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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att visa konceptlösningar för hur det är möjligt att konstruera en 
hjulmodul för framdrivning av skotare.  Målet var att visa hur ett sådant koncept kan se ut och 
konstrueras för att kunna fungera i skog och på allmän väg. 

Konceptutvecklingen har främst handlat om hur motor, broms och styrning ska kunna integreras 
i en modul som får plats i den begränsade volym som utgörs av fälgen, men också hur modulen 
sedan fästs vid upphängningen. Efter att ha lagt fram flera koncept valdes två av dessa ut. Det 
ena konceptet för att visa att det går att införa nollpunktsstyrning och reducera vikten på Corner 
Module 2009. Det andra konceptet valdes för att undersöka om en lösning för elbilar går att 
applicera på skogsfordon. De två koncepten modellerades i CAD-programmet Solid Edge ST. 

Det första konceptet, av de som valdes ut, är av mer traditionell typ. Det är en borstlös 
växelströmsmotor som kopplats till en navreduktion som driver hjulet, ett elektriskt bromssystem 
och nollpunktstyrning som uppnås med två motorer som via kedjor roterar hjulet. 

Från det konceptet framgick tydlig att en stor del av hjulmodulens vikt beror på det valda däcket. 
De ingående delarna väger var och en för sig lite vilket gör att en reducering av deras vikt torde 
vara svår då de måste tåla höga krafter. 

Det andra konceptet som arbetades fram är en lösning som under informationssökningen sågs i 
konceptbilarna Siemens VDO och Michelin Hylight. Konceptet bygger på en ramlös borstlös 
motor, med rotor som fästes direkt i fälgen. Även i detta koncept finns ett elektriskt bromssystem 
och styrningen sker med en linjär motor eller hydraulkolv. 

Konceptet visade att en konstruktion med typen ramlös motor reducerar hjulmodulens vikt. 
Motorn gör att en mindre fälg och därmed ett mindre däck kan användas. Ytterligare 
viktminskning erhålls då motorn drivas utan en transmission. Då ingen motor som levererar 
tillräcklig stor effekt kunde hittas brister konceptet.  
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Abstract 
The purpose of the project was to investigate whether it’s possible to construct a corner module 
for the propulsion of forwarders. The aim was to show how such a concept could look like and 
be constructed to be able to work in the forest as well as on common roads. 
 
The concept development have mainly been about how a motor, brake and steering can be put 
together to a module that can fit the limited volume of the rim, but also about how to the module 
can be fixed to the suspension. After several concepts been tabled, two of those were chosen. 
One concept to show the zero-point-steering and weight reduction was possible to integrate in 
the Corner Module 2009. The other concept was chosen to investigate if a solution from electric 
cars is able to apply on a forestry vehicle. The two concepts were modeled in the CAD-program 
Solid Edge ST. 
 
The first concept, of those chosen, is of a more traditional type. It is a brushless DC electric 
motor coupled to a planetary drive that rotates the wheel, an electric brake system and a zero-
point-steering which is made possible by two electrical motors which by chain-drive rotates the 
wheel. 
 
From that concept it was clear that a large proportion of the modules weight is the weight of the 
tire. The other components weight one by one is small which leads to the conclusion that a 
reduction of these components weight is difficult. Especially since they have to be dimensioned 
for high forces. 
 
The other concept is a solution that under the information search showed in the concept cars 
Siemens VDO and Michelin Hylight. The concept holds a frameless brushless motor, with a rotor 
directly fixed to the rim. In this concept too is there an electric brake system and the steering is 
made possible by a linear motor or hydraulic piston. 
 
The concept shows that the construction with a frameless brushless motor reduces the modules 
weight further. It is reduced because the motor makes it possible to use a smaller rim and thereby 
a smaller tire. Further reduction is possible since the motor is not supposed to need a planetary 
drive. Since no motor strong enough were found the project stalled. 
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FÖRORD 

I detta kapitel vill vi passa på att tacka de personer som möjliggjort och bidragit till 
kandidatarbetets slutliga resultat. 
 
Till de personer som bidragit med kunskap, engagemang och vägledning vill vi passa på att 
framföra ett stort tack. Vi vill främst tacka vår handledare Ulf Sellgren från institutionen för 
maskinkonstruktion på KTH för många givande diskussioner gällande projektet. Vi vill även 
rikta ett stort tack till institutionen för deras tidigare arbeten om skotare från vilka mycket 
information har inhämtats. Tack till Jouni Hietamäki på Nokian Tyres som tog sig tiden att 
besvara våra frågor. Ett stort tack riktas även till Direct Industries för deras omfattande databas 
av maskinkomponenter. Förhoppningen var, efter avslutat arbete, att institutionen för 
maskinkonstruktion ska ha stor nytta av rapporten i vidare utvecklingen av hjulmoduler till 
skotare.   

Almir Alagic    Johan Henriksson     Jonas Rosengren 

Stockholm Maj 2010 
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NOMENKLATUR 

Nedan visas en tabell över i rapporten förekommande beteckningar och vad dessa står för. 

 

Symbol   Förklaring 

Skotardimensioner  

l Avstånd mellan hjulpar 

b Hjulbas 

rsv Önskad svängradie 

tx Avstånd mellan hjul och tyngdpunkt 

ty Tyngdpunktens höjd från marken 

Variabler  

 Önskvärd skotaracceleration 

 

 

Längsgående, lateral lutning 

 

Hjulmodulens massa 

Radie för hjulmodul 

 

 

Tyngdaccelerationen 

 

Massa för skotare exklusive hjul 

Tyngdpunktens höjd 

 

 

Friktionskoefficient mellan däck och underlag  

 

Total normalkraft i längsgående lutning 

Total drivkraft 

 Hjulets vinkelacceleration 

 Modulens inre masströghetsmoment 

 

 

Fraktion av totala normalkraften 

 

Överförbart moment mellan däck och underlag 

 

Navmotorns moment 

Navreduktionens grundutväxling 
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 Navreduktionens verkningsgrad 

 

 

Sidolutning, transversal lutning 

 

Normalkraft höger sida 

 

Normalkraft vänster sida 

 

Friktionskraft höger sida 

 

Friktionskraft vänster sida 

 

Totala normalkraften i sidolutning 

 

Normalkraften för ett hjul 

 

Totala bromskraften 

 

Totala normalkraften 

 

Skotarens hastighet 

 

Utgångshastighet 

Skotarens acceleration 

 

 

Bromstid 

 

Bromssträcka 

,  

Startsträcka 

Bromsmoment mellan däck och underlag från 
regenerativ inbromsning 

,  Det moment motorn måste avge för regenerativ 
inbromsning 

 

,  Motorns bromsande kraft 

 

Den kraft bromsklossen utövar på skivan 

 

Bromsande kraft verkandes i skivan 

 

Friktionskoefficient mellan bromsskiva och -kloss 

 

Bromsskivans radie 

,  

Bromsklossarnas höjd 

,  

Bromsmomentet för mekaniska bromsen 

Total mekanisk bromskraft 
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 Moment mellan däck och underlag 

,  

 Det krävda motormomentet  

,  

Däckets statiska radie 

Däckets profilradie 

,  Underlagets karaktäristiska radie 

 

,  Underlagets karaktäristiska radie 

 

Elasticitetsmodulen för däcket 

 

Elasticitetsmodulen för underlaget 

 

Poissons tal för däcket 

 

Poissons tal för underlaget 

 

Friktionskoefficienten mellan däck och underlag 

 

Inre svängradie 

 

Motorn varvtal 

 

Skotarens hastighet 

Hjulets diameter 
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1 INTRODUKTION 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden för, syftet med, samt problemformuleringen och 
avgränsningen av projektet. Metoden för hur projektet genomfördes står också att läsa.  

1.1 Bakgrund 
Skogsbruket och dess förädlingsindustrier är av stor betydelse för samhällsekonomin. Nästan 
15% av Sveriges varuexport utgörs av skogsindustrins produkter, dessutom ställs stora krav på 
att skogsbruket ska ta hänsyn till flera olika miljökrav. Från staten och samhället genom 
allemansrätten är intresset för det moderna svenska skogsbruket mycket stort och ligger bakom 
många av de existerande krav som ställs på utvecklingen av moderna skogsmaskiner. I takt med 
att miljö-, utsläpps- och komfortkraven blir hårdare inom skogsindustrin behöver nya lösningar 
för skogsmaskinerna utvecklas[1]. 
 
En lösning på detta kan vara att driva fordonen med elektriska hjulmoduler. Dessa hjulmoduler 
ska dra mindre energi, ta till vara på energin i bromskraften samt minska de direkta skadorna på 
miljön genom en effektivare styrning.  

 
 
1.2 Målformulering 
Projektet skall tydligt redovisa: 

• Hur en elektrisk navmotor skall kunna integreras i hjulfälgen. Denna motor skall ha 
tillräckligt vridmoment för att, tillsammans med högst två andra hjul, kunna driva 
skotaren i oländig terräng i 10 km/h med full last. Totalvikten beräknas då till 20 ton. 

• Hur eventuell transmission kan utformas mellan motor och hjul.  

• Hur en regenerativ bromsfunktion kan användas i hjulmodulen. Kan en sådan broms 
ensam uppnå efterfrågad bromskraft på 150 kN? 

• Om en mekanisk broms krävs. Detta påverkas både av lagkrav och av möjlighet till 
regenerativ bromsning. Hur skall i så fall denna broms utformas för att kunna integreras i 
hjulmodulen? 

• En konstruktionslösning för upphängningen av hjulet, som medför att en nödvändig 
svängradie för fordonet kan tillgodoses, och att en nära på nollpunktsstyrning kan 
uppnås. 

• Hur ställdon för styrning skall kunna integreras i upphängningen. 
 
Alla dessa punkter skall undersökas och sammanställas till ett slutkoncept. Projektet bör kunna 
påvisa att ett sådant koncept bidrar till lägre fordonsvikt, minskat markslitage jämfört med alla 
på marknaden existerande lösningar för drift och styrning av skotare[2].  
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1.3 Resurser 
Projektet angreps med hjälp av en litteraturstudie av tidigare examensarbeten och källor från 
internet. För att förankra projektet i tidigare arbeten kring hjulmoduler för skotare utgick mycket 
utav arbetet från en rapport gällande ett hjulkoncept för en skotare [3]. Tillverkare kontaktades 
för att erhålla relevant information om komponenter som behövdes för projektet. Vägledning 
från lärare och handledare var dessutom en viktig aspekt för att nå slutmålet. 
 
Den teknik som används i hjulmodulen är i framkant, därför blev den konceptuella utvecklingen 
av högsta betydelse. För att få en uppfattning om modulens vikt, storlek och om systemet uppnår 
de ställda kraven visualiserades konceptet med CAD-programmet Solid Edge ST [4] och 
modeller för den krävda prestandan av de olika komponenterna beräknades i Matlab [5].  
 
 
1.4 Syfte och problemformulering 
Projektets syfte är att utveckla ett koncept för hur en hjulmodul till en skotare kan konstrueras. 
Problemet ligger i att få plats med motor, broms (elektrisk och mekanisk), styrning och gärna 
även dämpning i den begränsade volymen som utgörs av hjulet.  

Projektet kan sammanfattas med problemformuleringen; hur kan en hjulmodul, med alla 
ingående delar, till en fyrhjulsdriven stelramskotare assembleras inom den begränsade volym 
som utgörs av hjulet? 

