Karnopp tar J.C. Whitehead upp i sin artikel från 1990 att fordon med 
bakhjulsstyrning får en acceleration av tyngdpunkten i fel riktning först vid 
bakhjulsstyrning. J.C. Whitehead har i sin artikel använt sig av cykelmodellen likt 
Strandberg för att visa detta.  
 
I bilaga 6 i figur 28 visas accelerationen i sidled för tre olika hastigheter med bestämt 
rattutslag under en sekund. I graferna är hastigheten kring tyngdpunkten den mittersta i 
en rad av tre. Alltså nummer 2 och 5 av de 5 linjerna. Framhjulsstyrningen är linjerna 
överst i graferna och bakhjulsstyrning är de undre linjerna. Det man kan urskilja i grafen 
är att vid låga hastigheter är storleken på de kortvariga kraftiga accelerationerna större 
än den stabila kurvaccelerationen som följer. Denna tendens minskar med ökad 
hastighet och vid tillräckligt hög hastighet, i detta exempel 90km/h, så är de kortvariga 
accelerationernas storlek mindre än den stabila kurvans acceleration [20]. Detta betyder 
att de kommer att kännas mindre än vid låga hastigheter och därmed en ökad komfort 
för passagerarna. 
 
Han visar även att gir-hastigheten är snabbare för alla tre hastigheter för ett 
bakhjulsstyrt fordon än för ett framhjulsstyrt fordon. Desto högre hastigheten är desto 
större blir skillnaden i rotationshastigheten för fordonet kring dess tyngdpunkt. Han 
säger att detta gäller för understyrda fordon, då  
 

𝐶!b > 𝐶!f    (40) 
 
är uppfyllt. Där 𝐶! är  den totala kurvstyvheten för bakhjulen och 𝐶! är densamma för 
framhjulen. J.C Whitehead visar också med sin modell hur fordonet förflyttar sig under 
den första sekunden, vilket visas i bilaga 6 i figur 26.  
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Likt figur 28 i bilaga 6 så visar figur 30 i samma bilaga att tyngdpunkten för fordonet 
vid en vänstersväng till exempel rör sig först åt höger för att sedan börja röra sig åt 
vänster i styrningens riktning. Vid läge hastigheter är tidsförskjutningen större än vid 
högre hastigheter. Vid 90km/h är tidsförskjutningen för bakhjulsstyrning endast 140 ms 
[20]. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa tre grafer, figur 28,29 och 30, visar att 
reaktionen i fel färdriktning för bakhjulsdrivna fordon blir både mindre i storlek och 
sker under ett kortare tidsintervall när hastigheten ökar jämfört med fordonets hela 
respons.  

Daniel Westbom och Peter Frejinger 
Daniel Westbom och Petter Frejinger har i sitt examensarbete Yaw control using rear 
wheel steering vid Linköpings Tekniska Universitet kunnat visa teoretiskt att med hjälp 
av aktiv bakhjulsstyrning kan man uppnå en bättre kontroll av gir-hastigheten för ett 
fordon. I deras arbete utgår de från att föraren har full kontroll över framhjulsstyrningen 
och vill med hjälp av en aktiv bakhjulsstyrning kunna stabilisera rotationen samt kunna 
minska slipvinkeln för hela fordonet på svåra underlag vid olika manövers. De har visat 
att aktiv bakhjulsstyrning fungerar för att stabilisera rotationen men med detta följer en 
större slipvinkel. [21] 

American air force 
I ett arbete som har gjorts av Bagot, Keith, Kalberer, Jennifer L, McDonald, Michael J 
på uppdrag av amerikanska Air Force Research Laboratory har de visat på flera fördelar 
med bakhjulsstyrning som komplement till framhjulsstyrning för stora och tunga 
fordon. Fordonet som de har utvärderat är ett äldre ombyggt fordon av typen 6x6 ARFF 
Vehicle, alltså ett fordon med tre hjulaxlar. I Figur 19 visas en nyare variant, vilket även 
är anledningen till deras arbete då denna är utrustad med bakhjulsstyrning.  
 

 
 
 
 
De har påvisat att med bakhjulsstyrning som komplement har vändcirkelns diameter 
både i medsols och motsols riktning minskat med 9 % respektive 11 % i motsols 
riktning. Detta har motsvarat 2,7 m respektive 3,4 m. Man såg även att hjulutböjningen i 
sidled var densamma för respektive styrsätt. I ett test på 6,4 mil har man visat att 

Figur 19. Striker 6x6 Vehicle [12]. 
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nedslitningen av däcken blir signifikant mindre med bakhjulsstyrning. Livslängden på 
hjulen på bakaxeln ökar med 7-11 gånger och livslängden på däcken på framaxeln ökar 
med 1,6-2,4 gånger. De förbättrade däckegenskaperna bidrar till stabilare och mer 
lätthanterliga fordon. Styrvinkeln på bakaxelns hjul har haft ett maximalt utslag på sju 
grader [22]. 
 

 5.2 Resultat av intervjuerna inom båt och fartygsindustrin 
 
Följande områden sammanfattar det viktigaste som kom fram under intervjuerna när det 
gällde båtar och fartyg för att besvara arbetets frågeställningar för intervjuerna. De 
frågor som ställdes kan ses i Bilaga 2.  
 
Skillnaden mellan vägfordon, båtar och flygplan är att båtar och fartyg likt flygplan rör 
sig i ett strömmande medium. Ett vägfordon som istället rör sig på ett fast medium har 
möjlighet att styra genom att med hjulen ta spjärn mot underlaget och på det viset få 
reaktionskrafter. Ett fartyg tar istället spjärn mot ett strömmande medium och därav är 
strömningen kring fartyg väldigt viktig för de styrande egenskaperna. Roder i aktern på 
fartyg har funnits sedan den första kanoten, då styrningen skedde för hand och förarens 
perception var betydligt bättre från aktern vilket ledde till att styrningen skedde där. 
Men rodrets placering i aktern har ändrats genom historiens lopp. Till exempel så hade 
vikingaskepp en styråra på sidan i aktern, alltså inte helt i aktern. Denna typ av 
styrmetod har dock visats sig vara väldigt ineffektiv.  

Strömningen 
Ett fartyg fungerar som en flygplansvinge, där rodret i aktern är vingens skevroder. 
Detta illustreras i Figur 14. På grund av att strömningen vinklas ner när rodret styr så 
ändras fartygets riktning mot strömningen, vilket i sin tur ger upphov till en 
tryckskillnad som sedan gör att svängningen fortsätter. Det illustreras i Figur 20. 
 

 
 
Med ett roder i fören skulle strömningen störas och tryckskillnaden skulle försämras. En 
turbulent strömning skulle uppstå tidigare och det är en nackdel då friktionsmotståndet 
är mindre i den laminära strömningen kring fartyget. Rodret i fören skulle även enbart 
avlänka strömningen på ena sidan, jämfört med ett i aktern som avlänkar strömningen 

Figur 20. Illustration av vattenmassors strömning vid snedställt fartyg [13]. 
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från bägge sidor om fartyget. Dessa båda skillnader bidrar till att ett roder i fören är 
ineffektivare.  

Drivkällans placering 
Drivkällans placering är viktig i samband med rodret, då propellerns strömning ger en 
extra styrkraft över rodret. På grund av strömningsbilden kring ett fartyg är det 
effektivare med en propeller i aktern än i fören. Förenklat kan man se det som att 
vattnets hastighet har ökat bakom den bulliga fartygskroppen för att fylla igen luckan 
som uppstår. Dock medför detta en strömningsbild som är mindre homogen, vilket 
skapar vibrationer och risk för kavitation som kan vara skadligt för propellern. I 
hamnområden är den extra kraften över rodret från propellern viktig då man så kallat 
kickar med motorn för att få en drivkraft. Det innebär att man ger en kortvarig men 
stark motorkraft och i och med det får man en styrimpuls i en riktning. Detta används på 
alla storlekar av fartyg och båtar samt även i marschfart för att avlänka 
propellerströmmen.  
 
