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Sammanfattning 
 

Studentprojektet Elba på KTH startade 2011 och är ett projekt där en batteridriven prototypbil 

avsedd att tävla i Eco Shell Marathon i Rotterdam, Holland tas fram. I denna tävling vinner det 

fordon som på utsatt tid kör en viss sträcka inkluderande flera starter och stopp med en så låg 

energiförbrukning som möjligt. Att minimera energikonsumtionen är alltså mycket viktigt vilket 

ställer krav på kunskap om fordonets förluster. 

Ett fordons energiförluster beror av flera faktorer såsom drivlinans verkningsgrad och 

färdmotståndet. Om mindre förluster så som vibrationer försummas kan färdmotståndet i sin tur 

delas upp i rull- och luftmotstånd. Denna rapport syftar till att ta fram, beskriva och utvärdera 

några metoder för att mäta dessa två parametrar på uppdrag av KTH Transport Labs. 

Metoderna som har valts att studeras är baserade på en litteraturstudie av tidigare framtagna 

metoder och samtal med beställaren. Valen utgår från en låg budget och enkla testmiljöer så som 

garage eller asfaltsväg. Metoderna består av att antingen dra och frirulla, eller enbart frirulla 

fordonet. Tillryggalagd sträcka, hastighet, acceleration och drivande kraft loggas under 

mätningen. 

Mätningar har genomförts vid två olika platser, i ett garage vid Stockholmsmässan i Älvsjö och 

på en parkering vid Teknikringen 8 på KTH. För att mäta de olika storheterna har en pulsgivare, 

accelerometer och kraftgivare använts. För behandling av data och beräkning av färdmotstånden 

har ett grafiskt användargränssnitt tagits fram i Matlab. 

De framtagna mätmetoderna beräknar både rull- och luftmotståndskoefficienten vilket ställer 

stora krav på mätmiljön. Detta kan göra det svårt att hitta en tillfredställande testbana. De 

orimliga resultaten från utrullningen, där Elba frirullas, vid Teknikringen 8 visar på svårigheterna 

då mätningen görs utan skydd från vinden. Med små färdmotstånd, som hos ett energisnålt 

fordon som Elba, blir beräkningarna känsligare för störningar. Detta medför att viss 

förbehandling av data krävs innan beräkningarna kan genomföras. 

Slutsatsen är att en kombination av de beskrivna metoderna är att föredra. Ett dragtest görs 

separat för att bestämma rullmotståndskoefficienten. Sedan appliceras någon av de två 

metoderna för att beräkna luftmotståndskoefficienten. Detta gör att utrullningen inte behöver ske 

på det underlag som rullmotståndskoefficienten söks för. Det innebär att luftmotståndet är 

möjligt att mätas inomhus där det är vindstilla. 

Syftet med detta arbete var att ta fram en metod för beräkning av rull- och luftmotstånd hos Elba 

eller andra liknande fordon. På grund av tekniska problem och bristfälliga mätmiljöer har inga 

tillförlitliga värden för motstånden tagits fram med de utvecklade och valda metoderna. Om 

mätningarna skulle återupprepas med bättre utrustning och med bättre förhållanden skulle dock 

trovärdiga resultat kunna uppnås. 

  



 

 

Abstract 
 

The student project Elba at KTH started in 2011 and is a project where a battery driven prototype 

car is developed. The vehicle competes in Eco Shell Marathon in Rotterdam, Holland. In this 

competition the vehicle that travels a certain distance including several starts and stops with the 

lowest energy consumption wins. To minimize the consumption is therefore very important, 

which requires knowledge of the vehicles energy losses. 

A vehicles energy losses depends on several factors and can be divided into the powertrain 

efficiency and the driving resistance. The driving resistance can then be divided in to rolling and 

air resistance, if smaller losses like vibrations are ignored. This report seeks to develop, describe, 

and evaluate a couple of methods to measure these two parameters on behalf of KTH Transport 

Labs. 

The methods chosen are based on a literature study of earlier developed methods and a dialog 

with the clients. The measuring methods have been adapted to a low budget and simple 

measuring conditions such as a garage or a tarmac road. The methods are based on either pulling 

and free rolling, or only free rolling. The traveled distance, speed, acceleration and driving force 

are logged during the measurements. 

The measurements have been done at two different locations, in a garage at Stockholmsmässan 

in Älvjö and on a parking lot by Teknikringen 8 at KTH. To measure the different parameters an 

encoder, accelerometer and force transducer has been used. To computing the driving resistance 

a graphical user interface was developed in Matlab. 

The developed measuring methods compute both the rolling and air resistance coefficients which 

creates great demands on the environment for the measurement. This could make it hard to find a 

satisfying test track. The unreasonable results from the coast-down, were Elba were rolling 

freely, at Teknikringen 8 shows the difficulties when the measurement is unprotected from the 

wind. With small resistance, as in an energy efficient vehicle like Elba, the measurement is more 

sensitive to disturbances. This causes the need of preprocessing data before the calculations are 

done. 