I projektbeskrivningen listades de grundkrav som hjulmodulen skulle uppfylla. Dessa var: 

• Kunna transportera en last på 12 ton utöver maskinvikten på 8 ton, totalt 20 ton, i en 
medelhastighet av 10 km/timme i oländig terräng 

• Olastad kunna framföras i en hastighet av 50 km/timme på allmän väg 
• Modulen ska kunna monteras på dämpade pendelarmar 
• Modulen ska innehålla följande: 

o Däck och fälg 
o Elektrisk navmotor 
o Totalt 4 stycken bromsar med en total bromskraft på 150kN 
o Ställdon för styrning 

 
 
1.5 Avgränsning 
I arbetet med konceptet var en tydlig avgränsning från början viktig. För att överhuvudtaget nå 
slutmålet krävdes klara ramar över vad projektet skulle innefatta. Detta ledde till att ett koncept 
skapades och lade grunden för de beräkningsmodeller som ställdes upp. Övrig 
konceptgenerering utgick från de komponenter som användes i det första konceptet. Dessa var 
motor, broms, ställdon för styrning och olika infästningskomponenter. Projekts primära syfte var 
att utredda dugligheten hos koncepten men inte konstruera dessa i detalj. Därav lades ingen 
fokus på hållfasthetsberäkningar, utan endast uppskattningar av godstjocklek, former och 
materialval gjordes. För att göra modulen så autonom som möjligt var målet att endast använda 
elektriska anslutningar mellan modul och skotare. 
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2 REFERENSRAM 
En informationsstudie gjordes för att komma över den kunskap som finns inom området 
hjulmoduler.  

2.1 Skotare 
I Sverige utförs maskinell avverkning av skog främst genom avverkningsgrupper med skördare 
och skotare. Skördarens uppgift är att fälla, kvista och kapa träd till stockar och skotarens uppgift 
är att transportera dessa från avverkningsplats, genom väglös terräng, till upplagsplats som är 
åtkomlig för timmerlastbil. 
 
Moderna skotare styrs i regel med en ramstyrning kring en svängbar midja mitt på fordonet. 
Hjulen är upphängda på boggiaxlar i grupper om två och drivning sker vanligtvis på alla axlar 
för att ge största framkomlighet i terräng. Genom att införa individuell drivning och styrning på 
varje enskilt hjul kan både midjestyrning och mekanisk transmission undvikas vilket bör kunna 
leda till minskad maskinvikt och minskat markslitage. 
 
2.2 Hybriddrift 
Förenklat existerar två olika typer av hybriddrifter; seriehybrider och parallellhybrider, se figur 
1. Hos en parallellhybrid driver förbränningsmotorn och elmotorn hjulen tillsammans eller var 
och en för sig. Hos en seriehybrid sker driften genom att förbränningsmotorn driver en generator 
som i sin tur matar en elmotor som överför kraften till hjulen.  
 

   
Figur 1. 1 - Elmotor, 2 - Generator, 3 - Förbränningsmotor, 4 - Batteri.  

Till vänster seriehybrid och till höger parallellhybrid 
 
De egentliga skillnaderna i de olika typerna av hybriddrift är att parallellhybriden har en axel 
mellan förbränningsmotor och hjul. Driften sker då i huvudsak med förbränningsmotorn och 
elmotorns uppgift blir att ge hjulen en extra drivande kraft. Hos seriehybriden sker all drift via 
elmotorn då den inte har någon axel mellan förbränningsmotor och hjul.  
 
Parallellhybrid kan därför ha mindre batterier då driften inte enbart sker elektriskt, vilket ger en 
kostnads- och viktreduktion. Nackdelen är dock att förbränningsmotorn inte arbetar på sitt 
märkvarvtal kontinuerligt utan styrs av aktuellt driftsfall. Seriehybriden däremot kan jobba med 
sitt märkvarvtal kontinuerligt då den är frikopplad från hjulen och ger en lägre emission. Båda 
typer av hybriddrift går att integrera i en hjulmodul, men lämpligast är seriehybridlösningen då 
en mekanisk transmission mellan modul och ram inte är nödvändig [6].  
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2.3 Hjulmodulskomponenter  
 
2.3.1 Elmotor 
De motorer som används i hjulmoduler är vanligtvis borstlösa motorer. Borstlösa har till skillnad 
från borstmotorer ingen lindning utan en elektromagnet istället, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Till vänster borstlös motor och till höger borstmotor. 

 
 
De borstlösa motorerna används då de har hög pålitlighet och är lättreparerade. Underkategorier 
till denna typ av motor är axialflödesmotor och radialflödesmotor. Skillnaden mellan dessa ligger 
i att en axialflödesmotor är rotorn och statorn placerade bredvid varandra istället för att, som i 
radialflödesmotorn, vara placerade i varandra, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Till vänster radialflödesmotor, till höger axialflödesmotor. 

 
Radialflödesmotorer kan i sin tur vara antingen ramlösa eller inte. Med ramlös motor menas att 
motorn bara består av en rotor och en stator utan omkringliggande hus eller axeltapp, se figur 4. 
Fördelen med ramlösa motorer är att de inte innehåller annat än rotor och stator vilket gör att 
mycket vikt och plats kan sparas [7 & 8]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Ramlös radialflödesmotor.  
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2.3.2 Bromstyper och lagkrav 
 
Regenerativ bromsning 
Vid elmotordrift av skotaren kommer elmotorn ladda ur batterierna vid acceleration. På samma 
sätt kan elmotorerna köras baklänges som generatorer vid inbromsning och då ladda upp 
batterierna. Batteriernas kapacitet sätter här en begränsning för hur mycket el som kan genereras 
i motorerna. 
 
En möjlighet här skulle vara att på något sätt göra sig av med överskottsenergi genom motstånd 
och kylflänsar och på så sätt kunna använda största möjliga bromseffekt från elmotorn. På detta 
sätt minskar behovet av mekaniska bromsar, och i bästa fall skulle fordonet kunna fungera helt 
utan dessa. 
 
Skivbroms 
En skivbroms består av två delar, en roterande bromsskiva och ett fast bromsok. Bromsskivan 
tillverkas vanligen i gjutjärn, men kan även tillverkas av olika kompositmaterial. Den fästs 
antingen i hjulaxeln eller i själva hjulet. Oket nyper kring bromsskivans bägge sidor, antingen 
mekaniskt (hydrauliskt eller pneumatiskt) eller elektromagnetiskt.  Valet av metod för denna 
kraftpåläggning påverkar vilka anslutningar som ska finnas mellan fordon och hjulmodul, och 
därför är elektriska bromsar att föredra då dessa kan sammankopplas med övrig kraftelektronik. 
 
Trumbroms 
Ett alternativ till skivbromsen är en hjulmodul med trumbroms. Trumbromsen är i allmänhet inte 
lika effektiv som skivbromsen, men kan vara positiv då den har en geometri som på samma sätt 
som den ramlösa motorn tillåter att komponenter placeras inuti denna. En nackdel med 
trumbromsen är att denna funktion vanligtvis kräver hydraulisk eller pneumatisk anslutning. 
 
Lagkrav 
För att ett fordon skall få framföras på allmän väg måste det enligt svensk lag ha en viss angiven 
bromsverkan. Dagens lagkrav på tunga fordon, med en vikt över 3,5 ton föreskriver en 
retardation på 4,5 m/s2, men då transportstyrelsen har förslag på skärpning till 5,0 m/s2 har detta 
värde använts [9]. 
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2.3.3 Styrning 
Målet för styrningen är att det ska vara nollpunktsstyrning, det vill säga att rotationen av hjulen 
ska ske kring en vertikal axel som går genom hjulets masscentrum. 
 
Gällande dimensionering av styrning, hittades mycket liten information om sådana beräkningar. 
Det som hittades är en modell från ett annat arbete om hjulmodul till skotare [3]. 
 
Vridningen av hjulen kan åstadkommas på två sätt. Antingen används ett linjärt ställdon genom 
att trycka en hävarm så att hjulet roterar kring rotationsaxeln, eller så används ett roterande 
ställdon. Ett roterande ställdon kan antingen infästas i själva vridaxeln eller så transmitteras 
rotationsrörelsen på något sätt, förslagsvis med kedjedrift, se figur 5. 
 
Linjära ställdon kan antingen vara linjärelmotorer eller hydrauliska kolvar. En lösning med 
hydraulik bör i första hand försöka undvikas för att minska antalet typer av anslutningar mellan 
hjulmodul och skotare. Roterande ställdon är förslagsvis elmotorer av vanlig typ. Även här kan 
ramlösa motorer användas, förslagsvis monterade direkt i vridaxeln. 
 
 

 
 

Figur 5. Från höger – linjeställdon, roterande ställdon med transmission, ramlöst roterande ställdon.
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3 KONCEPTUTVECKLING 
Kapitlet tar upp hur tankarna kring koncepten gick, vad som tänktes på och varför. 
 
Utformning av hjulmodulen styrs av de olika komponenternas samverkan i ett integrerat system. 
Strävan efter att erhålla ett koncept med bästa möjliga effekt med krav på hög broms- och 
styrförmåga samt önskvärd drivkraft ger oftast komponenter av större dimensioner. Dessa 
komponenter skall passas in i en hjulmodul där det är ont om utrymme. För ett lågt markslitage 
skall även denna modul ha nollpunktsstyrning och en så låg vikt som möjligt.  
 
De viktigaste komponenterna är ställdon för styrning, motor, transmission och bromssystem.  I 
följande avsnitt skall olika koncept utreddas för att belysa en del av de restriktioner och 
konflikter som uppstår då ovanstående komponenter skall integreras. I alla bilder för de olika 
koncepten är motorn grön, bromsen brun, transmission röd och navreduktion gul. 
 
3.1 Konceptidé 1 
Grundidén för konceptet var att utveckla och förbättra modulen i projektrapporten Corner 
Module, genom att reducera vikten, öka styrradien och införa nollpunktsstyrning [3]. 
 
I konceptet är alla delarna placerade på rad i en modul som fälgen monteras fast i enligt figur 6. 
Den typen av motor som används kräver en navreduktion som fästs i fälgen. Bromsskivan sitter 
på axeln mellan motor och navreduktion för att spara plats. Konceptet har nollpunktsstyrning och 
skulle vara en seriehybrid. Dock kräver konceptet ett brett däck då alla ingående komponenter 
skall passas in på rad, något som man vill undvika för att lättare kunna köra fordonet i skog.  
 
 
 

 
Figur 6. Konceptidé 1 
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3.2 Konceptidé 2 
Detta koncept är en form av boggie-lösning som kan drivas antigen som en seriehybrid eller en 
parallellhybrid då det finns en transmission från elmotor till hjul. Motorn är monterad i skotarens 
ram, en för varje hjulpar, se figur 7. Via transmissionen överförs momentet till navreduktionen 
som överför det till hjulen. Bromsen monteras på axeln från motorn och sitter fast i skotarens 
ram. Nollpunktsstyrning är möjlig.  
 

 
Figur 7. Konceptidé 2 

 
3.3 Konceptidé 3 
Istället för att placera en motor per hjulpar i skotarens ram, kan dessa placeras ute i de dämpade 
pendelarmarna, se figur 8. Konceptet är likt koncept 2 men behöver mindre transmission vilket 
kan minska vikten. Frågan i båda koncepten är om en motor med dubbel effekt väger mindre än 
två motorer med halva effekten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 8. Konceptidé 3 
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3.4 Konceptidé 4 
Inspiration hämtades från bland annat Siemens VDO och Michelin Hylight [2]. Konceptet har 
istället för en axialflödesmotor, som i koncept 1,2 och 3, en ramlös borstlös radialflödesmotor för 
att försöka få mer utrymme och lägre vikt, se figur 9. Motorn reducerar vikten genom att inte 
behöva någon växel. Om motorn dessutom kan användas som broms skulle vikten minskas 
ytterligare. Framdrift skulle ske med en seriehybridlösning. 
 