Skillnaden mellan segelbåtar och handelsfartyg är att segelbåtar har en slank kropp med 
ett roder, oftast i samband med kölen. Kölen som är utformad som en vingprofil leder 
strömningen bak till rodret som är placerat bakom och på det sättet förstärks dess 
effektivitet. För handelsfartyg blir det som ett vak aktertill där strömningen oftast är 
turbulent. För att här få en styrande kraft är utformningen av skrovet med avseende på 
strömningen viktig och att drivkällan sitter i förbindelse med rodret.  

Konstruktionssvårigheter 
Medeltida segelfartyg styrdes från aktern för att ha kontroll över besättning och segel, 
därav fanns det ingen möjlighet att leda styrningen till fören av fartyget. Dagens fartyg 
styrs av regler och lagar som beskriver att livbåtarna ska vara placerade i aktern för att 
fartyget inte ska köra över dem vid en evakuering. Detta leder till att stora tankers, där 
man enligt lag måste ha fri flyktväg till livbåtarna, måste ha sin brygga i aktern. Den 
mekaniska konstruktion blir också lättare att bygga när avstånden mellan propeller och 
motorrum och brygga är kortare.  
 
Det finns däremot stora fraktfartyg, Maerskbåtar, som har sin brygga i mitten eller 
fören. Det för att ge god siktförmåga framför fartyget och för att de kan inte ha för höga 
bryggor i aktern då de inte kan klara att komma under vissa broar då. Nackdelen med en 
brygga i mitten eller fören är att stora fraktfartyg och tankers förlorar lastyta eftersom 
fartygen är som bredast där. Detta har med strömningsprofilen att göra.  

M/S Trelleborg 
Angående roder i fören för M/S Trelleborg så behövdes det för att kunna styra då hon 
backar in i sin hamn. Här kan man tänka sig Figur 13 åt andra hållet. Då strömningen 
följer profilen så ger den ingen kraft i sidled om inte aktern är vinklat åt något håll med 
ett roder. För M/S Trelleborg är det förståeligt att hon behöver ett större roderutslag 
med förrodret än med akterrodret för att uppnå samma gir-rotation, då strömningen från 
propellern försämras under skrovet. Stena Line i Göteborg backar sina färjor i hamnar, 
detta sker i hög fart och som roder använder de sina bogpropellrar för att styra aktern 
och då blir det en ändrad riktning på strömningen som ger upphov till tryckskillnader 
och därigenom den styrande kraften. En annan form av bogpropeller är thrusters eller 
Voith Schneider propeller, som kan skapa en styrande kraft i alla riktningar.  
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Bogpropeller 
Bogpropellrar blir ineffektiva i höga farter över två knop på grund av strömningen kring 
dem och vid låga farter ger de en strömning tvärs mot fartyget vilket ger en 
tryckskillnad och styr fartyget på det sättet. Vid höga farter däremot tar strömningen 
längs fartyget med sig strömningen tvärs mot det och då försvinner tryckskillnaden 
kring skrovet och därigenom blir de ineffektiva. Strömningen kring fartyget stör även in 
och utloppen så vattenmassan de flyttar blir mindre.  

Roder i fören 
Ett roder i fören vore väldigt ineffektivt då man då som tidigare nämns enbart avlänkar 
strömningen åt ett håll genom att inte strömningen följer fartygskroppen innan det 
kommer till rodret, vilket strömningen gör om rodret är i aktern. Se figur 21.  
 

 
Figur 21. Konceptuell bild på strömning kring ett fartyg med roder i fören och i aktern. 

Tänker man sig ett roder i fören riktat mot strömningen, så kommer roderutslagen få en 
förstärkande effekt av strömningen, vilket gör fartyget eller båten svårkontrollerbart. Ett 
roder i aktern blir tvärtom självreglerande och har då en självstabiliserande inverkan 
från strömningen. Här får man även stabilitetsproblem med hydroelastisk verkan då 
strukturen deformeras av strömningen. Detta har givetvis med upphängningen av rodret 
att göra, ändras denna så försvinner detta problem, se mittenbilden i Figur 21. Man 
riskerar alltså att få sitt roder brutet om man har hög fart. Vid hög sjögång riskerar 
också ett roder i fören att skadas av slagen mot vattenytan.  

Styrcentrum 
Rotationscentrum för ett fartyg med roder i aktern sitter ungefär mellan en fjärdedel och 
en tredjedel från fören. Rodret måste sitta tillräckligt nära i aktern så att det styr 
tryckfördelningen kring skrovet, så att inte strömningen hämmar tryckfördelningen. 
Tyngdpunktens placering ger ingen större inverkan på styrningen, denna är mest viktig 
för en stabilitet i längsled.  
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Planbottnade båtar 
Planbottnade fritidsbåtar har en väldigt liten lateral yta vilket gör att fören lätt driver 
iväg med vinden vid låga hastigheter, detta kan vara en anledning till att ha ett roder i 
fören för hamnnavigering. Planbottnade båtar bankar även de vid svängning, likt 
flygplan, för att kompensera för centrifugalkraften som uppstår. En båt eller ett fartyg 
som har ett roder i fören mister även sin styrförmåga helt om det går på grund. Detta 
gäller särskilt de fritidsbåtar som man medvetet låter gå på grund när man lägger till vid 
stränder eller dylikt. Givetvis gäller det även båtar med roder i aktern förutsatt att hela 
båten då gått på grund.  
 

5.3 Resultat av intervjuerna inom fordonsindustrin 
 
Följande områden sammanfattar de viktigaste resultaten ifrån intervjuerna när det gällde 
fordon för att besvara arbetets frågeställningar för intervjuerna. Frågorna som ställdes 
kan ses i Bilaga 3.  
 
En anledning till att styrningsmekanismen sitter fram kan vara att föraren upplever att 
han har en bättre uppfattning om styrningen då. Förarens perceptionsförmåga kan vara 
orsaken till att styrningen ursprungligen är satt fram. Med det så blev det naturligt att ha 
drivkällan bak, då det var betydligt svårare förr för konstruktörer att ha styrning och 
drivkälla på samma axel. Fordon hade inte heller tidigare servostyrning vilket medför 
för ett bakhjulsstyrt fordon att det skulle bete sig instabilt om man släppte ratten.  

Tyngdpunktens placering 
Tyngdpunktens egenskap för personbilar är att bilens egenskaper blir bättre om 
tyngdpunkten sitter i mitten av fordonet, något man stävar efter. Det märks på 
sportbilar, t.ex. Ferrari, som har motorn placerad mellan hjulaxlarna. Detta är lättare att 
uppnå vid drift på bakhjulen då en förskjutning av hela motorn och växellådan sker. 
Volkswagens gamla modell Bubblan hade en tyngdpunkt bakom bakaxeln, vilket gav 
otroligt dåliga vägegenskaper. Den svängde runt sin gir-axel väldigt lätt. Däremot kan 
man få en ökad respons om tyngdpunkten är närmare den styrande axeln då 
normalkraften då ökar mot hjulen, alltså att den omedelbara styrresponsen ökar.  

Test av fyrhjulsstyrning på Volvo Cars 
På Volvo Cars har man genomfört ett test av ett fordon med aktiv fyrhjulstyrning för att 
utvärdera om det var något som var aktuellt för deras bilar. Det de kom fram till 
sammanfattningsvis var att fördelarna var följande: 

• Med ett styrutslag på +-3° på bakhjulen kunde vändcirkelns diameter minskas 
med 0,5m.  