The final finding is that a combination of the described methods is preferable. A measurement to 

calculate the rolling resistance coefficient is made by pulling the car. Then a coast-down is made 

according to any of the two suggested methods. This allows the cast down to be done on a 

different road surface than the one that the rolling resistance coefficient is calculated for.  This 

means that the air resistance for instance could be measured indoors where there is no wind. 

The purpose of this project was to develop a method to measure rolling and air resistance for 

Elba or similar vehicles. Due to technical issues and poor measuring conditions no reliable 

values of the resistance have been resolved with the developed and chosen methods. If the 

measurements would be repeated with better equipment and better conditions, a good result 

would be possible to get. 
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1 Inledning 
 

Studentprojektet Elba på KTH startade 2011 och är ett projekt där en batteridriven prototypbil, 

avsedd att tävla i Eco Shell Marathon i Rotterdam, tas fram. I denna tävling vinner den som på 

utsatt tid kör en viss sträcka inkluderande flera starter och stopp med en så låg energiförbrukning 

som möjligt. Att minimera energikonsumtionen är alltså mycket viktigt vilket ställer krav på 

kunskap om fordonets förluster. 

Ett fordons energiförluster beror av flera faktorer. Förlusterna sker främst i drivlina och motor 

samt då färdmotståndet skall övervinnas [1]. Om mindre förluster så som vibrationer försummas 

antas färdmotståndet kunna delas upp i rull- och luftmotstånd. Luftmotståndet kan minimeras 

genom att ge bilkroppen en aerodynamisk form . En egenskap hos en aerodynamisk kropp är att 

tryckskillnaden mellan kroppens nos och bak är låg vilket gör att kroppen får ett mindre 

motstånd för att färdas genom luften [2]. Rullmotståndet beror mestadels av egenskaper hos 

hjulen och framförallt däcken. Med rätt hjulinställningar, däckmaterial, däckprofil och däcktryck 

kan rullmotståndet minimeras. 

Denna rapport syftar till att ta fram, beskriva och utvärdera några metoder för att mäta rull- och 

luftmotståndet hos Elba och andra liknande fordon. Metoderna ska fungera med enkla och billiga 

medel i tillgängliga mätmiljöer. Resultatet skall kunna användas för att analysera färdmotstånden 

och avgöra var förlusterna är som störst. Rapporten behandlar inte frågan om hur förlusterna 

skall minimeras utan rapporten och metoderna ska fungera som ett verktyg för andra som är 

intresserade av att lära sig mer och lösa dessa problem. 

Metoderna som har valt att studeras är baserade på en litteraturstudie av tidigare framtagna 

mätmetoder och samtal med beställaren. Metoderna består av att antingen dra eller frirulla 

fordonet och mäta tillryggalagd sträcka, hastighet, acceleration och drivande kraft. Ett grafiskt 

användargränssnitt har tagits fram i Matlab för beräkning av färdmotstånden. 

Handledare för detta projekt är Lars Drugge, Universitetslektor vid Fordonsdynamik på KTH 

och beställare är Mikael Hellgren samt Peter Georén vid KTH Transport Labs.  
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2 Mätmetoder för färdmotstånd 
 

Under denna rubrik förklaras de två metoderna som har tagits fram för att beräkna rull- och 

luftmotståndet hos fordonet. Metoderna beskrivs allmänt men med en viss anpassning till det 

fordon de är avsedda för, men dem kan lika gärna tillämpas på andra typer av fordon. 

Beräkningarna för båda metoderna kan både göras utifrån kraft- och energisamband. Detta 

utnyttjas för att kontrollera rimligheten i resultaten. För båda metoderna sätts en testbana upp 

med en start- och slutposition samt en mätsträcka mellan dessa enligt Figur 1. Mätsträckans 

början och slut ligger ett antal meter efter och före testbanans start- och slutposition. Enbart data 

tillhörande mätsträckan används vid beräkning av färdmotståndskoefficienterna. Detta för att ha 

möjlighet att accelerera och retardera fordonet inför och efter mätsträckan utan att detta 

inkluderas i beräkningarna. Det gör det möjligt att mäta mellan två högre hastigheter istället för 

att mäta hela inbromsningsförloppet tills fordonet stannat helt. En mätning vid högre hastighet 

hade annars krävt mycket långa mätsträckor. För båda metoderna krävs särskilda förhållanden så 

som en vindstilla miljö och jämt underlag, särskilt under mätsträckan. För beräkning av 

rullmotståndskoefficienten krävs även att underlaget är av samma typ och grovhet som för den 

som rullmotståndet söks. 

 

Figur 1: Schematisk bild över testbanan för mätning av färdmotstånd 

2.1 Dragtest och utrullning 
Denna metod är baserad på en kombination av ett dragtest och en utrullning av fordonet. I 

dragtestet appliceras en dragkraft på fordonet så att det färdas över en bestämd mätsträcka med 

så låg hastighet att luftmotståndet kan försummas. Detta gör det möjligt att beräkna 

rullmotståndet, inklusive mekaniska förluster i lager mm. 