 

 
Figur 9. Konceptidé 4 

 
 
 
3.5 Utvärdering av de olika koncepten 
 
3.5.1 Konceptidé 1 
En styrka hos konceptet är den korta transmissionen mellan motor och navreduktion vilket bidrar 
till låga förluster både vid acceleration och vid regenerativ inbromsning. En regenerativ 
bromsning är även möjlig då motorn placeras i ramen, dock med större förluster på grund av 
rådande kraftöverföring. Viktigt att notera är dock att fyra navmotorer med samma effekt som en 
ensam motor eventuellt ger en totalt lägre verkningsgrad. 
 
Utrymmet som erhålls genom att kringgå den traditionella kraftöverföringen kan utnyttjas till 
kraftelektronik och diverse kraftpaket för att lagra energi. Motoreffekten bestäms till stor del av 
motorns dimension. En navmotor placerad i hjulet ger en begränsning av motorns storlek och 
därför måste hjulets dimension anpassas därefter. 
 
Konceptet ger en stor ofjädrad massa och leder till att större krav ställs på dämpningen. 
Stötdämpare kan förslagsvis placeras i hjulet för att kompensera för den ökade massan men det 
begränsade utrymmet försvårar detta. De olika komponenterna är noggrant inpassade och 
känsligheten för vibrationer ökar med ett komplext system med många ingående komponenter. 
 
3.5.2 Konceptidé 2 
Det andra konceptet förlorar en del av det utrymme som fås genom att placera motorn och 
navreduktion i hjulet. Existerande utrymme i ramen kan för konceptet användas till att bygga in 
större motorer än vad som är möjligt i det första konceptet. Större effekter erhålls med nackdelen 
att det blir ont om utrymme i ramen för diverse kraftpaket. Kraftöverföringen från den i ramen 
monterade motorn måste överföras via flera steg vilket leder till att verkningsgraden antagligen 
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minskar jämfört med första konceptet. Flertalet transmissioner kan också ge en högre skotarvikt 
vilket medför att motorn bör placeras så nära hjulen som möjligt. 
 
Den erhållna volymen i hjulet ger en mindre ofjädrad massa och större möjligheter fås att 
integrera fjädringen i modulen.  Nollpunktstyrning blir även enklare att uppnå med ökad volym i 
hjulet.  
 
3.5.3 Konceptidé 3 
Existerande skotare använder pendelarmar för att dämpa ut vibrationer och ge högre 
markfrigång. Det föregående konceptet ger antagligen en låg markfrigång vilket är en stor 
nackdel för körning i skogsterräng. Placering av navmotor och navreduktion i en pendelarm ger 
högre markfrigång och större utrymme i hjulet kan utnyttjas. Viktreduceringen jämfört med 
koncept 2 är svår att uppskatta. Det som kan sägas är att det blir en viktreduktion av den 
ofjädrade massan jämfört med koncept 1 eftersom större delen av hjulmassan hamnar i den 
fjädrande pendelarmen.  
 
3.5.4 Konceptidé 4 
Konceptet har en helt annan motor än de andra mer konventionella koncepten. Motorn som 
används är så kallad ramlös motor. Styrkan hos konceptet är att motorn är kompakt i axialled 
vilket minskar modulens bredd samt att motorn inte kräver någon utväxling. I centrum av motorn 
bildas dessutom ett tomrum som kan utnyttjas till broms och styrning. 
 
  
3.5.5 Val av koncept 
Främst bedömdes hur väl konceptförslaget kunde relateras till projektlydelsen om en autonom 
hjulmodul. Styrkan hos en autonom hjulmodul är att lösningen fungerar oberoende av typen 
skotare som konceptet skall användas till. Konceptidéer som innebar att komponenter tvingades 
utanför hjulet valdes därför bort.  
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4 METOD FÖR KONCEPTDIMENSIONERING 
Efter en omfattande informationsstudie och avgränsning valdes koncept 1 och koncept 4 för 
vidare arbete. Kapitlet tar upp de beräkningar som användes för att utredda prestandan som 
fordras för de ingående komponenterna till de valda koncepten.  
 
För att kunna förankra hjulmodulen i ett skotarkoncept användes den skotare som framtagits i 
kursen systemkonstruktion [11] som utgångspunkt, se figur 10 nedan. Detta gav de geometriska 
parametrarna som behövdes, samt en referens att jämföra de koncept som därefter genererades 
mot. Skotaren har längden  och bredden . Tyngdpunkten har avståndet  räknat från -planet 
längs med -axeln. Vidare ses att tyngdpunkten ligger på halva bredden  och avståndet  
räknat från -planet.  
  

 
Figur 10. Grundläggande skotargeometri. 

 

Värden för de nämnda skotardimensionerna samt övrig data för de presenterade modellerna 
hittas i bilaga A.  
 
4.1 Motor och broms 
För att utreda vilken prestanda motorn behöver ha, har modeller ställts upp för de fall som ger 
högst inverkan på valet av komponenter. Dessa modeller redovisas nedan. Beräkningsmodellerna 
som ställts upp gäller för hjulmoduler med alla ingående delar i hjulet. Det första konceptet 
valdes för att ge en tydlig bild av hur hjulmoduler kan konstrueras med tillgänglig teknik medan 
det andra konceptet visar hur det kan se ut längre fram i tiden med en mer utvecklad teknik. 
 
Dimensionering och efterföljande konceptanalys av modulen gjordes utifrån den uppställda 
kravspecifikationen som kan ses i bilaga B. De krav som ställs på skotaren skall ge en realistisk 
bild av en skotares prestanda och bör därför fungera som en riktlinje för de beräkningar som 
görs.  
 
4.1.1 Acceleration för otaren i up försbacke sk p
Först utreds skotarens framfart i färdriktningen med en acceleration  uppför en lutning . 
Hjulmodulen har massan  och radien  samt utsätts för normalkrafterna och drivkrafterna på 
fram- respektive bakdäck; , ,  och . Motorn i respektive hjul ger dessutom upphov till 
ett inre moment  som verkar mellan däck och mark, där index i syftar till det hjul ekvationen 
gäller. Den totala massan exklusive hjulen är  och skotarens tyngdpunkt ligger på höjden . 
Vidare antas att luft- och rullmotstånd kan försummas eftersom de är en liten del i det dynamiska 
motståndet. De yttre krafter som verkar på skotaren samt dimensioner illustreras i figur 11. 
Observera att ett hjulpar hos skotaren illustreras som ett hjul i figuren. 
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Figur 11. Dimensioner och krafter verkande på skotaren vid en acceleration uppför. 
 
 

Kraft- och momentjämvikt formuleras för hela systemet då skotaren antas vara stel och icke-
fjädrande:  
 

cos 2

2 · 2   (2) 

·  (1) 
 

 

 

 

: 2 1 2  1 2
2  (3) 

 
 

Friktionsvillkoret för att den accelererande skotarens hjul skall kunna rulla utan att glida ges av 
ekvation (4). Om friktionskoefficienten  är mindre än detta värde så slirar skotarens hjul och 
ingen drivande kraft från motorn kan överföras.  

 
       (4) 

 
Om friktionskoefficienten  är tillräckligt stor rullar skotarens hjul och följande rörelseekvation 
kan tecknas för hjulet: 
 

          (5) 
 
där  är hjulets vinkelacceleration.  
 
 
Skotarens acceleration är proportionellt mot det drivande moment  som överförs via en 
transmission från modulens motor, där index i syftar till det hjul för vilket ekvationen gäller. 
Hjulmodulens inre tröghet,  , från transmissionen motverkar accelerationen och ger en högre 
effektutveckling i motorn. Det sökta motormomentet och dess effektutveckling rannsakas genom 
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att studera de krafter och trögheter som verkar på hjulet och dess inre komponenter. 
Momentjämvikt formulera a t atio  (6).  s kring hjulets m sscentrum enlig  ekv n

:                           (6) 
 

 
 
Beroende på hur normalkraften fördelar sig över fram respektive bakhjul kommer de olika 
hjulens förmåga att uppta kraft till underlaget variera. Motorn kan därför inte utnyttja sin 
maximala kapacitet utan måste anpassas efter det aktuella fallet. Motorn kan endast avge en 
effekt som motsvaras av den friktionskraft som är tillgänglig för hjulet i fråga, se ekvation (7) 
nedan. Ett hjul kan tänkas uppta en fraktion  av den totala normalkraften. Denna fraktion är 
proportionell mot den procentuella förd ln v rmalkrafterna för skotaren hjul. e ingen a  no

· ·       (7) 
 

 
 
Ovanstående ekvation (7) ger följande, ekvation (8), för det maximala moment  som kan 
överföras mellan däck och mark:  

· · ·          (8) 
 

 
 
För en önskvärd acceleration och lutning som skotaren skall klara av enligt kravspecifikationen 
måste motorn avge ett moment enligt ekvation (9) nedan. Den totala drivande kraften fördelas 
med hjälp av fraktionen  över de olika hjulen. Det fordrade moment jämförs sedan med det 
maximala tillgängliga för att avgöra om det är möjligt att uppnå för det aktuella fallet. 
 

η · ·      (9) 
 

 
 
 

Insättning av ekvation (2) i ekvation (9) ger ekvation (10). 
 

η · 2 · η · · 2 ·   (10) 
 

 
 
Dimensioneringen görs för motorn och det är därmed av intresse att undersöka vilket moment 

 som navmotorn måste ge för att ett moment  skall uppnås. Motorns moment ges av 
ekvation (11) nedan, där  är grundutväxlingen för transmissionen och   dess verkningsgrad. 
 

            (11) 
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4.1.2 Normalkraftsfördelning  
I föregående avsnitt påvisades normalkraftens inverkan på valet av motor. En modell för 
skotarens framfart uppför en lutning  har ställts upp men en sidolutning  måste även tas i 
beaktning för den uppställda modellen.  Normalkraftsfördelningen i höjdled uppför en lutning 
baseras på figur 11 och ekvation (3). Omskrivning av denna ekvation ger följande ekvation för 
normalkraften på bakdäcken: 
 

1 2 2 1 2 2 1 2           (12) 
 

 
 

Normalkraften för framhjulen ges av ekvation (13): 
 

            (13) 
 

 
 
Skotarens beteende i en sidolutning  skall nu undersökas närmare enligt figur 12 nedan. I 
följande fall utsätts hjulen för normalkraften  för de högra däcken och   för de vänstra 
däcken. Friktionskraften för de bägge sidorna,  och , har som syfte att förhindra att skotaren 
glider då den framförs i en sidolutning. Resterande dimensioner och krafter beskrevs i figuren. 
  

 
Figur 12. Dimensioner och krafter verkande på skotaren vid en sidolutning . 
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Kraft- och momentjämvikt formulerades för hela systemet då skotaren ansågs vara stel och icke-
fjädrande. Det antogs även att ingen acceleration sker i sidled även om det möjligtvis uppstår 
små accelerationer i sidled då skotare framförs i skogsmiljö. 
 

cos · 2
 

    (15) 

 
       (14) 

 · 2        
 

: · 2 sin · 2 cos · 2 sin · 0     (16) 
 
 

Omskrivning av ekvation (16) ovan ger normalkraften för skotarens vänstra sida, enligt ekvation 
(17) ned :an   

· 2 sin · 2 cos · 2 sin ·   (17) 
 

 
 

Normalkraften för den högra sidan ges enligt nedanstående ekvation (18). 
 