• Fordonet gick att styra snabbare, man fick en högre rotation kring giraxeln. 
• Fordonet fick bättre dynamik och hanteringsförmåga. 
• Stabiliteten ökade i hög fart, då man kunde använda så kallad medstyrning av 

bakhjulen. 
• Bättre agility för fordonet. 
• Klarade högre fart i undanmanövertest. 
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De nackdelar som kom upp var: 
• Ökad energiåtgång på grund av elmotorn som styr bakhjulen. 
• Kräver ombyggnad av hela konstruktionen på grund av platsbrist. 
• Accelerationer i ”fel” riktning ger upphov till illamående för passagerare vid 

kraftiga rattutslag. 
 
En till fördel vid kombinerad fram och bakstyrning är att man får ett mindre slitage på 
alla däck, vilket beror på att fordonet glider mindre. Det märks främst vid större fordon 
som har tre eller fler axlar. Ett fordon med två axlar har alltid en unik momentpunkt 
oavsett hur man vinklar hjulen, däremot har ett fordon med tre eller fler axlar enbart en 
unik momentpunkt om man styr hjulen då i förhållande till varandra. När inte en unik 
momentpunkt finns rullar hjulen inte lika rent och slitaget ökar.  
 
Med styrning på enbart bakaxeln kommer centrifugalkrafterna vid bakdelen på en bil att 
öka och då minska styrradien. Samtidigt kommer styrkraften att öka vilket ger problem 
med instabiliteten, däremot med styrning på framaxeln så måste man styra mer på ratten 
för att få en högre kurvatur. För bussar och stora fordon är detta inte ett lika stort 
problem då deras hastighet är betydligt mindre.   
 
För att minska vändradien för stora fordon har man styrning även på bakhjulen. Det 
finns också vikbara bussar som ett alternativ för att minska vändradien. De är vanliga i 
stadstrafik.  

Sladdegenskaper 
Vid en potentiell sladd på bakvagnen vid bakhjulsstyrning kommer det bli svårare att ta 
sig ur den jämfört med framhjulsdrift. Det beror på att friktionskrafterna är fullt 
utvecklade när en sladd sker och oavsett hur man vrider hjulen kommer man inte 
påverka dem. I grova drag kan man säga att samma sak gäller för ett framhjulsstyrt 
fordon om man får sladd på framvagnen. Detta kallas för understyrning alternativt 
plogning. I regel kan man säga att en sladd på bakvagnen är värre än en på framvagnen. 
Fordonet blir då överstyrt. 

Luftmotstånd 
Luftmotståndets inverkan på bakhjulsstyrning och framhjulsstyrning är försumbar. De 
indirekta effekter som kan finnas är att man kan täcka för hjulhusen där fram när ett 
fordon är bakhjulsstyrt, vilket kan påverka luftmotståndet.  
 

5.4 Resultat av intervjuerna inom flygindustrin 
 
Följande områden sammanfattar de viktigaste resultaten ifrån intervjuerna när det gällde 
flygplan för att besvara arbetets frågeställningar för intervjuerna. Frågorna som ställdes 
kan ses i Bilaga 4.  
 
Generellt kan man säga att flygplan styr inte mycket i sidled utan bankar till den vinkel 
man vill ha. Alltså att man vinklar normalkraften. Det går att styra flygplan fram. 
Däremot skulle en styryta fram göra det instabilt när man inte använder det vilket skulle 
behöva kompenseras av en större styryta bak. Rodret framtill skulle även begränsa 
sikten för piloterna.  
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Nosvingar - canardvinge 
Med en nosvinge på ett flygplan kan man styra fram, då runt tippleden. Till exempel har 
flera stridsflygplan nosvingar. Nosvingar kan styras asymmetriskt alltså differentiellt. 
Däremot tar vingarna bakom nosvingarna bort det moment som uppstår och styrningen 
ger inget utslag i roll-led. Däremot har flygplan, likt F18 som har stjärtroder, 
horisontella roder för att styra kring roll-led. I det här fallet är det möjligt då det inte 
finns några vingar bakom som kan förstöra det skapade momentet. Däremot kan man få 
ett moment kring gir-led med hjälp av nosvingarna om man styr de asymmetriskt, det 
har med att man får olika tryck kring vingarna på respektive sida.  
 
Fördelen med vingarna är att man får dels ett höjdroder men att man får även 
möjligheten att styra strömningen till huvudvingarna, vilket kan förbättra deras verkan. 
Det kan man inte påverka om man har ett stjärtroder. Med nosvingar kan man få högre 
lyftfart och lägre landningsfart och därigenom lägre landning respektive startsträcka. 
Man får även ett lägre luftmotstånd med nosvingar när man styr kring tippled. 

Tyngdpunkten placering 
Tyngdpunkten vill man ha placerad i tryckcentrum för huvudvingen. Man eftersträvar 
inte att ha så stor lyftkraft på nosvingar och stjärtroder. Med ett flygplan med nosvingar 
eftersträvar man ett instabilt beteende men däremot med stjärtroder vill man ha en stabil 
farkost. Instabila farkoster, såsom en del stridsflygplan, blir stabila i överljudsfart då 
lyftkraftens fördelning flyttas på huvudvingen till mitten från att ligga ungefär en 
fjärdedel från vingens framkant om man ser det i längsled.  

Drivkällans styrbetydelse  
Det finns ryska flygplan som styr med vektoriell styrning kring alla kanaler, se t.ex. SU-
35. Amerikanska F22 vrider i tippled enbart, däremot genom att en del har två motorer 
kan man få ett rollmoment genom att vinkla upp den ena och ner den andra. 
Vektoriserad styrning ger bäst effekt vid låg hastighet medan man vid högre hastighet 
får större aerodynamiska krafter och då blir inte den vektoriella styrningen lika relevant.  
 
Traditionella flygplan styr inte med drivkällorna på vingarna normalt. Däremot finns det 
exempel på flygplan som har lyckats att styra genom att gasa differentiellt när de har 
fått roder skadade.  
 
En del flygplan stänger av motorerna på den sidan mot flygplatsen efter de landat, detta 
har förmodligen med buller att göra. De flesta flygplan har styrning på framhjulen.  

Motorns placering 
Placeringen har dels med att göra med vilken lastförmåga man efterfrågar, detta skiljer 
stort mellan trafikflygplan och stridsflygplan. I överljudsfart är det bättre att ha 
motorerna i kroppen än på vingarna. Är de på vingarna är det lättare att laga dem samt 
att uppgradera dem men är de inbyggda i en kropp begränsas dessa möjligheter på 
grund av plats och framkomlighet.  
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Viktfördelning 
Flygplan har vanligtvis styrning på framhjulen, viktfördelningen är ungefär 90 % på 
bakhjulen och 10 % på framhjulen. Bakhjulen ska befinna sig ungefär 15 grader bakom 
tyngdpunkten så att inte flygplanet ställer sig på stjärten vid lyft.  

Deltavinge 
Anledningen till att inte kommersiella flygplan har canardvingar är att de oftast används 
ihop med en deltavinge. Deltavingar används inte kommersiellt då de har högst 
effektivitet i hastigheter över ljudets hastighet vilket inte kommersiella flygplan flyger i. 
Anledningen till att inte kommersiella flygplan flyger i överljudshastighet är att det är 
betydligt dyrare. I överljudshastighet ökar luftmotståndet med en faktor på mellan 2-4. 
Deltavingen är anpassad för högre hastighet och är väldigt dålig i låga hastigheter.  
 