I utrullningen rullar fordonet fritt från en högre hastighet till en lägre utan någon drivande kraft 

och då rullmotståndet är känt kan luftmotståndet beräknas. För bästa resultat skall mätsträckan 

vara densamma för dragtestet och utrullningen. Dock behöver inte start och slutpositionerna vara 

det. 
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Kraftsamband 

Kraftsambandet är följande [1]: 

   (    )   ̈         
 

 
        ( ̇   )

             (1) 

Där   är drivkraften,   fordonets massa,    tröghetsmomentens ekvivalenta massa,  ̈ 

fartändringen,   gravitationen,    rullmotståndskoefficienten,   luftens densitet,   fordonets 

frontalarea,    luftmotståndskoefficienten,  ̇ farten,   vindhastigheten motsatt färdriktningen och 

  vägunderlagets lutning i färdriktningen. 

I fallet Elba är    liten relativt fordonets massa och då gäller att       . För att minska 

antalet mätinstrument antas en vindstilla mätmiljö och därmed    . Med dessa antaganden kan 

kraftekvationen skrivas enligt: 

              
 

 
         ̇

  (2) 

Där    ̈        . Parametern   är alltså beroende av både fartförändringen och 

gravitationen vid lutande vägbana och kan mätas med en accelerometer. Ytterligare förenkling 

av kraftekvation kan göras om testbanan är plan. Då är          vilket ger:  

      ̈         
 

 
         ̇

  (3) 

Då kan accelerationen    ̈ fås som derivatan av hastigheten eller andra derivatan av den 

tillryggalagda sträckan. 

För att beräkna rullmotståndskoefficienten trotts att luftmotståndskoefficienten är okänd krävs att 

luftmotståndet är litet i förhållande till rullmotståndet alltså 
 

 
         ̇

         . Detta 

uppnås genom att hålla en låg hastighet så att  ̇  är mycket litet. Då kan luftmotståndet 

försummas och ekvation (2) skrivas om som: 

              (4) 

Då fordonets massa och gravitationen är kända och den applicerade drivkraften samt fordonets 

acceleration och hastighet mäts fås rullmotståndskoefficienten ur ekvation (4) enligt: 

    
     

   
 (5) 
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Ett sätt att ta reda på vid vilken hastighet luftmotståndet kan försummas är att först uppskatta 

rullmotståndet och luftmotståndskoefficienten. Antag att luftmotståndet tillåts uppgå till en 

procent av rullmotståndet. Då kan högsta tillåtna hastighet beräknas som: 

  ̇  √
         

      
 (6) 

Där  ̇ är hastigheten,    är den uppskattade rullmotståndet,   är luftens densitet,   är frontalarean 

på fordonet och    är den uppskattade luftmotståndskoefficienten.  

Vid utrullning finns ingen drivande kraft och ekvation (2) kan då skrivas som: 

              
 

 
         ̇

  (7) 

Då rullmotståndskoefficienten är känd och acceleration samt hastigheten mäts kan 

luftmotståndskoefficienten beräknas enligt:  

    
    (      )

     ̇ 
 (8) 

Dock har denna metod inte analyserats i denna rapport. Då rullmotståndskoefficienten är känd 

har luftmotståndskoefficienten enbart beräknats med energisambandet som behandlas nedan. 

Energisamband  

I energisambandet utnyttjas att skillnaden i kinetisk och potentiell energi är lika med det arbete 

som utförs av den drivande kraften och färdmotstånden. Sambandet är följande:  

 

 

 
 (    )  ( ̇ 

   ̇ 
 )      (     )

 ∫          
 

 
        ( ̇   )

 

  

  

   
(9) 

Där   ,   ,  ̇  och  ̇  är höjden samt hastigheten vid början respektive slutet av mätsträckan. 

Även här kan det tidigare antagandet         och     tillämpas och ekvation (9) kan då 

skrivas som: 

 

 

 
   ( ̇ 

   ̇ 
 )      (     )

 ∫  

  

  

          (     )  
 

 
        ∫  ̇

 

  

  

   
(10) 
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Med samma villkor och resonemang som tidigare försummas luftmotståndet vid dragtest och 

ekvation (10) skrivs då som: 

 
 

 
   ( ̇ 

   ̇ 
 )      (     )  ∫  

  

  

          (     ) (11) 

Höjdskillnaden mellan början och slutet av mätsträckan kan försummas om den är mycket liten 

och mätsträckan är lång. 