           (18) 
 

 
 

Genom att kombinera de två olika fallen; det för en sidolutning samt lutning i höjdled kan 
normalkraftsfördelningen över de olika hjulen erhållas. De olika normalkrafterna projiceras på -
axeln enligt de belysta figurerna ovan. Detta ger ekvationerna (19)-(22) för normalkrafterna 
procentuellt på varje hjul.  
 
Normalkraften på det främre vänstra hjulet ges av: 
 

·             (19) 
 

 
Normalkraften på det främre högra hjulet ges av: 
 

·             (20) 
 

 
Normalkraften på det bakre högra hjulet ges av: 
 

·             (21) 
 

 
Normalkraften på det bakre vänstra hjulet ges av: 

·            (22) 
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4.1.3 Bromsförlopp för skotaren nedför en lutning   
Nuvarande lagar föreskriver att fordonet måste bruka mekaniska bromsar vid framfart på allmän väg. 
Därför analyseras skotarens bromsförlopp för regenerativ samt mekanisk bromsning för att 
undersöka om det ställda kravet på en bromskraft 150  kan uppnås [2]. Figur 11 används 
återigen men för skotarens retardation. 
 
Om accelerationen i ovanstående figur definieras som negativ fås ekvation (23) under 
bromsförloppet. 
 

 
· 2 2       (23) 

 
 
Ifall bromssystemet utnyttjas maximalt och den bromsande kraften är så stor att fordonets hjul 
inte slirar, tillkommer ytterligare en ekvation. Nämligen att den maximala bromskraft som verkar 
på hjulen ifrån marken  är lika med gränsvärdet för att de ska slira 
 

           (24) 
 

 
 
Dessa två ekvationer tillsammans ger maximala kraften som verkar för en negativ acceleration 
och kan ses ekvation (25). Detta på grund av att om man ställer villkoret att man ska bromsa 
maximalt så är inte längre bromsmomentet beroende av bromssystemet utan bestäms av 
ovanstående ekvation (24).  
 

· 2                (25) 
 

 
 
 
4.1.4 Skotarens retardation, hastighetsförlopp och bromssträcka  
De olika hjulens förmåga att bromsa bestäms av normalkraftsfördelningen för skotaren. 
Skotarens retardation ges av Newtons andra lag. 

      (26) 
 

 
Omskrivning av Newtons andra lag samt insättning av ekvation (25) ger den maximala 
retardation som kan uppnås för aktuella fallet.  

·           (27) 
 

 
 
Tidsintegration av ekvation (27) ger hastig t under inbromsningen ekvation (28). hetsförloppe

         (28) 
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För att erhålla den bromssträcka som skotaren brukar för en inbromsning från en hastighet  till 
stillastående integreras ekvation (28). 

                (29) 
 

 
 

Randvillkor för ovanstående ekvationer formuleras för bestämning av bromstid och 
bromssträcka för skotaren, se ekvation (30)-(32): 
 
 

 
 

 
0           (31) 

0        (30) 

 
0      (32) 

 
 
 
4.1.5 Regenerativ bromsning 
Då skotaren bromsas regenerativt kommer motorerna i respektive hjul fungera som generatorer. 
Generatorerna omvandlar då rörelseenergin till elektrisk energi som sedan kan lagras i 
kondensatorer eller diverse kraftpaket. Det maximala bromsmoment som navmotorn kan avge 
beror på valet av motor i ett idealt fall då all bromskraft kan utnyttjas. I ett verkligt fall styrs 
bromskraften av gränsvärdet för att skotaren hjul skall börja slira enligt ekvation (24).   Därför 
bör man undersöka om det bromsmoment som krävs för att få den maximala bromskraften går att 
uppnå med det bromssystem man har. Insättning av skotarens maximala retardation i ekvation 
(19)-(22) ger normalkraftsfördelningen för skotaren och därigenom de olika hjulens gränsvärde 
för slirning.  
 
Momentjämvikt för ett hjul kring dess masscentrum ger bromsmomentet som krävs för att 
bromsa med den maximala bromskraften. 
 

:   ,          (33) 
 

 
 

Det bromsmoment som motorn måste avge fås då utav ekvation (34) nedan. 
 

,      (34) 
 

 
Den största bromskraft som erhålls då de fyra elektriska motorerna bromsar maximalt ges av 
ekvation (35) nedan:  
 

,
· ,        (35) 
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4.1.6 Mekanisk bromsning 
I första hand vill man bromsa genom motorbromsning men enligt föreskrivna lagar skall 
skotaren kunna stanna med enbart mekaniska bromsar. De krafter som verkar på bromsskivan 
och dess tillhörande bromskloss illustreras figur 13. Bromsklossarna klämmer ihop skivan på 
vardera sidan med en kraft  och ger upphov till en bromsande kraft  verkandes i skivans 
tangentiella riktning. Friktionskoefficienten mellan skiva och kloss är . Vidare har skivan radien  
och bromsklossarna har höjden . Klämkraften antas verka i de svarta punkterna på halva höjden  
enligt figuren nedan.  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Bromskraftens angreppspunkt. 
 
Det mekaniska bromsmomentet för det valda bromssystemet kring hjulets masscentrum ges av 
ekvation (36): 

         (36) 
 

 
 

Bromsmomentet verkandes på hjulet från en mekanisk skiva ges nedanstående ekvation (37): 
 
 

:   , 2 ·          (37) 
 

 
Den största bromskraft som erhålls då de fyra bromsskivorna brukas maximalt ges av ekvation 
(38) nedan:  

,
· ,             (38) 

 

 
 

Den maximala bromskraft som kan utnyttjas styrs återigen av ekvation (24) och skall jämföras 
med ovanstående ekvationer för gällande dimensionering.  
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4.2 Navreduktion 
För att bestämma den utväxling som behövs för navreduktion måste två fall tas i beaktning; det 
ena för maximala hastigheten som skotaren skall framföras och det andra vilket maximalt 
moment som behövs på axeln vid körning i brant terräng.  
 
Det maximala moment erhölls från de beräkningar som presenterades i avsnitt 4.1. 
Navreduktionen är en inbyggd planetväxellösning som har till uppgift att öka det utgående 
momentet och växla ned det utgående varvtalet samtidigt som den tar upp stora radiella krafter. 
Vilken utväxling den navreduktionen behöver ha beräknas enligt ekvation (39) och ekvation 
(40). De nämnda ekvationerna kommer ge två olika krav på utväxling. För att kringgå detta kan 
olika utväxlingar väljas för fram- respektive bakdäck eller kompromissa med en lösning som 
passar i båda fallen.  
 

          (39) 
 

 

· ·
·

             (40) 
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4.3 Styrning 
 
4.3.1 Styrmoment 
Ett mål med styrningen var att få till såkallad nollpunktsstyrning. Nollpunktsstyrning innebär att 
hjulet vrids kring en axel genom tyngdpunkten, se figur 14. Det leder till ett minskat markslitage 
eftersom hjulen, utan dagens midjestyrning, inte skulle vara tvungna att dras över marken vilket 
ger upphov till stora sår i marken efter skotaren, se figur 15. 
 

  
Figur 14. Till höger nollpunktsstyrning till vänster styrning kring en axel utanför masscentrum. 

 

 
 

Figur 15 - Spår efter fem resor med skogsmaskin [A] 
 
För att veta om det går att konstruera en hjulmodul med nollpunktsstyrning eller om en annan 
konstruktion var nödvändig var det viktigt att veta storleken på ställdonen. Vidare ställdes frågan 
om det gick att integrera styrsystemet direkt i hjulmodulen eller om det var mer fördelaktigt att 
ha ställdonen utanför modulen. Då dessa inte kan göras mycket små och starka var en modell för 
hur stort moment som krävs för att vrida hjulet – styrmoment tvungen att ställas upp. Som 
modell användes Hertzskt yttryck för halvelliptisk tryckdistribution i kombination med 
momentekvationen [12]. 
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Först beräknades däckets, ′ , och underlagets, ′ , effektivradier, ekvation (41) och ekvation 
(42). 

′
, ,

                                                        (41) 
 

 

′
, ,

           (42) 
 

 
I ekvation (41) och ekvation (42) är ,  är däckets statiska radie och ,  däckets profilradie, ,  
och , nderla ets karaktäristiska radier, båda sätts till oändliga vid plan mark.  u g

essa, ′  och ′  sattes in i ekvation (43), där den effektiva radien mellan däck och underlag,  
 
D
′, beräknades. 

′

′ ′
           (43) 

 

 
 
Förutom dessa effektiva radier behövs den effektiva elasticitetsmodulen, ´ . Denna beräknades 
enligt ekvation (44). 
 

´
· ·

               (44) 
 

 
 
De i ekvation (44) ingående variablerna är Poissons tal för däcket, och detsamma för 
underlaget,  samt elasticitetsmodulen för däcket,  och för underlaget . 
 
De båda variablerna ′och  sattes därefter in i ekvation (45), där de tillsammans med  
friktionskoefficienten, μ , mellan de två materialen, och normalkraften, F, på hjulet gav 
styrmomentet  som krävs för att vrida hjulet runt masscentrum. 

· · ′
′

· ·           (45) 

 

 
 

Som sista steg, för att också kunna beräkna momentet som krävs om man inte har 
nollpunktsstyrning, lades en tilläggsterm till. Tilläggstermen består av L som är vridaxels 
avstånd från vertikalaxeln genom tyngdpunkten. Slutekvationen för beräkningen av 
styrmomentet ges av ekvation (46). 
 

· · ′
′

· · · ·       (46) 
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4.3.2 Svängradie 
Enligt kravspecifikation, se bilaga B, fordras en förbättring av svängradien mot den i Corner 
module [3]. En lämplig minsta yttersvängradie på 7,7 meter är önskvärd enligt motiveringen 
ovan. Illustrerat i figur 16 nedan är de geometrier som gäller då svängradien beräknas.  
 
 

 
Figur 16. Modell för beräkning av svängradie. 

 
Den inre svängradien för skotaren ges av ekvation (47) nedan. 

 
·

  (47) 
 

 
Yttre svängradien approximeras till summa  a ängradie och hjulbas enligt ekvation (48). n v inre sv
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Genom att kombinera ovanstående ekvati n erhålls ekvation (49) för ytterradien. o er 
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Omskrivning av ekvation (49) ger ekvati 5 s otarens vridningsvinkel. on ( 0) för k
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5 KOMPONENTER 
Kapitlet tar upp vilka olika komponenter som valdes, vilken prestanda de har och varför dessa 
blev valda. 
 
5.1 Konceptidé 1 
Det första konceptet för vilket komponentstudie genomfördes är koncept 1, en vidareutveckling 
av Corner Module [3] där nollpunktsstyrning uppnås genom utnyttjande av utrymmet i en större 
fälg, se figur 17. 

 
Figur 17. (1) Däck och fälg, (2) Navreduktion, (3) Bromssystem, (4) Elmotor, (5) Infästning, (6) Ställdon 

 
5.1.1 Navreduktion 
För att skotaren ska kunna föras fram i en hastighet på 50 km/timme krävs det olika utväxlingar 
på fram- respektive bakhjul för att motorns maximala varvtal inte skall överskridas. Omskrivning 
av ekvation (40) med insatta värden för önskvärt moment samt hastighet visar att det behövs två 
navreduktioner. En med utväxlingen 33:1 för hastigheten 50 km/timme och en på 49:1 för att 
uppnå tillräckligt moment vid lutningar i lateral och transversal led.  
 