Ett exempel på ett kommersiellt plan som hade en deltavinge är Concord. Däremot hade 
inte Concord några nosvingar utan ett traditionellt stjärtroder.  
 

5.5 Frågor som inte besvarades under intervjuerna 
 
Här presenteras frågor som inte besvarades under intervjuerna.  
 

• Är det så att det eventuellt finns idéer och lösningar för att ha en kombinerad 
styrning fram och bak när det gäller fartyg men att det inte finns en tillräckligt 
stor efterfrågan på liten vändradie vid hög hastighet då det inte är någon direkt 
platsbrist på de öppna haven?  

 
• Finns det en längdrekommendation för ett fordon när fyrhjulsstyrning är 

lämpligt för minskad vändradien?  
 

• Vilken inverkan har strömningen kring flygplansprofilen för styrningens 
egenskaper och placering?  

 

5.6 Resultat av simuleringsstudien 
 
För att ha en mätstock att utgå ifrån när resultaten ska analyseras har två referensstudier 
genomförts, dessa har genomförts för framhjulsstyrning och bakhjulsstyrning. Värdena 
för detta test ses under ”standard” i Tabell 5. I Figur 22 visas enbart tyngdpunktens 
förflyttning för fordonet. För övriga grafer se Bilaga 7 respektive 8 för bakhjulsstyrt 
fordon. I alla simuleringar ges första styrutslaget av styrvinkeln 0,2 sekunder in i 
manövern.  
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Figur 22. Tyngdpunktens förflyttning för ett bakhjulsstyrt och ett framhjulsstyrt fordon med 

standardvärden. 

Parametertest för bakhjulsstyrt fordon - Hastighet 
Ur Bilaga 9 ser man att tyngdpunkten rör sig först i fel riktning. Dess värde och tiden 
från det tar för den att röra sig i rätt riktning visas nedan i Tabell 8. Detta ser man inte i 
Figur 22, då det krävs en förstoring av bilden. I Tabell 8 visas även den laterala 
förflyttningen efter 3 sekunder. Det ska påpekas att vid hastigheten 10km/h har 
simuleringen gjorts i 8 sekunder respektive 6 sekunder för hastigheten 30km/h, då 
figurerna lättare ska kunna jämföras.  
 

Hastighet [km/h] Max. neg. lat. pos [cm] Tid till noll-värde [s] Lat. pos. 3s [m] 
10 -1,6 1,17 0,29 
30 -2,06 0,53 3,8 
50 -2,25 0,46 13,55 
70 -2,32 0,43 27,65 
90 -2,33 0,42 18,75* 

Tabell 8. Laterala positioner med tider. 

*Värdet togs vid 2 sekunder då inget värde kunde tas vid 3 sekunder 
 
Tiden tills att gir-vinkeln har blivit 1 radian visas i Tabell 9. Tiden räknas från det första 
vinkelutslaget, alltså 0,2s in i grafen.  
 

Hastighet [km/h] Tid till gir-vinkel 1 radian [s] 
10 23,04** 
30 7,00** 
50 2,69 
70 1,57 
90 1,25 

Tabell 9. Tid tills dess gir-vinkeln är 1 radian för olika hastigheter. 

**Värdet för 10 km/h har baserats på ett värde för 0,25rad och det för 30km/h har baserats på ett värde 
för 0,5rad.  
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I resultaten i Bilaga 9 ses att magnituden på den negativa laterala accelerationen är 
konstant och att tiden för den att vända tecken ökar. Dessa resultat sammanfattas i 
Tabell 10.  
 

Hastighet [km/h] Neg.lat acceleration [m/s^2] Tid till positiv acc. [s] 
10 -1,4 0,107 
30 -1,4 0,144 
50 -1,4 0,152 
70 -1,4 0,155 
90 -1,4 0,156 

Tabell 10. Magnitud av negativ lateral acceleration samt tid tills positivt tecken ges. 

Parametertest för bakhjulstyrt fordon - Massa 
Ur resultaten som visas i Bilaga 10 ses att tyngdpunkten först rör sig i fel riktning. Dess 
värde och tiden från det tar för den att röra sig i rätt riktning visas i Tabell 11. I Tabell 
11 visas även den laterala förflyttningen efter 3 sekunder in i analysen.  
 

Massa fordon [kg] Max. neg. lat. pos [cm] Tid till noll-värde [s] Lat. pos. 3s [m] 
1000 -2,71 0,424 11,31 
1500 -2,47 0,445 12,40 
2000 -2,25 0,460 13,55 
2500 -2,05 0,470 14,70 
3000 -1,9 0,480 15,77 

Tabell 11. Laterala positioner med tider. 

Tiden tills att gir-vinkeln har blivit 1 radian visas i Tabell 12. Tiden räknas från första 
vinkelutslaget, alltså 0,2s in i grafen.  
 

Massa [kg] Tid till gir-vinkel 1 radian [s] 
1000 3,66 
1500 3,13 
2000 2,69 
2500 2,30 
3000 2,12 

Tabell 12. Tid tills dess gir-vinkel är 1 radian för olika massor. 

I resultaten som visas i Bilaga 10 ses att magnituden på den negativa laterala 
accelerationen minskar och att tiden för den att vända tecken ökar. Dessa resultat visas I 
Tabell 13.  
 

Massa [kg] Neg.lat acceleration [m/s^2] Tid till positiv acc. [s] 
1000 -2,80 0,12 
1500 -1,86 0,14 
2000 -1,40 0,15 
2500 -1,12 0,16 
3000 -0,93 0.17 

Tabell 13. Magnitud av negativ lateral acceleration samt tid tills positivt tecken ges. 
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Parametertest för bakhjulsstyrt fordon - Axellängd 
Ur resultaten som visas i Bilaga 11 ser man att tyngdpunken först rör sig i fel riktning. 
Dess värde och tiden det tar för den att röra sig till den vänder till rätt riktning visas i 
Tabell 14. I Tabell 14 visas även den laterala förflyttningen efter 3 sekunder in i 
analysen.  
 

Längd L [m] Max. neg. lat. pos [cm] Tid till noll-värde [s] Lat. pos. 3s [m] 
1 -2,84 0,53 18,16 

1,5 -2,42 0,48 18,95 
2,0 -2,26 0,46 17,18 
2,6 -2,25 0,46 13,55 
3 -2,30 0.47 11,43 

Tabell 14. Laterala positioner med tider. 

Tiden tills att gir-vinkeln har blivit 1 radian visas i Tabell 15. Tiden räknas från första 
vinkelutslaget, alltså 0,2s in i grafen.   
 

Längd L [m] Tid till gir-vinkel 1 radian [s] 
1 1,77 

1,5 1,82 
2,0 2,05 
2,6 2,69 
3 3,20 

Tabell 15. Tid tills gir-vinkel är 1 radian för olika axellängder. 

Med resultaten som redovisas i Bilaga 11 ses att magnituden på den negativa laterala 
accelerationen är konstant och att tiden för den att vända tecken ökar. Dessa resultat 
sammanfattas i Tabell 16.  
 

Längd L [m] Neg.lat acceleration [m/s^2] Tid till positiv acc. [s] 
1 -1,4 0,177 

1,5 -1,4 0,160 
2,0 -1,4 0,155 
2,6 -1,4 0,152 
3 -1,4 0,152 

Tabell 16. Magnitud av negativ lateral acceleration samt tid tills positivt tecken ges. 

Responstest – Framhjulsstyrning jämfört med bakhjulsstyrning 
Baserat på resultaten som visas i Bilaga 12 och tidigare bilagor, kan den laterala 
responsen för olika tidpunkter för tre olika hastigheter för framhjulsstyrning och 
bakhjulsstyrning tas fram, se Tabell 17. FWS står för framhjulsstyrning och RWS för 
bakhjulsstyrning.  
 