Den drivande kraften, hastigheten, och höjdskillnaden, om den inte försummats, mäts vilket ger 

rullmotståndskoefficienten enligt: 

    
∫  
  
  

   
 
    

( ̇ 
   ̇ 

 )      (     )

    (     )
 (12) 

Detta resultat kan kombineras med en utrullning och luftmotståndskoefficienten kan då beräknas 

enligt:  

    

 
  (    )  

( ̇ 
   ̇ 

 )      (     )         (     )

 
 
      ∫  ̇ 

  

  
  

 (13) 

Då denna beräkning syftar till att ta fram luftmotståndskoefficienten är det mycket viktigt att 

utgångshastigheten vid början av mätsträckan är tillräckligt hög. Hastigheten skall vara så hög att 

luftmotståndet är större än störningarna och minst av samma storleksordning som rullmotståndet. 

Anta att luftmotståndet kan urskiljas om dess värde uppgår till en fjärdedel av rullmotståndet. 

Lägsta tillåtna hastighet vid början av mätsträckan kan då beräknas enligt:  

  ̇  √
  

        
 (14) 

2.2 Enbart utrullning 
Med denna metod krävs endast utrullning av fordonet. Även med denna metod kan kraft- och 

energisamband användas. 

Kraftsamband 

För beräkning av luftmotståndskoefficienten används kraftekvationen (1). Där kraften  , som 

tidigare är noll under utrullningen.  
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Den ekvivalenta massan, vindhastigheten motsatt färdriktningen samt vägbanans lutning och 

ojämnheter antas vara försumbara. Luftmotståndskoefficienten kan då skrivas enligt: 

    
   

   
 
   ( ̇    ̇  )     ( ̇    ̇  )

      ( ̇    ̇    ̇    ̇  )
 (15) 

Där  ̇   och  ̇   är hastigheten vid start respektive slut av mätsträckan vid första mätningen.  ̇   
och   ̇   är hastigheten vid start respektive slut av mätsträckan vid andra mätningen. 

Härledningen hänvisas till Bilaga 1. 

Då metoden använder en differens mellan hastigheter vid olika utrullningar är det viktigt att 

ingångshastigheterna skiljer sig. Skillnaden i ingångshastighet måste vara så stor att skillnaden i 

färdmotstånd mellan olika utrullningar blir större än de störningar som uppstår på grund av 

varierande förhållanden. 

Ur kraftekvationen erhålls även ett uttryck för    som ges av nedanstående uttryck: 

    
( ̇    ̇  )

    
 
        ̇    ̇  

     
 (16) 

Energisamband 

Dessa parametrar kan även beräknas med energiekvationen (9). Med samma antaganden som 

tidigare är kraften   noll under utrullningen och    försumbar. Då fås följande uttryck för 

rullmotståndskoefficienten 

    

  
  
 (        )          

    (     )  (  
  
  
)

 (17) 

Där    ∫  ̇ 
  

  
   är integralen för hastigheten,  ̇, i första mätningen i kvadrat,    ∫  ̇ 

  

  
   

integralen för hastigheten,  ̇, i andra mätningen i kvadrat,      
 

 
 (    )  ( ̇ 

   ̇ 
 )  

skillnaden i kinetisk energi vid start och slut av mätsträckan vid första mätningen,      
 

 
 

(    )  ( ̇ 
   ̇ 

 )  skillnaden i kinetisk energi vid start och slut av mätsträckan vid andra 

mätningen och         (     ) skillnaden i lägesenergi mellan start och slut av 

mätsträckan. 

Luftmotståndskoefficienten ges då av: 

    
             (    )    (     )

 
        

 (18) 
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3 Genomförande 
 

Under denna rubrik beskrivs hur de tidigare beskrivna metoderna tillämpades och anpassades för 

mättning av luft- och rullmotstånd på Elba. Inför mätningen krävdes en del förberedelser så som 

att hitta lämpliga mätplatser med hänsyn till högsta och lägsta hastighet, vindförhållanden, 

tillräckligt små höjdskillnader och jämnt underlag. Även mätinstrument i fordonet behövde 

installeras och kalibreras. 

3.1 Mätinstrument 
I den beskrivna metoden ingår mätning av drivande kraft, tillryggalagd sträcka, hastighet och 

acceleration. För detta implementerades en kraftgivare, pulsgivare och accelerometer. 

Kraftgivaren och accelerometern matades med 5 volt och gav analoga signaler i form av en 

spänning från 0 till strax under 5 volt. Pulsgivaren gav en digital signal. Samtliga signaler lästes 

av med hjälp av en Multifunction DAQ och loggades i LabView av en dator med en frekvens på 

100 Hz. Se Figur 2. 

 
Figur 2: Kopplingsschema över de mätinstrument som användes vid dragtest och utrullning 

Kraftgivaren valdes efter att rullmotståndets storlek uppskattats. Detta gjordes genom att Elba 

drogs framåt över en plan yta för hand med en dynamometer. Metoden är beskriven i Bilaga 2. 