Då de båda behoven inte är förenliga kan en lösning vara att montera navreduktionen med den 
högre utväxlingen på bakaxlarna då dessa tar den största delen av belastningen. Det gör att man 
vid körning på allmän väg använder sig av framhjulsdrift medan man på lutande underlag 
använder fyrhjulsdrift. 
 
Dimensionerande för navreduktionen är dess upptagningsförmåga av radiella laster samt 
önskvärd utväxling. Navreduktion från tillverkaren Auburn Gear [13] valdes, modellnamn och 
produktdata ses i tabell 1.  
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Tabell 1. Produktdata för navreduktion 

 Wheel drive 9W 
Maximalt ingående varvtal [varv/min] 5000 

Maximal radiallast [N] 85300 
Nominellt verkningsgrads område 14,39-49:1 

Vikt [kg] 94 
Intermittent utgående moment [Nm] 14700 

 
Valet av navreduktion föll på modell 9W då den ger en tillräklig utväxling i båda fallen. 
 
 
5.1.2 Elmotor 
Utifrån den presenterade modellen för beräkning av motormoment samt belastning på de olika 
hjulen har en elmotor valts för att tillgodose de ställda kraven. Den motor som valdes är en 
elmotor, Evo-Electric AMF-140, med produktdata enligt tabell 2. Motorn valdes för dess höga 
moment i förhållande till dess storlek [14]. 
 
 

Tabell 2. Produktdata AMF-140 
Maxhastighet 5000 varv/minut 

Nominellt moment 220 Nm 
Toppmoment (upp till 60 sekunder) 400 Nm 
Startmoment (upp till 18 sekunder) 600 Nm 

Nominell effekt 75 kW 
Toppeffekt (upp till 60 sekunder) 167,5 kW 

Vikt 40 kg 
 

 
En konceptanalys genomförs för att utredda om den valda motorn tillgodoser de ställda kraven. 
De resultat som presenteras nedan bygger på den beräkningsmodell som togs fram i avsnitt 4.1. 
Den valda motorn skall klara av belastningar i skog såväl som på allmän väg.  Därför har två 
olika beräkningskoder modellerats i Matlab då de bägge fallen skiljer sig åt, se Bilaga C och D. I 
samtliga beräkningar försummades de inre masströghetsmomenten då dessa ansågs vara 
försumbara. 
 
 
Skogsterräng 
Vid körning i skogsterräng används skotarens samtliga hjul dock med olika utväxlingar fram och 
bak. De bakre däcken har en större utväxling varav ett större vridmoment kan överföras mellan 
däck och mark. Motorns kapacitet kan utnyttjas maximalt då slirning kan undvikas för skotarens 
hjul. För brantare lutningar erhålls ett större gränsvärde för slirning för de bakre hjulen därmed 
påverkas inte skotarens prestanda väsentligt av olika utväxlingar fram och bak.    
 
Normalkraftsfördelningen presenteras för att visa den belastning som styrt valet av olika 
komponenter. Normalkrafterna kommer endast presenteras för skotarens högra del då 
tyngdpunkten ligger centralt och kommer ge samma resultat för skotarens vänstra sida. Illustrerat 
i figur 18 och 19 nedan är normalkraftens fördelning för skotarens högra del för olika lutningar. 
Skotarens framfart vid framfart i skog presenteras först. Figurerna nedan gäller för hastigheten 

10 /  och skotaren fullastad.   
 

 40 



 

0
5

10
15

20
25

0

5

10

15

20

25
0

10

20

30

40

 

sidled

Normalkraft på höger framdäck vid hastigheten 10 km/h

X: 0
Y: 0
Z: 31.48

Höjdled 

N
or

m
al

kr
af

t [
kN

]

5

10

15

20

25

30

 
Figur 18. Normalkraft för skotarens högra framdäck vid olika lutningar. 
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Figur 19. Normalkraft för skotarens högra bakdäck vid olika lutningar. 
 

 41 



Ovanstående figurer visar hur normalkraften varierar med ökande lutning. Observera att högsta 
belastningen erhålls för bakdäcken på grund av existerande skotardimensioner samt att 
lastutrymmet ligger baktill på skotaren. Den högsta belastningen erhålls till drygt 76 kN för det 
högra bakdäcket.     
 
Det dimensionerande fallet för motorn blir då den utsätts för högst belastning därför studeras 
enbart det maximala motormoment för olika uppförslutningar. Den krävda effekten och 
motormomentet som motorn måste avge jämförs sedan med de data som påvisas i tabell 2 ovan. I 
figur 20 och 21 ses vilka effekter och vridmoment som motorn måste leverera vid olika lutningar 
vid körning i skogsterräng.  
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Figur 20. Maximalt motormoment vid hastigheten 10km/h för olika lutningar 

 
Det ställda kravet att skotaren skall kunnas framföras i lutningar på 15 grader lateralt och 
transversalt uppnås enligt figuren ovan. För denna belastning måste motorn avge ett vridmoment 
på 553 Nm medan kapaciteten ligger på 600 Nm enligt tabell 2 ovan. Observera även att den 
valda motorn klarar av de lutningar som ses med blåa rutor i grafen ovan. I höjdled klarar 
skotaren uppförslutningar på 25 grader.  
 
Motorns effektbehov skall nu utreddas för att påvisa att skotaren klarar av de lutningar som 
motiverats ovan. För skotarens effektbehov vid framfart i skog se figur 21 nedan.  
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Figur 21. Maximal motoreffekt vid hastigheten 10km/h för olika lutningar 

 
För ett kombinerat lutningsfall på 15 grader erhålls motorns effektbehov till drygt 84 kW. Den 
valda motorn har förmågan att leverera en effekt på ungefärliga 157 kW och därav dras 
slutsatsen att motorns vridmoment sätter begränsningen vid skogskörning. Grafen ovan 
illustrerar att motorn kan avge effekter så att lutningar på 20 grader i kombination kan uppnås.  
 
Landsväg 
Vid landsvägskörning ställs andra krav på motorn eftersom skotaren då är olastad samt håller en 
högre hastighet. De bakre modulerna har en högre utväxling och dess motorer kan endast brukas 
så länge motorns maximala varvtal på 5000 varv/min inte överskrids. Dessa motorer måste då 
kopplas ur vid de hastigheter som genererar för höga varvtal i motorn. I den beräkningsmodell 
som togs fram i Matlab drivs skotaren endast med de främre modulerna. Illustrerat i figur 22 
nedan är de främre motorernas krävda vridmoment för olika lutningar då en olastad skotare 
framförs med en hastighet på 50 km/h.  
 
Normalkraftsfördelningen för fallet landsvägskörning påverkade inte valet av komponenter 
eftersom högre normalkrafter erhölls för skogskörningen. Därför uteblev presentationen av 
dessa. 
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Figur 22. Maximalt motormoment vid hastigheten 50km/h för olika lutningar. 

 
Figuren ovan visar att motorn klarar av lutningar på 25 grader i kombination då endast motorns 
vridmoment tas i beaktning. För en lutning på 25 grader i lateral och transversal led måste 
motorn leverera ett vridmoment på 466 Nm.  
 
Vid landsvägskörning krävs inte lika stort vridmoment eftersom skotaren är olastad dock är 
effektbehovet större eftersom skotaren håller en högre hastighet. Undersökning görs därför för 
motorns effektbehov för olika lutningar för fallet landsvägskörning, se figur 23 nedan.   
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Figur 23. Maximal motoreffekt vid hastigheten 50km/h för olika lutningar. 

 
Det erhållna effektbehovet vid 15 grader i kombinationen var 145 kW vilket kan avläsas i 
figuren ovan. Det står tydligt att motorns maximala effekt inte överskrids och marginal finns för 
att klara av större lutningar. Observera även att skotaren klarar av de lutningar som visas med blå 
färg i grafen ovan.  
 
Ovanstående figurer påvisade att skotaren kan framföras i lutningar på 15 grader i kombination 
dock utreddes inte om den fordrade kraften kan överföras mellan däck och mark. Rådande 
framhjulsdrift hos skotaren skall nu undersökas närmare. Figur 24 nedan visar de lutningar som 
skotarens framhjul kan överföra kraft till underlaget utan att dessa hjul slirar.   
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Figur 24. Graf för vilka lutningar som skotarens framhjul kan överföra kraft utan att slira för landsväg. 

 
 
Som figuren antyder klarar skotaren maximalt 15 grader i kombination utan att dess främre hjul 
börjar slira. Skotarens främre hjul har grepp så länge värdet är positivt, den röda färgen i grafen 
ovan. Anledningen till att skotaren klarar av en lägre lutning på landsväg än för fallet 
skogsterräng är att skotaren endast brukar framhjulsdrift. För större lutningar omfördelas 
normalkraften och gränsvärdet för slirning på framhjulen minskar proportionellt med minskande 
normalkraft. Då drivningen sker med samtliga hjul tappas inte all kontakt samtidigt och därför 
kan större lutningar uppnås. 
 
 
5.1.3 Nollpunktsstyrning 
Den mest utrymmeseffektiva lösningen för styrningen vore ett roterande ställdon direktmonterat 
i vridaxeln, men då inga tillräckligt starka roterande ställdon kunde finnas valdes att införa en 
utväxling mellan ställdon och vridaxel. Styrnigen i konceptet sker genom att två elmotorer, 
placerade enligt figur 17, via kedjor vrider hjulet. Elmotorerna som används är båda Comer 
Industries – electrical steering type 42 [15]. Dessa ger tillsammans ett moment på 600 Nm och 
med en utväxling på 2,5 erhålls ett totalt moment på 1500 Nm. 
 
Enligt beräkningar i avsnitt 4.3.1 krävs ett moment på ungefär 1609 Nm för att kunna vrida på de 
tyngst belastade hjulen när skotaren är stillastående på ett underlag med friktionskoefficient 0,5. 
Detta innebär att endast två hjul kan vridas i vissa lägen och detta kommer i dessa lägen 
fördubbla svängradien. 
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5.1.4 Bromssystem 
Bromssystemet har valts så att existerande lagkrav uppfylls samt att skotarens bromsförmåga 
uppnår den maximala kraft som kan överföras till underlaget. Den valda bromsskivan är tänkt att 
vara en standardskiva i gjutjärn utan luftspalt med ytterdiametern 540 mm, innerdiametern 400 
mm och tjockleken på 20 mm. Vikten för bromsskivan uppskattas till 16 kg. Övriga modelldata 
enligt bilaga A. Bromsoket ska vara en elektrisk broms. Det är svårt att uppskatta storleken på ett 
sådant bromsok, varför ett mekaniskt bromsok från Dellner brakes används som uppskattning. 
Data för det valda bromsoket ses i tabell 3 nedan. [16] 
 
 

Tabell 3. Viktiga data för bromsoket 
Modell Bromskraft [N] Friktionsarea/broms [m2] Vikt [kg] 
SKD 65 27300 0,0238 18 

 
Totalvikten för bromssystemet uppskattas till 34 kg varav 16 kg bromsskiva och 18 kg bromsok. 
De mekaniska bromsarna antogs kunna leverera maximal bromskraft enligt tabell 3 ovan. Vidare 
har den regenerativa bromsningen från motorn antagits vara den maximala möjliga som motorn 
kan leverera enligt tabell 2.  
 