Styrning, hast. 
[km/h] 

Lat. pos 
0,5s [m] 

Lat. pos 1s  
[m] 

Lat. pos 1,5s 
[m] 

Lat. pos 2,5s 
[m] 

FWS 10 0,0185 0,076 0,162 0,42 
RWS 10 -0,012 -0,0125 0,0174 0,168 
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FWS 50 0,059 0,496 1,41 4,65 
RWS 50 -0,022 0,297 1,66 8,35 
FWS 90 0,073 0,77 2,35 8,07 
RWS 90 -0,023 0,71 5,5 - *** 

Tabell 17. Lateral förflyttning vid olika tidpunkter för testade hastigheter. 

***Inget värde kunde tas ur grafen då fordonet redan börjat svånga runt 
 
För att få en uppfattning om tidsförskjutningen mellan framhjulsstyrning och 
bakhjulsstyrning presenteras tiden in i beräkningen vid två olika laterala positioner, se 
Tabell 18.  
 

Styrning, hast. 
[km/h] 

Lat. pos 
1,0m [s] 

Lat. pos 3,0m 
[s] 

FWS 10 3,94 6,99 
RWS 10 4,85 7,83 
FWS 50 1,31 2,06 
RWS 50 1,31 1,78 
FWS 90 1,10 1,65 
RWS 90 1,06 1,32 

Tabell 18. Tid in i simuleringen för lateral förflyttning av 1 respektive 3 meter. 

För att illustrera hur fort fordonet vrider sig kring en lodrät axel, visas nedan tiden för 
en bestämd gir-vinkel. Även steady-state värdet för kurvaturen visas, det vill säga 
avståndet till startpunkten. 
 

Styrning, hast. [km/h] Yaw-vinkel [rad], tid [s] Avstånd [m] 
FWS 10 0,25 , 6,20 22,12 
RWS 10 0,25 , 5,96 22,11 
FWS 50 0,50 , 3,89 54,87 
RWS 50 0,50 , 1,78 50,12 
FWS 90 0,50 , 3,78 98,77 
RWS 90 0,50 , 1,14 - *** 

Tabell 19. Tid till bestämd yawvinkel och slutvärden för kurvatur för olika hastigheter. 

***Inget värde kunde tas ur grafen då fordonet redan börjat svånga runt 
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5.7 Sammanfattning av de viktigaste resultaten 
 
I Tabell 20 sammanfattas de viktigaste resultaten för att underlätta förståelsen. Tabellen 
är uppdelad i fordon, fartyg och flygplan och besvarar varför man inte styr fordon bak, 
fartyg fram och flygplan fram. 
 

Fordon med RWS Fartyg med roder i fören Flygplan med framstyrning 
Sämre sladdegenskaper Försämrad styreffekt Konstruktionssvårigheter 
Lateral acceleration i fel 

riktning 
Konstruktionssvårigheter Måste styras kombinerat 

med andra roder 
Lateral förflyttning i fel 

riktning 
Försämrad strömning Instabilitet 

Fördröjd lateral respons Risk för roderskador Begränsad sikt framåt 
Kraftig ökning av yawrate 
Kraftigt utslag i kurvatur 

efter tid 
Tabell 20. Sammanfattning av egenskaperna och anledningarna som talar emot att styra fordon bak, 

fartyg fram och flygplan fram. 

6. Diskussion 
  

6.1 Intervjuerna och litteraturundersökning 
 
Litteraturundersökningen och intervjuerna besvarade de frågeställningarna som initialt 
formulerades. De frågor som inte besvarades i intervjuerna bedöms inte som avgörande 
för att kunna uppfylla arbetets syfte.  

Båtar och fartyg 
Drivkällans placering är väldigt viktig när det kommer till styrförmåga. Den måste sitta 
precis framför rodret för bästa effekt. I rapporten visas exempel på hur ineffektiv 
styrningen blir när inte drivkällan sitter i förbindelse med rodret. Om styrningen sitter 
på ett icke konventionellt ställe har resultaten visat på en sämre styrförmåga, risk för 
överstyrning och risk för eventuella skador på rodret. Det har även påvisats att det 
skiljer sig mycket konceptuellt mellan båtar och fartyg, där en del behöver följa 
regelverk och lagar som indirekt påverkar konstruktionen och styrningens placering.  

Fordon 
Placering av drivkällan har visat sig inte ha en så viktig del i styrförmågan som 
ursprungligen antagits. Däremot finns en indirekt påverkan då tyngdpunktens placering 
påverkas. Intervjuer och litteraturundersökningen har visat på att en icke konventionell 
styrning av ett fordon blir instabilt i höga farter samt ger upphov till minskad åkkomfort 
på grund av laterala accelerationer och försämrar sladdegenskaperna. Det har också 
visats att bakhjulsstyrning i kombination med framhjulsstyrning ger förbättrade 
vägegenskaper och mindre däckslitage. Konceptuella skillnader mellan fordon har visat 
på att större fordon har mer att vinna på fyrhjulstyrning när det gäller bland annat 
vändradien.  



37 
 
 

När det gäller perceptionsförmågan hos föraren så är det svårare med bakhjulsstyrning, 
då bilens förflyttning i sidled i fel riktning sker bakom föraren. Detta kan ändras genom 
att föraren placeras bak. Då kommer föraren ha en uppsikt över bilens förflyttning i fel 
riktning. Givetvis skulle det innebära andra problem som måste lösas bland annat med 
konstruktionen.  

Flygplan 
I intervjuerna har det kommit fram att drivkällans placering betyder mest för militära 
flygplan, då dessa även i vissa fall styr med denna. Flygplan är grovt sagt den enda 
farkost där det visat sig att styrning på ett icke konventionellt ställe görs och är möjligt. 
Bland annat är nosvingarna bevis på detta samt att det i intervjuerna har kommit fram 
att det är möjligt med ett vertikalt stjärtroder i fören. Detta var ett svar som inte hade 
förväntats i arbetets början. De konceptuella skillnaderna spelar stor roll i utformningen 
av styrsystemen för flygplan, då militära flygplan har visat sig behöva andra 
vingformationer och efterfrågar andra styregenskaper än kommersiella 
passagerarflygplan. Ett exempel på detta är motorns placering i flygplanskroppen för 
militära flygplan då de har sin last på vingarna och inte i flygplanskroppen som 
passagerarflygplan har.  
 

6.2 Simuleringsresultat 

Parametertest för bakhjulsstyrt fordon - Hastighet 
Genom mailkonversationer med Bengt H. Jacobsson på Chalmers som följde efter 
intervjun berättade han att hans hypotes är att bakhjulsstyrda fordon blir instabila i 
hastigheter över 70km/h och att det beror på fördröjningen mellan rattutslag och 
fordonets reaktion [23]. I Tabell 8 kan man utläsa att fordonet med ökad hastighet får en 
ökad förflyttning i fel riktning och att det på grund av detta sker en fördröjning innan 
fordonet rör sig åt rätt håll. Visserligen minskar denna med ökad hastighet ner till 0,4 
sekunder, men den laterala positionen vid 3 sekunder visar på att med ökad hastighet så 
ökar förflyttningen oproportionellt. Tabell 9 visar att tiden tills gir-vinkeln är 1 radian är 
mindre än 2 sekunder för hastigheter över 70km/h. Och ur Tabell 10 visas att 
fördröjningen fram tills en positiv acceleration ges ökar med ökad hastighet. Då 
fördröjningen relativt hastigheten ökar med ökad hastighet samtidigt som den laterala 
förflyttningen och gir-rotationen sker betydligt snabbare blir det svårt för en förare att 
hinna reagera på styrningen. Dessa resultat talar för Bengts hypotes om att 
bakhjulsstyrda fordon är instabila över 70km/h och de visar även att det har med 
fördröjningen att göra. I Figur 23 visas denna instabilitet i höga hastigheter och då även 
jämfört med ett fordon med framhjulsstyrning i samma hastighet.  