Värden avlästes manuellt och resulterade i ett medelvärde på ungefär 6 N. Kraftgivaren anslöts 

via en signalförstärkare. Se Bilaga 3 för mer information om denna. För att enkelt kunna 

applicera och mäta kraft i fordonets färdriktning rakt fram fästets kraftgivaren i nosen på Elbas 

kaross. Se Bilaga 4 för mer information om kraftgivaren. Då den analoga signalen samplas är det 

viktigt att kraften hålls jämn för att minska inverkan från eventuella störningar. För detta 
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installerades ett mekaniskt låg-passfilter i form av en serie gummisnoddar mellan kraftgivaren 

och dragpunkten. 

För att kalibrera kraftgivaren användes en dynamometer, ett stativ, en spänningskälla på 5 volt 

och en voltmeter. Kraftgivaren matades med spänningskällan och utgående spänning mättes med 

voltmetern vid olika belastning från 0 till 2500 N med 250 N intervall. För att få en stabil 

belastning och utsignal kopplades kraftgivaren via dynamometern till stativet. Stativet kunde då 

placeras på det avstånd som gav den önskade belastningen. Då spänningen vid olika belastning 

var känd togs en linjär modell fram enligt         där   är den applicerade belastningen 

och   den utgående spänningen. Vilket ger: 

   
    

        
 (19) 

         (20) 

Där       och    är den uppmätta spänningen vid en belastning på 2500 respektive 0 N. De 

uppmätta spänningarna för belastningar mellan 0 och 2500 N användes för att kontrollera att den 

linjära modellen var tillfredställande och avvikelserna små. 

Pulsgivaren fästes mot den från högra bakhjulet utgående axeln och hölls på plats av ett 

temporärt fäst stativ. Pulsgivaren gav 2500 pulser per varv från vilket sträckan fordonet färdats 

kan härledas enligt: 

      
 

  
 (21) 

där    är antalet pulser,   hjulets omkrets och    det antalet pulser pulsgivaren ger per varv. 

Då tillryggalagd sträcka var känd vid varje sampling beräknades hastigheten med första 

ordningens centraldifferens enligt [3]: 

  ̇  
         
         

 (22) 

där   är tiden vid sampling  . 

Som komplement till accelerometern beräknades accelerationen även numeriskt med andra 

ordningens centraldifferens enligt [3]: 

  ̈  
              
((         )  ⁄ ) 

 (23) 

Accelerometern fästes mot en rigid yta i Elbas chassi, centrerad mellan framhjulen. Se Bilaga 5 

för mer information om accelerometern. Fordonet utgjorde en relativt stor massa i förhållande till 
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de krafter som verkade på den. Detta medförde att de för mätningen relevanta accelerationerna 

var mycket lågfrekventa. Dock mätte accelerometern även de vibrationer som uppstod i fordonet 

vilka då behövde sorteras bort. För detta installerades ett låg-passfilter för accelerometerns 

utsignal. Filtret bestod av en kapacitans parallellkopplad till jord och en seriekopplad resistans 

enligt Figur 2. Enligt en rekommendation i databladet för accelerometern installerades även en 

kapacitans mellan matningsspänningen och jord för att minska eventuellt brus. 

3.2 Mätning 
Mätningen gjordes i två olika miljöer, den ena var i ett garage vid Stockholmsmässan i Älvsjö 

och den andra utomhus vid en parkering vid KTH. Den senaste valdes framförallt för att pröva 

metodens känslighet för bland annat vind. 

Älvsjö  

Denna mätning gjordes i ett stort garage vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Denna plats hade en del 

av de önskvärda egenskaperna men var inte ideal. Vid garageöppningen fanns en nedförsbacke 

som utnyttjades för att accelerera fordonet innan mätsträckan, se Figur 3. Detta tillät en högre 

utgångshastighet. Dock var övergången mellan backen och den plana sträckan relativt skarp och 

gav upphov till stora vibrationer i fordonet. Starten för mätsträckan placerads därför ungefär tio 

meter efter backen. Resterande delen av testbanan var mycket jämn och plan. Höjdskillnaden 

mellan start och slutpositionen uppmättes med ett laserverktyg från Laserliner till mindre än 1 

cm. Detta med en viss tveksamhet om instrumentets noggrannhet som antas vara i samma 

storleksordning över de avstånd som rådde. Garageporten bestod av galler och dessutom fanns 

flera mindre öppningar längs väggarna i garaget och platsen var alltså inte helt vindstilla.  

 

Figur 3: Schematisk bild av testbanan i Älvsjö (SI-enheter) 

Testbanan, som startade vid garageöppningen, mättes upp till 70 m. Mätningen och loggning av 

data startades då fordonet började rulla från startpositionen och avslutades då fordonet bromsats 

in med god marginal efter mätsträckans slut. För mätning av testbanan användes ett långt 

måttband. Startpositionen för Elba markerades med ett stoppblock som Elbas bakhjul, före start, 

kunde placeras mot. Detta för att startpositionen skulle bli densamma vid varje test. Mätsträckans 

start och slut markerades tydligt med maskeringstejp. 
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På grund av tekniska problem kunde endast fyra tester genomföras på denna testbanan. Två olika 

hastigheter skulle uppnås och varieras vid varje utrullning. För detta tilläts Elba antingen rulla 

fritt från startpositionen och då enbart accelereras med hjälp av tyngdaccelerationen eller genom 

att knuffas igång. 