Enligt projeklydelsen [2] skall skotaren kunna bromsa med en kraft på 150 kN. Däremot kan inte 
denna kraft uppnås eftersom gränsvärdet för slirning är lägre än det ställda kravet. Om man 
ställer villkoret att man ska bromsa maximalt beror inte bromskraften av det valda bromssystem 
utan av den kraft som kan överföras till underlaget. Utredning görs för två olika bromsförlopp då 
skotaren bromsas på landsväg samt i skog. De två olika fallen skiljer sig väsentliga åt, därför har 
två olika beräkningsmodeller modellerats i Matlab, se Bilaga E och F.  
 
Skotarens två olika utväxlingar på fram- och bakdäck medför att skotaren endast bromsar 
regenerativt på dess framhjul under bromsförloppet på landsväg. Vid en transient 
stoppbromsning från 50 km/h överskrider de bakre motorerna maximala varvtalet enligt tabell 2 
ovan och kan därför inte brukas för att bromsa skotaren. Då skotaren bromsas i skog används 
samtliga motorer för den regenerativa bromsningen då ingen motor överskrider maximala 
varvtalet. De mekaniska bromsarna brukas maximalt för bägge fallen; landsväg och 
skogsterräng.    
 
Illustrerat i figur 25 nedan är de två olika bromssystemens förmåga att bromsa vid en lutning i 
lateral led. Den första och andra figuren gäller landsvägskörning eftersom lagkraven är 
specificerade för fallet i fråga. Friktionskoefficienten mellan asfalt och däck antogs vara 0,9.  
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   Figur 25. Bromskraft för regenerativ och mekanisk bromsning vid landsvägskörning. 

 
Som figuren visar så kan det mekaniska bromssystemet leverera en större bromskraft än den 
tillgängliga bromskraften som kan tas upp mellan underlag och däck. Detta innebär att 
gränsvärdet för slirning bestämmer retardationen under inbromsningen. Notera även att 
gränsvärdet för slirning minskar med ökande nedförslutning. Vidare kan man se att den 
regenerativa bromsningen ger en mindre bromskraft än de mekaniska bromsarna eftersom endast 
de främre motorerna används i enlighet med motiveringen ovan. Den totala bromskraften ligger 
högt över maximala kraften som kan överföras till underlaget som figuren visar. 
 
 
För fallet landsvägskörning bestäms retardation av gränsvärdet för slirning, det vill säga kraften 
då skotarens hjul börjar slira vilket kan ses i figur 26 nedan. Figuren påvisar även vilka 
retardationen som erhålls då de mekaniska och regenerativa bromsarna brukas separat.  

 48 



-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Retardation för skotaren på landsväg

Lutning i höjdled [grader]

R
et

ar
da

tio
n 

[m
/s

2 ]

 

 

Tillgänglig ret.
Ret. motor
Ret. mekanisk
Total ret.

 
   Figur 26. Retardation för skotaren på landsväg för regenerativ och mekanisk bromsning. 

 
 
Återigen ses att retardationen bestäms av den tillgängliga kraften som kan överföras till 
underlaget och inte av det valda bromssystemet. De mekaniska bromsarna kan brukas separat för 
att stoppbromsa skotaren utan de regenerativa bromsarna då den mekaniska bromskraften är 
större än den tillgängliga kraften. De regenerativa bromsarna klarar lagkravet på plan mark och 
erhåller en retardation på 5,2 /  oberoende av mekaniska bromsar, vilket figuren ovan visar. 
 
Vidare granskas fallet då skotaren framförs i skogsterräng fullastad och stoppbromsar från en 
hastighet 10 / . Figur 27 nedan visar skotarens bromskraft för de regenerativa och 
mekaniska bromsarna. Friktionskoefficienten mellan mark och däck antogs vara 1,0 eftersom 
hjulen sjunker ned i underlaget och en plogande effekt erhålls. 
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Figur 27. Bromskraft för regenerativ och mekanisk bromsning vid körning i skogsterräng. 

 
Under bromsförloppet i skogsterräng ses att de regenerativa bromsarna ger en högre bromskraft 
än de mekaniska bromsarna. Anledningen till detta är att inbromsningen sker från en lägre 
hastighet och därför kan samtliga motorer brukas utan att maximala varvtalet överskrids. Då 
mekaniska och regenerativa bromsar brukas samtidigt får man en större bromskraft än vad som 
kan överföras till underlaget som figuren antyder.  Skotarens retardation för fallet skogskörning 
se figur 28 nedan.  
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Figur 28. Retardation för skotaren i skog för regenerativ och mekanisk bromsning. 
 
Skotarens retardation bestäms av den totala kraften erhållen från de mekaniska och regenerativa 
bromsarna som figuren visar. Skotaren bromsas fullastad och därmed fås en större inverkan på 
bromsförloppet än för landsvägskörning. Större krafter motverkar då inbromsningen för de 
brantaste lutningar vilket visas i figuren. Då inbromsningen sker på plan mark försvinner 
inverkan från nedförslutningen och retardationen bestäms återigen av den tillgängliga kraften 
mellan däck och underlag.     
 
 
5.1.5 Infästning av modulens komponenter 
 
En monteringsplatta hålls på plats av en gaffelkonstruktion i hjulets centrum. På denna platta 
monteras motor, ställdon, bromsok och lagring för drivaxeln. Mot drivaxeln ansluts bromsskiva, 
navreduktion och därefter fälg. Ställdonet vrider sig självt tillsammans med hjulet med hjälp av 
kedjetransmission till drev fästade i gaffelkonstruktionen. Kablage leds längs gaffeln och 
monteringsplattan i dess bakände utgör anslutning mot skotarens pendelarm. Se figur 29. 
 

 
Figur 29. Modul sammanställning enligt koncept 1 
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Den CAD-modell som framställdes användes för att undersöka möjlig svängradie. Den vinkel 
med vilken monteringsplattan kan vridas i förhållande till fälgen uppmättes grafiskt till 35º, se 
figur 30. Med denna vinkel erhålls en yttre svängradie på 5,8 m, se 4.3.2 Svängradie. 
 

 
Figur 30. Största möjliga vridvinkel för sammanställning av koncept 1 

 
 
 
5.2 Konceptidé 4 
Det andra konceptet för vilket noggrannare komponentstudier genomfördes är koncept 4, som 
grundar sig på Siemens VDO och Michelin Hylight [2]. Se figur 31 för slutmodell av konceptidé 
4. 

 
Figur 31. (1) Däck och fälg, (2) Rotor, (3) Bromssystem, (4) Stator, (5) Ställdon, (6) Infästning 

 
 
 
5.2.1 Motor 
Motorn i detta koncept skiljer sig mycket från det förgående konceptets motor. Istället för en 
axialflödesmotor används en ramlös radialflödesmotor. Utifrån samma beräkningar som motorn i 
koncept 1 bygger på, valdes motorn för detta koncept. Då motorn är tänkt att användas utan 
växel behövs ett helt annat moment och varvtal. 
 
Den motor som valdes, en Alxion Torque motor S500STK4M 600rpm, levererar vid 600 
varv/minut ett moment på 1400 Nm. Motorn gör att skotaren kan röra sig, men inte mycket mer 
då motorn levererar för låg effekt. Motorn valdes för att illustrera hur en sådan kan integreras i 
en hjulmodul.[17] 
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Vid landsvägskörning kan motorns brister påvisas eftersom ett större effektbehov krävs då den 
olastade skotaren håller en högre hastighet. Det framgår av figur 32 nedan att motorn inte räcker 
till då den skall appliceras hos en skotare.  Då motorn levererar en för låg effekt har inga 
ytterligare undersökningar gjorts i fråga om motorns kapacitet räcker till vid framfart i skog.  
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Figur 32. Maximal motoreffekt för ramlös motor vid hastigheten 50km/h för olika lutningar.  

 

Ovanstående figur visar att motorn klarar av lutningar på 2 grader i lateral och transversal led. 
De krav som ställs på hjulmodulen uppnås därmed inte för den ramlösa motorn. Observera att 
motorn måste leverera ett högre moment än för konceptidé 1 då ingen transmission används 
tillsammans med den ramlösa motorn.  
 
Existerande applikationer hos personbilar behöver inte lika stor effektutveckling och kan därför 
bruka motorn i fråga. Denna kompakta lösning är tänkt som ett framtidskoncept om motorns 
förmåga kan ökas och därigenom ge en större effekt. Ett alternativ vore att bygga in en 
transmission i hjulmodulen. Detta anses dock som onödigt då första konceptet är en bättre 
lösning ifall någon form av kraftöverföring måste brukas. [10] 
 
 
 
5.2.2 Bromssystem 
Bromsen i konceptet är tänkt att vara en vanlig skivbroms. Då den är mindre än i det första 
konceptet kommer den utsättas för högre påfrestningar varför en noggrannare studie av denna är 
nödvändig. Detta är dock ointressant så länge ingen tillräcklig motor hittas. Antagligen kommer 
luftspalt behövas och en god ventilering. Ett problem med monteringen kan vara partiklar som 
slipats av vid bromsning. Lösningen på detta kan vara att kapsla in den och på så vis skydda 
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motorn från partiklarna. Kapseln behöver då vara öppen mot fälgen för att tillgodose 
ventileringen av bromsen. 
 
 
5.2.3 Styrning 
Även i detta koncept är tanken att styrningen ska ske med roterande ställdon men på grund av 
samma anledning som i konceptet ovan, sker styrningen på alternativt sätt. 
 
Styrningen i konceptet sker här med en linjär elektrisk motor eller hydraulkolv som ställdon. 
Eftersom konceptet inte har nollpunktsstyrning kommer momentet som krävs för att vrida hjulet 
bli betydligt högre än för första konceptet, se avsnitt 4.3.2. Då ett linjärt ställdon används 
kommer momentet att variera med den vinkel som hjulet vrids ifrån. 
 
Vinkel som hjulet kan vridas med begränsas till viss del av ställdonet för styrningen varför ett 
roterande ställdon vore önskvärt. 
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5.2.4 Infästning av modulens komponenter  
Bromssystemet placeras inuti den ramlösa motorn. Bromsoket sammankopplas med 
statorhållaren och bromsskivan med rotorhållaren. Statorhållaren med tillhörande infästning 
monteras i en arm för anslutning mot skotarens pendelarm. På denna arm sitter det linjära 
ställdonet monterat. Stator- och rotorhållare sammankopplas med en lagrad axel i motorns 
centrum och fälgen fästes i rotorhållarens fläns, se figur 33. 
 

 
Figur 33. Sammanställning av komponenterna i koncept 4 

 
 
CAD-modellen för detta koncept användes på samma sätt som i konceptet innan för att 
undersöka möjlig svängradie. Vinkeln uppmättes till 30º och detta motsvarar en yttre svängradie 
på 6,5 m för skotaren, se figur 34. 
 

 
Figur 34. Största möjliga vridvinkel för sammanställning av koncept 4 
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6 RESULTAT  
 Detta kapitel redovisar resultat för de två olika koncepten och huruvida de uppfyller de ställda 
kraven. 
 
Sammanställning av resultat 
Sammanställning av huruvida komponenterna från de två olika koncepten uppfyller ställda krav 
ses i tabell 4.  

Tabell 4. Sammanställning av huruvida hjulmodulerna uppfyller ställda krav. 

 Krav  Koncept 1 Koncept 4   Köra i en kombinerad 15o lateral och transversal lutning  Ja  Nej  
 

Uppnå bromskraft på 150 kN: Nej  Nej   
 Retardation på 5 m/s2 på allmän väg, utan last: Ja  -  
 

Uppnå retardation i en 15o rak lutning nedför: Ja  -   
 Väga mindre än 600 kg  Nej; 659 kg  Ja; 414 kg  
 50 km/h på allmän väg, utan last: Ja  Nej  
 

10 km/h i terräng, med last: Ja  Nej   
 Nollpunktsstyrning: Ja  Nej  
 Yttre svängradie på max 7,7 m: Ja; 5,8 m  Ja; 6,5 m   
 
 
 
Vikter på ingående komponenter för de två olika koncepten ses i tabell 5. 