38 
 
 

 
Figur 23. Tyngdpunktens förflyttning för ett bakhjulsstyrt fordon jämfört med ett framhjulsstyrt fordon 

i en hastighet av 90km/h med massa 2000kg och axellängd 2,6m. 

Parametertest för bakhjulsstyrt fordon - Massa  
Tabell 11 visar att den laterala förflyttningen i fel riktning minskar med ökad massa 
men samtidigt ökar tiden tills positiv lateral förflyttning ges. Och även den laterala 
förflyttningen vid tre sekunder in i modellen ökar med ökad massa för samma hastighet, 
vilket tyder på att ett tyngre fordon kommer att överraska förmodligen föraren mer 
genom att det svänger kraftigare snabbare. Detta syns även i graferna för tyngdpunktens 
förflyttning i bilaga 10. Denna egenskap att ett bakhjulsstyrt fordon med större massa 
svängar kraftigare visas nedan i figur 24. Denna bild kan jämföras med figur 22.  
 

 
Figur 24. Tyngdpunktens förflyttning för ett bakhjulsstyrt fordon jämfört med ett framhjulsstyrt i en 

hastighet av 50km/h med massa 3000kg och axellängd på 2,6m. 

Med tabell 12 och 18 ser man att yaw-vinkelns utslag för ett framhjulsstyrt fordon med 
massa 2000kg motsvaras nästan av ett bakhjulsstyrt fordon med massa 1000kg för 
samma hastighet. Med ökad massa minskar tiden för yaw-vinkeln att rotera 1 radian, 
resultaten visar att med en tredubblad massa minskar tiden med 42 %. Dessa resultat 
stämmer även väl överens med den ökade yaw-hastigheten, vilket syns i bilaga 10, samt 
i figur 24.   
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Tabell 13 visar som nästan väntat att den negativa laterala accelerationen minskar med 
ökad massa och även tiden för den att bli positiv. Vilket talar för ökad åkkomfort med 
ökad massa vid bakhjulsstyrning.  

Parametertest för bakhjulsstyrt fordon – Axellängd 
Den optimala axellängden för ett fordon i hänsyn till minimal lateral förflyttning i fel 
riktning ligger mellan 2-3m, detta visas i tabell 14. Samma tabell visar också att med 
minskad axellängd ökar den laterala förflyttningen och ur tabell 15 ser man att tiden tills 
yaw-vinkeln är 1 radian ökar med 80 % vid en tredubblad axellängd. Detta visar att 
desto längre axellängd desto mer lättmanövrerat blir fordonet men att man då tappar den 
snabba ändringen av yaw-vinkel. Detta illustreras tydligt vid en jämförelse mellan figur 
25 och 22.  
 

 
Figur 25. Tyngdpunktens förflyttning för ett bakhjulsstyrt fordon jämfört med ett framhjulsstyrt fordon 

i en hastighet av 50km/h med massa 2000kg och axellängd 1,0m. 

Tabell 16 visar att responsen på den laterala accelerationen ökar med ökad axellängd 
men att åkkomforten då försämras. Dock är dessa tidsskillnader oerhört små och är 
svåra för människan att hinna uppfatta.  

Responstest – Framhjulsstyrning jämfört med bakhjulsstyrning 
Med resultaten visade i tabell 17 visas att ett bakhjulsstyrt fordon ligger efter ett 
framhjulsstyrt fordon i lateral förflyttning i nästan 1,5 sekunder för hastigheter upp till 
50km/h medan det för hastigheter i 90km/h enbart ligger efter första sekunden. 
Resultaten visar på att detta tidsspann minskar med ökad hastighet och att vid 2,5s är 
det enbart ett bakhjulsstyrt fordon i 10km/h som ligger efter den framhjulsstyrda. Dessa 
resultat visar på en fördröjning av ett bakhjulsstyrt fordon i början och att det efter några 
sekunder i högre hastigheter har förflyttat sig betydligt mer än det motsvarande 
framhjulsstyrda. Detta tyder återigen på att Bengt H.J. Jacobssons hypotes stämmer. 
Tabell 18 visar på den tidsfördröjning som finns mellan bakhjulsstyrning och 
framhjulsstyrning, i tabellen ges värden för två laterala positioner. Man ser att redan vid 
50km/h finns det ingen tidsskillnad i förflyttning 1 m i sidled. Och i högre hastigheter är 
bakhjulsstyrningen snabbare. Detta talar för att bakhjulsstyrning är fördelaktig när 
fordon med hög hastighet behöver förflytta sig snabbt i sidled. Däremot så visar tabell 
19 att yaw-vinkeln roterar mer än tre gånger så fort i 90km/h för ett bakhjulsstyrt fordon 
jämfört med ett framhjulsstyrt. 
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I hastigheten 10km/h är rotationstiden kring yaw för 0,25 rad snabbare för 
bakhjulsstyrning än för framhjulsstyrning och man kan tänka sig att denna tidsskillnad 
ökar upp mot 1 rad. Därav är bakhjulsstyrning fördelaktigt jämfört med 
framhjulsstyrning i låg hastighet. Däremot visar resultaten på att ett bakhjulsstyrt fordon 
i höga hastigheter blir väldigt svårkontrollerat för en förare och kommer förmodligen att 
snurra runt innan hen hinner parera, vilket figur 23 tyder på.  
 
Dessa fyra jämförelser stämmer väl överens med vad litteratursökningen har visat. De 
visar likt J.C Whitehead att det finns en förskjutning i lateral acceleration och lateral 
förflyttning. Däremot bör ingen närmare jämförelse där göras då hans parametrar för 
fordonet inte är desamma som i denna rapport. Resultaten stämmer även med det ur 
intervjuerna där hastigheten nämnts som en faktor.  
 
Parametertesten kan man sammanfatta genom att säga att den högre massa är 
fördelaktigt vid bakhjulsstyrning, då detta visar på mindre lateral förflyttning i fel 
riktning, ökad förflyttning i rätt riktning vid tre sekunder och en minskad negativ lateral 
acceleration och längre tid för återgång till positivt värde. Däremot visar en större massa 
även tendenser på att hastigheten av yaw-vinkeln ökar dramatiskt, vilket försvårar 
styrningen. För hastighet rekommenderas en låg, då det bidrar till mindre negativ lateral 
förflyttning och lägre yaw-hastighet vilket underlättar styrningen.  
 
Likt L. Strandberg visar testet för olika axellängder att en längre axellängd är att föredra 
då fordonet visar upp stabilare egenskaper i form av långsammare yawrotation.  Bilaga 
11 visar också att en kort axellängds resultat påminner om en längre axellängd i högre 
hastigheter. Man ser även från parametertesten att beroende av hastighet, massa och 
axellängd så ligger den laterala accelerationen för ett bakhjulsstyrt fordon fördröjd med 
mellan 0,1-0,2 sekunder, jämfört med ett framhjulsstyrt, se tabell 10,13 och 16. Detta 
stämmer väl överens med vad responstestet visar för den laterala förflyttningen.   