Parkering KTH 

Denna mätning gjordes på en parkering vid Teknikringen 8 på KTH. En testbana på 40 m mättes 

upp över plan mark. Startpositionen markerades med ett stoppblock på samma sätt som tidigare 

och en accelerationssträcka mättes upp på 15 m, se Figur 4. Mätsträckans start och slutpunkt 

markerades tydligt och sträckans mittlinje markerades för att underläta för föraren att hålla en rak 

kurs. För att accelerera Elba innan mätsträckan knuffades fordonet igång. Detta gav en relativt 

låg hastighet och möjligheten att variera mellan olika högre hastigheter var mycket begränsad. 

Data loggades som tidigare och enbart data från mätsträckan användes vid beräkningarna. 

 

Figur 4: Schematisk bild av testbanan vid Teknikringen 8 (SI-enheter) 

På denna testbana gjordes även ett dragtest, där Elba drogs med en låg och jämn hastighet. 

Högsta tillåtna hastighet beräknades enligt ekvation (6) till ungefär en halv meter per sekund. 

Rullmotståndet   uppskattades som tidigare nämnt till 6 N. luftmotståndskoefficienten    

uppskattades till 0,3 vilket troligen är högt [4]. Frontalarean   lästes av från en CAD-modell till 

0,89 m
2
 och luftens densitet till uppskattades till 1,2 kg/m

2
 [5]. 
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4 Resultat och diskussion 
 

Resultaten för de olika metoderna redovisas och för utrullningen i Stockholmsmässans garage 

presenteras skillnaden i resultat från filtrerat respektive icke filtrerat data. Resultaten är baserade 

på beräkningarna enligt energi- respektive kraftsambandet som presenteras i kapitel 2.1. 

4.1 Utrullning i garage vid Stockholmsmässan 
Resultaten från utrullningarna som genomfördes vid Stockholmmässan redovisas i Figur 5-6 och 

Tabell 1-3. Som det framgår ur Tabell 1, varierar värdet på luft- och rullmotståndskoefficienten 

mellan de olika försöken. Orsaken till detta är små variationer i förhållanden under de olika 

utrullningarna. Uppmätta data var mycket brusiga och den uppmätta hastigheten innehöll mätfel i 

form av toppar, se Figur 5. 

 

Figur 5: Plottar av sträcka och hastighet med avseende på tiden för utrullning 1 till 4 vid Stockholmsmässans 

garage 
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Detta gav även mycket märkliga data vilka presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Resultat från utrullning i garage vid Stockholmsmässan i Älvsjö 

 

Genom att filtrera all data med ett låg-passfilter reduceras de höga frekvenserna och kurvorna 

stämmer då bättre överens med vad som förväntas av ett system med trögheter likt detta fall, se 

Figur 6. Filtret som applicerades var ett andra ordningens Butterworth filter i Matlab. 

 

Figur 6: Plottar av sträcka och hastighet med avseende på tiden med låg-passfiltrerade data från utrullning 1 till 4 

vid Stockholmsmässans garage i Älvsjö 
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Resultaten för de filtrerade data presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2: Resultat från utrullning i garage vid Stockholmsmässan i Älvsjö, filtrerade data 

 

Resultaten varierar fortfarande så kraftigt att det inte går att uttala sig om Elbas färdmotstånd. 

För vidare behandling av data skulle en kurvanpassning kunna göras där topparna cancelleras 

innan filtrering. Detta skulle troligen förbättra resultatet från beräkningar ur energisambandet. 

En faktor som inte gick att kontrollera var vinden som blåste in i garaget. Det varierande 

vinddraget möjliggjorde olika färdmotstånd vid en och samma hastighet vilket de matematiska 

modellerna inte tar hänsyn till. Detta har stor påverkan på beräkningarna oavsett om kraft- eller 

energisambandet används. Om förhållanden skiljer sig mycket mellan utrullningarna kan 

beräkningarna till och med ge negativ luft- eller rullmotståndskoefficient vilket givetvis är 

orimligt. Detta fenomen uppstår mellan utrullning 3 och 4 då data filtrerats. Utgångshastigheten 

och hastighetsminskningen mellan start och slut av mätsträckan för respektive utrullning 

presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3: Utgångshastighet samt hastighetsminskning vid utrullning i garage vid Stockholmsmässan 

Utrullning Utgångshastighet m/s Hastighetsminskning m/s 

1 5,3 0,55 

2 6,3 0,50 

3 5,4 0,54 

4 6,0 0,61 

Enligt den matematiska modellen förväntas hastighetsskillnaden vara större vid högre 

utgångshastighet vilket inte är fallet. Detta leder till felaktiga uppskattningar av motstånden. 