 
 

Tabell 5. Ungefärliga komponentvikter för de två olika koncepten. 
 
 Komponentvikter [kg]  Koncept 1 Koncept 4  
 Motor 40 73 
 

Navreduktion 94  - 
 

Bromsskiva 16 7  
 Bromsok 18 18 
 

Ställdon 18 40  
 

Axlar och lager 18 18  
 Infästning 50 50 
 

Modulvikt  254  206   
 

Fälg 115 78  
 Däck 290 130 
 

Totalvikt  659 414  
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7 DISKUSSION  
Att konstruera ett koncept med olika komponenter som samverkar är ett gediget arbete. Mycket 
tid måste läggas på att få en bra grundkunskap om användningen och vilka krav det ställer på 
modulen. Utan specifika standarder eller krav måste rimliga sådana ställas upp innan 
utvecklingen kan börja. Det gäller sådana saker som krav på vilka lutningar en skotare tar och i 
vilka riktningar, krav på bromsretardation, svängradie etc. Ingen hänsyn är tagen till 
hjulmodulens dynamik. Efter informationssökningen sammanställdes de krav som detta projekt 
hade som mål att uppfylla och grundläggande beräkningsmodeller. 
 
De modeller som används för de olika komponenterna, kan sägas ge en bra bild av verkligheten 
inom vissa områden, såsom viktfördelningen på varje hjul, det moment motorn behöver och hur 
mycket det går att bromsa, medan modellen för styrmomentet kanske inte gör det.  
 
De antagna förenklingarna i de uppställda dynamiska modellerna kan tänkas ge en stor inverkan 
på de erhållna resultaten. I beräkningsmodellen för motorn försummades rullmotstånd, 
luftmotstånd och hjulmodulens inre trögheter. Vidare gjordes förenklingen att bromskivans 
placering inte påverkar den från motorn avgivna effekten. Var för sig ger dessa förenklingar små 
procentuella avvikelser, dock erhålls säkerligen en större avvikelse då samtliga förenklingar görs 
samtidigt.  
 
Det styrmoment som krävs är, enligt beräkningsmodellen i avsnitt 4, kraftigt beroende på 
huruvida det är nollpunktsstyrning eller inte. Friktionskoefficienten är den inte lika beroende av 
men den gör helt klart skillnad. Det gjorde att nollpunktsstyrning var högt prioriterat inom 
ramarna för projektet. Detta kan diskuteras då ingen undersökning gjorts för hur stort momentet 
som krävs då skotaren svänger med en viss hastighet. Att svänga en 20 tons skotare hjul 
stillastående bör i högsta graden utreddas. Då underlaget för beräkningsmodellen är litet bör det 
erhållna momentet ses som en grov uppskattning för att visa i vilka områden dess storlek ligger.     
 
För att få ned vikten på koncept 1 valdes en konstruktion med roterande ställdon av vanlig 
elmotortyp. För att på ett enkelt sätt transmittera rotationsrörelsen till styraxeln användes en 
kedja/drev lösning. Utrymmesmässigt verkade det svårt att uppnå en utväxling större än 2,5 
varför denna valdes, även om en utväxling på 3 vore att önska. Trots att kraven på ställdonen inte 
möttes anses lösningen tillräckligt fördelaktig gentemot linjära ställdon, bland annat på grund av 
konstant moment, för att likväl vara högst intressant. 
 
Beräkningsmodellen visar att styrmomentet för de bakre hjulen ligger på 1 609 Nm vid 
stillastående vridning med full last på underlag med friktionskoefficient 0,5, och går upp till 
9 227 Nm om hjulet vrids kring en axel 2 decimeter från nollpunktsaxeln. Värt att notera är att så 
som styrningen är konstruerad i koncept 1 går det inte att vrida på det mest belastade hjulet, men 
det går alltid att vrida på minst två hjul.  
 
Ett problem med koncept 1 är att utrymmet för storleks och viktminskning är små. Förutsatt att 
en mindre elmotor med samma effekt är svårt att hitta kan heller inte storlek på däck och fälg 
minskas mycket, och om storleken på motorn kan minskas måste antagligen även vridmomentet 
minskas och eventuella viktreduceringar kompenseras av tyngre navreduktion. Sammantaget har 
denna lösning låg potential för vidareutveckling. 
 
En lösning med en ramlös motor med lågt varvtal och högt vridmoment reducerar vikten kraftigt 
eftersom hjul av mindre dimensioner kan användas samt att konceptet inte kräver någon 
utväxling. Konceptet har stora möjligheter ifall en motor som tillgodoser de ställda kraven kan 
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hittas. Då ingen utväxling finns har denna lösning till modulen brister vad gäller körning i högre 
hastigheter på landsväg, om modulen samtidigt ska kunna möta krav för skogskörning.  
 
 
  

 60 



8 FRAMTIDA ARBETE OCH SLUTSATSER 
 
8.1 Framtida arbete 
En av de största bristerna i projektet har varit möjligheten att uppskatta det vridmoment som 
behövs i ställdonen för hjulmodulerna. Då ställdonen visat sig vara både stora och tunga är det 
viktigt att utreda det faktiska moment som behövs och vilka modeller som kan användas för att 
uppskatta detta. Vidare bör det undersökas hur stort moment som krävs då skotaren påbörjar en 
svängning vid en hastighet.  
 
Den primära anledningen till att ett fungerande koncept med ramlös motor inte kunde slutföras 
var att ingen motor med tillräcklig effektutveckling kunde finnas. En större motordimension 
medför att större vridmoment kan erhållas, dock med inskränkningen att tillräckligt varvtal inte 
kan uppnås för att driva skotaren med en hastighet på 50 km/h. Nuvarande applikationer på 
personbilar visar dock att det finns stora möjligheter att utveckla ett sådant koncept. 
 
För att kunna tillverka kompakta hjulmoduler behövs utrymmeseffektiva ställdon för 
nollpunktsstyrning som kan leverera tillräckliga moment. Ramlösa rotationsställdon vore här en 
intressant lösning, men i dagsläget är dessa ovanliga för så stora applikationer. 
 
 
8.2 Slutsatser 
 

• Skotaren klarar av att bromsa regenerativt på landsväg, dock måste mekaniska 
bromsar brukas för att uppfylla existerande lagkrav. 

• Det ställda kravet att skotaren skall kunnas framföras i en kombinerad lutning i 
lateral- och transversalled på 15 grader uppnås med den valda motorn för det första 
konceptet. 

• För det första konceptet uppnås nollpunktsstyrning.  
• Det andra utredda konceptet brister då ingen passande motor kunde hittas.  
• För de framtagna koncepten har endast undersökningar gjorts på konceptnivå utan 

några hållfasthetsberäkningar.  
• Den slutgiltiga CAD-modellen har modellerats så att de olika komponenternas 

samverkan i modulen framgår. 
• Det beräknade styrmomentet krävde ställdon av större dimensioner som var svåra att 

passa in i fälgens begränsade utrymme. 
• Det andra utredde konceptet med ramlös motor har stor potential och vidare arbete är 

att rekommendera.   
• Kravet på en bromskraft på 150 kN kunde inte uppnås eftersom friktionen sätter 

stopp.  
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BILAGA A: VARIABELDATA 

 

Skotar-
dimensioner 

Förklaring Koncept 1 Koncept 4 

l Avstånd mellan hjulpar 5,1 m 

b Hjulbas 2,2 m 

rs Önskad svängradie 7,7 m 

Olastad    

tx Avstånd mellan hjul och tyngdpunkt 2,7 m 

h Tyngdpunktens höjd: 1,5 m 

Lastad    

tx Avstånd mellan hjul och tyngdpunkt 1,5 m 

h Tyngdpunktens höjd: 2,1 m 

Var bler ia    

 Acceleration uppför lutning 0-1.5 m/s2 

 Längsgående lutning 0o-25o 

 Hjulmodulens massa 659 kg 414 kg 

 Radie för hjulmodul 0,9 m  

 Tyngdaccelerationen 9,81 m/s2 

 Friktionskoefficient mellan däck och underlag 0,5-1,0 

 Transmissionens inre tröghet 0 0 

 Transmissionens grundutväxling 3 :1 3-49 - 

 Transmissionens verkningsgrad 0,95  - 

 Sidolutning 0o-25o 

 Totala bromskraften som ska nås 150 kN 

 Skotarens hastighet 10-50 km/h 10-50 km/h 

 Den kraft bromsklossen utövar på skivan 27300 N - 

 Friktionskoefficient mellan bromsskiva och -kloss 0,42 - 

 Bromsskivans radie 0,27 m - 
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. Bromsklossarnas höjd 0,07 - 

,  Däckets statiska radie 0,75 m - 

,  Däckets profilradie 1,0 m - 

,  Underlagets karaktäristiska radie ∞ 

 , Underlagets karaktäristiska radie ∞ 

 Elasticitetsmodulen för däcket 0,1·109 Pa 

 Elasticitetsmodulen för underlaget 30·109 Pa 

 Poissons tal för däcket 0,5 

 Poissons tal för underlaget 0,2 

 Friktionskoefficienten mellan däck och underlag 0,5-1,0 

 Motorn maximala varvtal 5000 
varv/minut 

600 
varv/minut 

 Skotarens hastighet 10 – 50 km/timme 

 Hjulets diameter 0,7425 m 0,6 m 
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BILAGA B: KRAVSPECIFIKATION 
 
 
Skotaren ska kunna: 

• Köra i en kombinerad 15o lateral och transversal lutning  
• Uppnå bromskraft på 150 kN 
• Retardera i 5 m/s2 på allmän väg, utan last (lagkrav) 
• Retardera i en 15o rak lutning nedför 
• Väga mindre än 600 kg (tidigare projekts hjulmodul) 
• Köra i 50 km/h på allmän väg, utan last 
• Köra i 10 km/h i terräng, med last 
• Ha nollpunktsstyrning 
• Bromsa utan mekaniska bromsar 
• Skotaren ska ha en yttre svängradie på max 7,7 m  
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BILAGA C: ACCELERATION, SKOGSTERRÄNG 
%----Beräkning av acceleration för skotaren i skog----------------- 
%----In wheel intelligence KTH[2010]------------ 
clear all 
clc 
close all 
%% Variablerdeklaration 
%---------- Dimensioner för skotaren---------------- 
L=5.1;                  %Längd mellan skotarens axlar [m] 
b=2.2;                  %Bredd mellan vänster- och högerhjul [m] 
lf=3.6;                 %Längd framhjul-tyngdpunkt [m] 
btp=1.1;                %Längd mellan högerhjul och tyngdpunkt [m] 
rh=0.9;                 %Radie för hjulmodulen [m] 
h=2.1;                  %Höjd till skotarens tyngpunkt från marken [m] 
m1=2*650;               %Massa för ett hjul [kg] 
mfs=2e4;                %Fullastad skotare [kg] 
m2=mfs-2*m1;            %Massa för skotaren utan dess 4 hjul [kg] 
v=10/3.6;               %Skotarens hastighet [m/s] 
ac=0.0;                 %Önskvärd acceleration för skotaren [m/s^2] 
g=9.81;                 %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 
um=0.5;                 %Friktionskoefficient mark 
%----------Kraftöverföring----------------------------- 
Ji=0;                   %Inre tröghet från navreduktionen 
nz=0.99^3;              %Verkningsgrad för navreduktionen 
%---------Deklaration av vektorer---------------- 
a_vektM=[];            
a_vektM1=[]; 
a_vektP=[]; 
a_vektP1=[]; 
a_vektNhf=[]; 
a_vektNhb=[]; 
a_vektNhf1=[]; 
a_vektNhb1=[]; 
a_vektfra=[]; 
a_vektfra1=[]; 
a_vektrgr=[]; 
a_vektrgr1=[]; 
x_vektb=[];           
x_vektt=[];            
%% Beräkning 
for alfa=0*(pi/180):(pi/180):25*(pi/180) 
%----------Nollställning av vektorer--------------- 
a_vektM=[]; 
a_vektP=[]; 
a_vektNhf=[]; 
a_vektNhb=[]; 
a_vektfra=[]; 
a_vektrgr=[]; 
  
for bet=0*(pi/180):(pi/180):25*(pi/180) 
% Kraftjämvikt för acc.förlopp 
Ntotb=cos(bet)*(2*m1+m2)*g;                                                     
%Totala normalkraften vid lutning beta 
Ffrtotb=sin(bet)*(2*m1+m2)*g+(2*m1+m2)*ac;                                      
%Friktionskraft vid en viss lutning beta och en acceleration 
u1=Ffrtotb/Ntotb;                                                               
%Friktionskoeff. för rullning 
  