7. Slutsats 
Framtida arbete 
Att en kompletterande bakhjulsstyrning till framhjulsstyrning skulle minska slitaget av 
däcken och därigenom ha en god påverkan på både natur som fordonets ekonomi är 
inget som har kommit upp i litteraturen förutom i den amerikanska granskningen av 
fordon för brandbekämpning på flygplatser. Det skulle vara intressant att studera denna 
fråga närmare och se om denna ekonomiska vinning kan vara en motivering för 
kostnaden av en kombinerad styrning bak och fram. Ett annat framtida arbete är att se 
vid vilken axellängd man kan få stabila egenskaper för ett fordon i hög hastighet. På 
grund av tidsåtgång kunde inte detta göras i denna rapport. Däremot resultatet har visat 
att en kort axellängd egenskaper påminner om en längre axellängds i högre hastigheter. 
I intervjuerna har idéen med en placering av föraren baktill på ett fordon kommit upp 
för att denna ska ha uppsikt över bilens utsvängning vid bakhjulsstyrning. Givetvis, likt 
tidigare påpekat, skulle detta innebära andra problem som måste lösas vilket skulle 
kunna göras i ett framtida arbete.  
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Litteratursökning 
Litteratursökningens resultat visar att det redan har gjorts mycket inom ämnet med 
bakhjulsstyrning för ett fordon men att det är mer inriktat på specifika områden och ger 
inte en bra och överskådlig förklaring. Litteratursökningen är ett bra komplement i 
denna rapport som visar för läsaren att de stämmer överens till stora delar med det som 
även intervjuerna och simulationen visat inom fordon. 

Intervjumetod och intervjuer 
Att utföra intervjuer per telefon eller skype har fungerat bra men förmodligen hade det 
varit bättre att träffas personligen. Det baseras på att det vid flera tillfällen under 
intervjuerna inom de olika områdena kommit upp avsaknaden av att kunna rita eller 
gestikulera för att kunna förklara och beskriva tankesätten bättre.   
 
Författaren drar även slutsatsen att antalet intervjuer blev lagom. Totalt genomfördes sju 
intervjuer med totalt nio stycken intervjuade personer. Bedömningen att antalet 
intervjuer var väldigt lagom görs genom att författaren upplevde enbart vid något 
tillfälle bland de allra sista intervjuerna att ingen mer information kunde ges. Denna typ 
av bedömningen för antalet intervjuer tar även Trost upp. Han kallar det för ”lagen om 
avtagande information eller utbyte” [17].  

Simulation 
Slutsatsen författaren kan dra från simulationen och de tester som gjort är att ett 
bakhjulsstyrt fordon bör ha en hastighetsbegränsning, vilket även visat sig från 
intervjuer och litteratursökningen. Simuleringen har också visat att en högre massa i 
kombination med lång axellängd kan ge goda köregenskaper. Rapporten har visat att det 
finns flera anledningar till varför inte bakhjulsstyrning är lämpligt i höga hastigheter 
och en av dem är den laterala accelerationens fördröjning och sedan den kraftiga laterala 
förflyttningen som kommer efter ett tag.  
 
Om ursprungsfrågan, ”Varför styr bilar fram när båtar och flygplan styr bak?”, skulle 
tilldelas författaren idag efter slutgjort arbete så skulle svaret låta:  
 
Den främsta anledning till att ett fordon inte styrs bak är den fördröjda responsen i 
styrning och den kraftiga kurvatur som ges efter en kort tid. Den kraftiga kurvaturen 
kommer att överraska föraren och på så sätt inte vara säkert. Ett fartyg eller en båt har 
inte sitt roder fram på grund av att strömningen kring fartyget och rodret blir sämre 
vilket leder till försämrad styreffekt och att propellern måste vara i samband med rodret 
för bäst effekt. Ett större roder skulle kunna lösa detta men då blir motståndet även 
större. Ett flygplan däremot styrs inte bak utan det styrs kombinerat av vingarna och 
stjärtvingen men det skulle vara möjligt att ha stjärtvingen där fram. Däremot skulle 
man då vara tvungen att lösa problem med bland annat sikt och instabilitet.  
 
Avslutningsvis kan sägas att författaren är nöjd med arbetet och de svar som 
framkommit för att besvara syftet. Arbetet har även varit väldigt lärorikt och roligt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Information för intervjun  
 
Information angående samtycke till intervju 
 
Mitt namn är John Sedin och jag är student vid Kungliga tekniska högskolan i 
Stockholm.  
Jag skriver en projektuppgift som ingår i mitt kandidatarbete på distans från Berlin, 
Tyskland.  
Projektuppgiften består av att lösa en fordonsteknisk uppgift med hjälp av litteratur och 
intervjuer.  
 
Syftet med intervjustudien är ta del av resonemang och lösningar från erfarna ingenjörer 
inom ämnet.  
 
Den intervjuade har valts ut på grund av dennes kunskap inom det efterfrågade området.  
 
Uppgiftsbeskrivning: Varför styr bilar fram, när båtar och flygplan styr bak?  
 
Deltagandet i intervjun innebär att deltagaren kommer att intervjuas via telefon. 
Intervjun beräknas ta mellan 30-60 min. Hela intervjun kommer att spelas in digitalt på 
en hårddisk. Deltagarens medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan 
att närmare anledning måste ges. Deltagare som avbryter intervjun kommer inte att 
redovisas.  
 
Deltagarens namn och titel kommer att presenteras i rapporten där resultaten från 
intervjuerna kommer att redovisas. De inspelade samtalen kommer att lagras till dess att 
kandidatarbetet är avslutat. De inspelade samtalen kommer inte att användas i något 
annat arbete eller i annan forskning.   
 
John Sedin 
Berlin, Tyskland 
2014-03-07 
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Bilaga 2. Intervjufrågor för intervjukandidater inom båt och 
fartygsindustrin  
 
Intervjufrågor för intervjukandidater inom båt och fartyg  
 
Denna mall av frågor är tänkt som ett stöd för intervjun så att inte viktiga områden 
glöms bort. Syftet med intervjun är att få den utformad på ett sätt som leder till en 
öppen diskussion kring ämnet istället för att få den till en intervju med frågor och svar. 
Den här typen av utformning av intervjun har bestämt i samråd med handledare för 
uppgiften. Nedan följer de frågor som beaktades i intervjun.  
 

1. Hur påverkar strömningen av mediet, i detta fall vatten, utformning av att ha det 
styrande rodret i aktern istället för fören på en båt? Påverkar stallpunkterna på 
något vis?  

2. Är att det är viktigt för ett fartyg att ha den drivande kraften i samband med 
rodret för att få en maximal styrande kraft, stämmer detta? Hur löser segelbåtar 
detta i så fall?  

3. Om man tänker sig en hög sjögång, är detta en anledning till att inte ha ett roder 
i fören på grund av att vågorna gör att rodret förlorar kontakt med vattnet?  

4. Finns det generellt sätt konstruktionssvårigheter med att ha ett roder i fören?  
5. Bogpropellrar är ett sätt för fartyg och båtar att lättare navigera i trånga 

utrymmen vid låg hastighet, hur kommer det sig att de blir ineffektiva vid högre 
hastigheter?  

6. Vilken påverkan gör tyngdpunktens placering för styrförmågan av en båt?  
7. Kan du konkret säga hur ett fartyg eller båt med enbart ett roder i fören skulle 

bete sig? Finns det några förväntade egenskaper?  
8. Är det viktigt att rodret sitter nära skrovet? Vilka egenskaper kan man förvänta 

sig om så inte var fallet?  
9. Jag har läst att M/S Trelleborg använder sig av ett så kallat bowrudder i fören 

som de har låst vid körning i rätt riktning men sedan använder sig av vid 
backning in mot hamn. Det jag har läst här är att effektiviteten i styrning blir 
betydligt sämre än vid när man använder sig av akterrodret? Har detta med 
mediets strömning när det går under fartyget blir sämre och där av minskar 
roderkraften?  