Skillnaden i resultat mellan beräkningarna baserade på kraft- och energisambanden kan delvis 

förklaras med de stora avvikelserna i den uppmätta hastigheten. De tar sig formen av toppar i 

utrullning 2 och 3 och kvarstår till viss del även efter filtrering. Detta påverkar integralen av 
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hastigheten i kvadrat och därmed resultatet för beräkningarna baserade på energisambandet. 

Beräkningarna baserade på kraftsambandet påverkas däremot inte alls. Huruvida start- och 

sluthastigheterna i mätsträckan är korrekta eller har förskjutits på grund av någon störning är 

svårt att säga. Deras värden har stor påverkan på resultaten baserade på kraftsambandet men 

mycket liten påverkan på resultaten från energisambanden. 

4.2 Dragtest och utrullning utomhus vid Teknikringen 
Mätning gjordes utomhus i en öppen miljö där det blåste med varierande styrka. Det är även 

möjligt att där fanns en viss höjdskillnad mellan början och slutet av mätsträckan som i sådant 

fall inte tagits hänsyn till. Mätningarna gjordes i båda riktningar längs mätsträckan. 

Dragtest 

Nedan, i Tabell 4, redovisas resultat från de två dragtesten vid Teknikringen, dessa resultat är 

baserade på låg-passfiltrerade data. Den eventuella höjdskillnaden och vinden kan då förklara 

varför resultatet från de två mätningarna skiljer sig åt. Det som däremot talar för att resultaten 

trotts allt är rimliga och skulle kunna ge korrekta värden vid bättre förhållanden är det faktum att 

resultaten från kraft- och energisambanden ligger mycket nära varandra. 

Tabell 4: Resultat från dragtest på parkering vid Teknikringen 8 på KTH 

 

De uppmätta data ser bra ut med den uppmätta accelerationen som undantag, se Figur 7. Då Elba 

drogs med relativt jämn fart och hastigheten vid slutet av mätsträckan var något större än den vid 

starten förväntas accelerationens medelvärde vara litet och positivt. Detta stämmer inte alls med 

den uppmätta accelerationen som pendlar strax under -2. Istället användes den numeriskt 

beräknade accelerationen vilken stämmer mycket bättre överens med vad som förväntats. 

Orsaken till de orimliga värdena från accelerometern är oklara. Det skulle kunna bero på felaktig 

kalibrering men detta har inte verifierats. 
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Figur 7:  Plottar av sträcka, hastighet, numeriskt beräknad samt direkt uppmätt acceleration och dragkraft med 

avseende på tiden. Data är låg-passfiltrerade och kommer från två dragtest på en parkering vid Teknikringen 8 på 

KTH. 

Vid den låga hastighet som hålls under dragtestet kan ett problem uppstå med upplösningen hos 

pulsgivaren. Pulsgivaren ger som tidigare nämnt 2500 pulser per varv. Hjulomkretsen är 1,76 m 

och hastigheten runt 0,5 m/s. Då data loggas med en frekvens på 100 Hz fås att pulsgivaren ger 

7,1 pulser per loggning. I praktiken betyder det att pulsgivaren ger 7 eller 8 pulser för samma 

hastighet. Då pulsgivaren hoppar mellan 7 och 8 pulser kommer det att tolkas som en 

acceleration trots att hastigheten är konstant. Betydelsen av detta fenomen är direkt 

proportionellt mot inversen av antalet pulser per loggning. Då antalet pulser per loggning är 

större, vilket inträffar vid högre hastigheter, har detta fenomen alltså ingen större inverkan. 

Observera att hastigheten i mätningarna även ligger under 0,5 m/s. Det är dock svårt att säga 

huruvida detta fenomen har påverkat resultatet i dessa mätningar. 
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Utrullning 

Resultaten från utrullningstesten vid Teknikringen är orimliga, se Tabell 5. Detta beror troligen 

på mätmiljön, de tidigare nämnda störningarna men även att det inte var möjligt att komma upp i 

högre hastigheter. Detta ökar osäkerheten i resultatet då en lägre hastighet ger upphov till ett 

lägre luftmotstånd vilket är svårare att mäta och gör mätningen mer känsligt för störningar. 

Tabell 5: Resultat från utrullning med känd rullmotståndskoefficient på parkering vid Teknikringen 8, KTH 

 

Resultaten från de olika metoderna skiljer sig något från varan. På grund av tekniska problem 

kunde inte de två metoderna genomföras på samma mätsträcka vilket kan vara en anledning till 

detta. Någon ideal plats utan vind hittades inte heller vilket ledde till vissa osäkerheter i 

mätningarna och att stora mängder mätdata inte kunde användas. 
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5 Slutsats 
 

Syftet med detta arbete var att fram en metod för beräkning av rull- och luftmotstånd hos ett litet 

och lätt fordon så som Elba. 

Dragtestet för beräkning av rullmotståndskoefficienten visade sig vara det minst krävande och 

lättast att genomföra. Metoden behöver inte höga hastigheter och om energisambandet utnyttjas 

tas även hänsyn till höjdskillnader och ojämnheter i mätsträckan. Används däremot 

kraftsambandet måste accelerationen mätas av en accelerometer för att ta hänsyn till detta. 

I kombination med utrullningen uppstår dock svårigheter då dragtestet och utrullningen skall 

göras över samma mätsträcka. Testbanan måste vara jämn och möjliggöra att fordonet kan 

accelereras till en högre hastighet. Den högre hastigheten kräver även en längre mätsträcka. 

Detta i kombination med kravet om en vindstilla miljö och dragtestets krav på underlaget gör det 

svårt att hitta en lämplig plats för mätningen. 

 

Att mäta båda koefficienterna vid en utrullning kräver mindre mätutrustning men stöter på 

samma problem som ovan då en testbana skall väljas ut. 

Slutsatsen är således att enklast är att mäta koefficienterna separat över olika mätsträckor. 

Rullmotståndskoefficienten tas fram med ett dragtest och luftmotståndskoefficienten tas fram 

separat med en utrullning enligt någon av de två metoderna. Det krävs då inte att utrullningen 

sker på det underlag som rullmotståndskoefficienten söks för. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att ta med vindstyrkan och vindriktningen i den matematiska modellen och då även mäta 

dessa parametrar. 

 

Ett förslag för framtida mätningar kan vara att mäta vindhastigheten motsatt fordonets 

färdriktning. För bästa resultat bör även de felaktiga värdena från accelerometern undersökas och 

åtgärdas. För att lättare hitta en lämplig mätsträcka skulle en metod för att accelerera fordonet till 

en högre hastighet utan en backe kunna tas fram. Det skulle tillexempel kunna bestå av att 

fordonet bogseras av ett annat fordon till den önskade hastigheten eller når denna med hjälp av 

den egna motorn. Detta skulle dock innebära att det beräknade rullmotståndet då inkluderar 

motstånden i motorn och drivlinan om inte motorn kan frikopplas från det drivande hjulet. 

Framför allt bör en större serie mätningar göras för att slutgiltigt kunna säga något om 

metodernas tillförlitlighet.  
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Bilaga 1, Metod för mätning av rull- och luftmotståndskoefficienter 
 
En metod för att beräkna ett fordons rull- och luftmotståndskoefficienter är ett så kallat 

utrullningsprov. Ett fordon får rulla fritt, utan drivande kraft, från en högre hastighet till en lägre 

på en jämn och plan vägbana i en vindstilla miljö. Tid och hastighet loggas för fordonet under 

två mätningar med olika utgångshastighet. Detta gör det möjligt att lösa ut de två koefficienterna. 

Variabler: 

Mass   

Ekvivalent massa    

Frontalarea   

Tillryggalagd sträcka   
Hastighet  ̇ 
Jordgravitationen   

Rullmotståndskoefficienten    
Luftmotståndskoefficienten    

Luftens densitet   

 

Kraftekvationen för fordonet blir med ovanstående förenklingar 
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         ̇
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Accelerationen kan då lösas ut som 
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Ekvation (25) kan då skrivas som 
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 ̇ 

    ∫   
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Där  ̇  är den högre hastigheten vid tiden      och  ̇  den lägre hastigheten vid tiden   . Detta 

kan skrivas om i tre led som 
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Ekvation (26) och (27) ger 
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Antag         . Ekvation (31) kan då skrivas som 
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Och    kan då lösas ut som 
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För de två mätningarna gäller nu 
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Vilket kan skrivas om som 
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Ekvation (26) och (37) ger slutligen luftmotståndskoefficienten enligt 

    
  (    )

   
 
    ( ̇    ̇  )      ( ̇    ̇  )
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Rullmotståndskoefficienten fås ur ekvation (27) och (34) som 
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Då värdena beräknats kan antagandet att          kontroleras. 

 



 

Bilaga 2, Uppskattning av rullmotstånd 

Syfte 
Uppskattningen ska ge en fingervisning om rullmotståndets storlek och göra det möjligt att 

välja ett rimligt intervall samt upplösning för mätinstrumenten som skall användas vid en 

noggrannare mätning. 

Metod 
På ett plant och jämt underlag inomhus dras fordonet för hand via en dynamometer. Detta 

sker med låg och jämn hastighet så att luftmotstånd och acceleration kan försummas. Kraften 

som appliceras ska vara parallell med färdriktningen och fordonet skall röra sig rakt fram utan 

att svänga. Ett antal dubbla gummiband fästs mellan dragpunkten och fordonet för att dämpa 

eventuella ryck och på så sätt få ett jämnare resultat. Dragkraften läses av från dynamometern 

manuellt under mätningen och resultat ges som medelvärdet av tio avläsningar. 

Resultat 
Avläsning nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medelvärde 

Dragkraft 

[N] 

           

 



 

Bilaga 3, Datablad för signalförstärkaren 



 

Bilaga 4, Datablad för kraftgivaren 



 

Bilaga 5, Datablad för accelerometern

 