10. Är det så att det eventuellt finns idéer och lösningar för att ha en kombinerad 
styrning fram och bak när det gäller fartyg men att det inte finns en tillräckligt 
stor efterfrågan på liten vändradie vid hög hastighet då det inte är någon direkt 
platsbrist på de öppna haven?  

11. Påverkas energiåtgången för fartyget/båten om styrningen sitter fram respektive 
bak?  

12. Har du några tankar och idéer kring förväntade egenskaper när ett vägfordon 
skulle ha styrningen bak istället för fram?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor för intervjukandidater inom fordonsindustrin. 
 
Intervjufrågor för intervjukandidater inom fordonsindustrin  
 
Denna mall av frågor är tänkt som ett stöd för intervjun så att inte viktiga områden 
glöms bort. Syftet med intervjun är att få den utformad på ett sätt som leder till en 
öppen diskussion kring ämnet istället för att få den till en intervju med frågor och svar. 
Den här typen av utformning av intervjun har bestämt i samråd med handledare för 
uppgiften. Nedan följer de frågor som beaktades i intervjun.  
 

1. Hur kommer det sig att styrningen på vägfordon generellt sätt sitter fram?  
2. Vilken inverkan gör tyngdpunktens placering för var styrningen sitter?  
3. Vilka för och nackdelar finns det med att ha styrningen på de drivande hjulen?  
4. Vid eventuell sladd på bakvagnen av ett fordon, vilken roll spelar då styrningens 

placering?  
5. Finns det risker för bakhjulsstyrning för överstyrda fordon?  
6. Vad kan man förvänta sig av ett fordon med enbart bakhjulsstyrning?  
7. Vilka fördelar finns det med aktiv fyrhjulsstyrning för ett fordon, om man ser till 

styrrespons, yaw-hastighet och energiåtgång?  
8. Vilka konstruktionssvårigheter kan man tänka sig vid bakhjulsstyrning, 

fyrhjulsstyrning alternativt framhjulstyrning?  
9. Är den laterala förflyttningen i ”fel” sidled någon som man bedömer viktigt vid 

övervägande av bakhjulsstyrning och fyrhjulsstyrning?  
10. Hur påverkas ett fordons stabilitet vid bakhjulsstyrning?  
11. Finns det en längdrekommendation för ett fordon när fyrhjulsstyrning är 

lämpligt för minskad vändradie?  
12. Kombinerad bak och framhjulsstyrning har visat sig ge minskat slitage på 

däcken både fram och bak för större fordon, med en ökad livsländsfaktor på upp 
mot 11, är det något som eventuellt kan vara intressant för de lättare fordonen? 

13.  Är aktiv fyrhjulsstyrning, så kallad steer-by-wire, något som man kommer se 
mer av på fordonsmarknaden för personbilar i framtiden?  

14. Kan man tänka sig någon skillnad i luftmotstånd för ett fordon med 
bakhjulsstyrning alternativt framhjulsstyrning, på grund av att fordonet först rör 
sig i ”fel” riktning?  
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Bilaga 4. Intervjufrågor för intervjukandidater inom flygindustrin. 
 
Intervjufrågor för intervjukandidater inom flygplansindustrin. 
 
Denna mall av frågor är tänkt som ett stöd för intervjun så att inte viktiga områden 
glöms bort. Syftet med intervjun är att få den utformad på ett sätt som leder till en 
öppen diskussion kring ämnet istället för att få den till en intervju med frågor och svar. 
Den här typen av utformning av intervjun har bestämt i samråd med handledare för 
uppgiften. Nedan följer de frågor som beaktades i intervjun.  
 

1. Hur kommer det sig att flygplan har sitt styrande roder för horisontell styrning i 
stjärten på flygplanet? Fyller detta roder fler funktioner än styrning?  

2. Vilka flygegenskaper skulle ändras om detta roder istället var i fören?  
3. Vilken inverkan har strömningen kring flygplansprofilen för styrningens 

egenskaper och placering?  
4. Var bör tyngdpunkten ligga för optimala styregenskaper vid styrning bak 

alternativt fram?  
5. Styr flygplan även med sina drivkällor?  
6. Varför har kommersiella flygplan generellt sätt sina drivkällor på vingarna och 

de militära stridsplanen sina centrerat i flygplanskroppen?  
7. Hur stor del av styrningen sker med de stora vingarna?  
8. Vilka för och nackdelar finns med canardvingar?  
9. Vilken typ av styrning för flygplan uppnår högst yaw-rotation?  
10. Vilket sätt är det stabilaste att styra ett flygplan på? 
11. Hur kommer det sig att inte kommersiella flygplan har canardvingar?  
12. En del flygplan har styrning på framhjulet för att underlätta förflyttning på 

marken, hur kommer det sig att denna styrning inte ligger på bakhjulen?  
13. Har du några tankar och idéer kring förväntade egenskaper när ett vägfordon 

skulle ha styrningen bak istället för fram?  
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Bilaga 5.  Bilder tillhörande L. Strandbergs rapport.  
 
 

 
Figur 26. Sladd för ett framhjulsstyrt respektive bakhjulsstyrt fordon [19]. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 27. Slipvinkeln för ett bakhjulsstyrt fordon [19]. 
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Bilaga 6. Bilder tillhörande J.C. Whiteheads artikel.  
 

 

 
 

 
 
 

Figur 28. Lateral acceleration som funktion av tid [20]. 

Figur 29. Hastighet kring yaw som funktion av tid [20]. 
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Figur 30. Lateral position som funktion av tiden [20]. 
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Bilaga 7. Övriga plottar för framhjulsstyrt fordon med standardvärden 
 

 
Figur 31. Yawvinkel som funktion av tiden. 

 
Figur 32. Lateral förflyttning som funktion av tid. 
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Bilaga 8. Övriga plottar för bakhjulsstyrt fordon med standardvärden.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Figur 33. Grafer för bakhjulsstyrt fordon standard (50km/h). 
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Bilaga 9. Plottar tillhörande parametertestet för bakhjulsstyrt fordon – 
Hastighet, test 1-4.  

 
 
 
  

Figur 34. Grafer för bakhjulsstyrt fordon i 10 km/h. 
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Figur 35. Grafer för bakhjulstyrt fordon i 30km/h. 



12 
 
 

 
 
 
 
  

Figur 36. Grafer för bakhjulstyrt fordon i 70km/h. 
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Figur 37. Grafer för bakhjulstyrt fordon i 90km/h. 
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Bilaga 10. Plottar tillhörande parametertestet för bakhjulsstyrt fordon – 
Massa, test 5-8.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 38. Grafer för bakhjulsstyrt fordon med m=1000kg. 
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Figur 39. Grafer för bakhjulstyrt fordon med m=1500kg. 
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Figur 40. Grafer för bakhjulstyrt fordon med m=2500kg. 
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Figur 41. Grafer för bakhjulsstyrt fordon med m=3000kg. 
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Bilaga 11. Plottar tillhörande parametertestet för bakhjulsstyrt fordon – 
Axellängd, test 9-12.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 42. Grafer för bakhjulstyrt fordon med L=1m. 
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Figur 43. Grafer för bakhjulstyrt fordon med L=1,5m. 
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Figur 44. Grafer för bakhjulstyrt fordon med L=2,0m. 
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Figur 45. Grafer för bakhjulstyrt fordon med L=3,0m. 
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Bilaga 12. Plottar tillhörande responstestet, test 13 och 14.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 46. Grafer för framhjulsstyrt fordon i 10km/h. 
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Figur 47. Grafer för framhjulsstyrt fordon i 90km/h. 