% Normalkrafter för skotaren vid acc. uppför en lutning beta 
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Nb=(1/L)*(cos(bet)*(m1*L+m2*lf)*g+sin(bet)*(2*m1*rh+m2*h)*g+ac*(2*m1*rh+m2*h)
); %Normalkraft på skotarens bakre hjul 
Nf=Ntotb-Nb;                                                                    
%Normalkraft på skotarens främre hjul 
Nbp=Nb/Ntotb;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de bakre hjulen 
Nfp=Nf/Ntotb;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de främre hjulen 
  
% Normalkrafter för skotaren vid en viss sidolutning alfa 
Ntott=cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                     
%Totala normalkraften vid lutning alfa 
Ffrtott=sin(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                   
%Totala friktionskraften vid en lutning alfa 
Nv=(1/b)*(m1*g*cos(alfa)*b+2*m1*g*sin(alfa)*rh+m2*g*cos(alfa)*btp+m2*g*sin(al
fa)*h);%Normalkraft vänster sida  
Nh=Ntott-Nv;                                                                    
%Normalkraft höger sida 
Nvp=Nv/Ntott;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de vänstra hjulen 
Nhp=Nh/Ntott;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de högra hjulen  
  
% Normalkrafter för skotarens hjul 
Ntot=cos(bet)*cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                            
%Totala normalkraften som verkar på hjulen vid en lutning beta och alfa 
N1=Nvp*Nfp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på vänster framhjul 
N2=Nhp*Nfp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på höger framhjul 
N3=Nhp*Nbp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på höger bakhjul 
N4=Nvp*Nbp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på vänster bakhjul 
N_vek=[N1 N2 N3 N4];                                                            
%Vektor med normalkrafter för de fyra hjulen 
N_for=N_vek/Ntot;                                                               
%Vektor med proc. fördelning av normalkrafter över de fyra hjulen 
mfor=N_vek/g;                                                                   
%Massfördelning över de fyra hjulen 
% Motormoment 
M_a=um*N_vek*rh;                                                                
%Maximala moment som kan överföras pga av friktion 
M_ak=N_for*Ffrtotb*rh;                                                          
%Moment som behövs för följande driftsförhållande 
ik=[33 33 49 49];                                                               
%Olika utväxlingar fram resp. bak 
w_h=(v/rh)*(60/(2*pi));                                                         
%Vinkelhastighet för hjulet [varv/min] 
%----Olika utväxlingar för de olika hjulen--------------------------------- 
for k=1:1:4 
M_m=M_ak(k)/(ik(k)*nz);                                                         
%Det moment som motorn måste avge 
w_m=w_h*ik(k);                                                                  
%Vinkelhastighet för motorn [varv/min] 
wv_m=(v/rh)*ik(k);                                                              
%Vinkelhastighet för motorn [rad/s] 
end 
grepp=sign(M_a-M_ak);                                                           
%Hjulen har grepp om svaret är positivt resp. negativt om hjulet glider 
P=max(M_m)*wv_m                                                                 
%Motoreffekt som leveras för de maximal belastade hjulet[W] 
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%----------Lagring i vektorer------------------------------------------------
- 
a_vektM=[a_vektM;max(M_m)]; 
a_vektP=[a_vektP;P]; 
a_vektNhf=[a_vektNhf;N2]; 
a_vektNhb=[a_vektNhb;N3]; 
a_vektfra=[a_vektfra;max(M_ak)]; 
a_vektrgr=[a_vektrgr;min(grepp)]; 
x_vektb=[x_vektb;bet]; 
end 
a_vektM1=[a_vektM1 a_vektM]; 
a_vektP1=[a_vektP1 a_vektP]; 
a_vektNhf1=[a_vektNhf1 a_vektNhf]; 
a_vektNhb1=[a_vektNhb1 a_vektNhb]; 
a_vektfra1=[a_vektfra1 a_vektfra]; 
a_vektrgr1=[a_vektrgr1 a_vektrgr] 
x_vektt=[x_vektt;alfa]; 
end 
  
%% Plottar 
  
[X,Y] = meshgrid((180/pi)*x_vektt); 
figure(1) 
surf(X,Y,a_vektM1);figure(gcf); 
title('Maximalt motormoment som krävs vid hastigheten 10 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Motormoment [Nm]') 
  
figure(2) 
surf(X,Y,(a_vektP1/(10^3)));figure(gcf); 
title('Maximal motoreffekt vid hastigheten 10 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Effekt [kW]') 
  
figure(3) 
surf(X,Y,a_vektNhf1/(10^3));figure(gcf); 
title('Normalkraft på höger framdäck vid hastigheten 10 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Normalkraft [kN]') 
  
figure(4) 
surf(X,Y,a_vektNhb1/(10^3));figure(gcf); 
title('Normalkraft på höger bakdäck vid hastigheten 10 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Normalkraft [kN]') 
  
figure(5) 
surf(X,Y,a_vektfra1);figure(gcf); 
title('Maximalt motormoment för ramlös motor vid hastigheten 10km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Motormoment [Nm]') 
  
  
figure(6) 
surf(X,Y,a_vektrgr1);figure(gcf); 
title('Vid vilka lutningar som skotaren har grepp') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Grepp [1]') 
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BILAGA D: ACCELERATION, LANDSVÄG 
 
%----Beräkning av acceleration för skotaren på allmän väg----------------- 
%----In wheel intelligence KTH[2010]------------ 
clear all 
clc 
close all 
%% Variablerdeklaration 
%---------- Dimensioner för skotaren---------------- 
L=5.1;                  %Längd mellan skotarens axlar [m] 
b=2.2;                  %Bredd mellan vänster- och högerhjul [m] 
lf=2.4;                 %Längd framhjul-tyngdpunkt [m] 
btp=1.1;                %Längd mellan högerhjul och tyngdpunkt [m] 
rh=0.9;                 %Radie för hjulmodulen [m] 
h=1.5;                  %Höjd till skotarens tyngpunkt från marken [m] 
m1=2*650;               %Massa för hjul [kg] 
mfs=8e3;                %Fullastad skotare [kg] 
m2=mfs-2*m1;            %Massa för skotaren utan dess 4 hjul [kg] 
v=50/3.6;               %Skotarens hastighet [m/s] 
ac=0;                   %Önskvärd acceleration för skotaren [m/s^2] 
g=9.81;                 %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 
um=0.8;                 %Friktionskoefficient mark 
%----------Kraftöverföring----------------------------- 
Ji=0;                   %Inre tröghet från navreduktionen 
ik=33;                  %Grundutväxling för navreduktione  n
nz=0.99^3;              %Verkningsgrad för navreduktionen 
%---------Deklaration av vektorer---------------- 
a_vektM=[];            
a_vektM1=[]; 
a_vektP=[]; 
a_vektP1=[]; 
a_vektNhf=[]; 
a_vektNhb=[]; 
a_vektNhf1=[]; 
a_vektNhb1=[]; 
a_vektfra=[]; 
a_vektfra1=[]  ;
a_vektrgr=[]; 
a_vektrgr1=[]; 
x_vektb=[];           
x_vektt=[];            
%% Beräkning 
for alfa=0*(pi/180):(pi/180):25*(pi/180) 
%----------Nollställning av vektorer--------------- 
a_vektM=[]; 
a_vektP=[]; 
a_vektNhf=[]; 
a_vektNhb=[]; 
a_vektfra=[]; 
a_vektrgr=[]; 
  
for bet=0*(pi/180):(pi/180):25*(pi/180) 
% Kraftjämvikt för acc.förlopp 
Ntotb=cos(bet)*(2*m1+m2)*g;                                                     
%Totala normalkraften vid lutning beta 
Ffrtotb=sin(bet)*(2*m1+m2)*g+(2*m1+m2)*ac;                                      
%Friktionskraft vid en viss lutning beta och en acceleration 
u1=Ffrtotb/Ntotb;                                                               
%Friktionskoeff. för rullning 
  
% Normalkrafter för skotaren vid acc. uppför en lutning beta 
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Nb=(1/L)*(cos(bet)*(m1*L+m2*lf)*g+sin(bet)*(2*m1*rh+m2*h)*g+ac*(2*m1*rh+m2*h)
); %Normalkraft på skotarens bakre hjul 
Nf=Ntotb-Nb;                                                                    
%Normalkraft på skotarens främre hjul 
Nbp=Nb/Ntotb;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de bakre hjulen 
Nfp=Nf/Ntotb;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de främre hjulen 
  
% Normalkrafter för skotaren vid en viss sidolutning alfaa 
Ntott=cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                     
%Totala normalkraften vid lutning alfaa 
Ffrtott=sin(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                   
%Totala friktionskraften vid en lutning alfaa 
Nv=(1/b)*(m1*g*cos(alfa)*b+2*m1*g*sin(alfa)*rh+m2*g*cos(alfa)*btp+m2*g*sin(al
fa)*h);%Normalkraft vänster sida  
Nh=Ntott-Nv;                                                                    
%Normalkraft höger sida 
Nvp=Nv/Ntott;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de vänstra hjulen 
Nhp=Nh/Ntott;                                                                   
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de högra hjulen  
  
% Normalkrafter för skotarens hjul 
Ntot=cos(bet)*cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                            
%Totala normalkraften som verkar på hjulen vid en lutning beta och alfaa 
N1=Nvp*Nfp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på vänster framhjul 
N2=Nhp*Nfp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på höger framhjul 
N3=Nhp*Nbp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på höger bakhjul 
N4=Nvp*Nbp*Ntot;                                                                
%Normalkraft på vänster bakhjul 
N_vek=[N1 N2 N3 N4];                                                            
%Vektor med normalkrafter för de fyra hjulen 
N_for=N_vek/Ntot;                                                               
%Vektor med proc. fördelning av normalkrafter över de fyra hjulen 
mfor=N_vek/g;                                                                   
%Massfördelning över de fyra hjulen 
% Motormoment 
fordelning=[0.5 0.5 0 0];                                                       
%Fördelning då endast drivning sker på framhjul vid landsvägskörning 
M_a=um*N_vek*rh;                                                                
%Maximala moment som kan överföras pga av friktion 
Maxkr=M_a/rh;                                                                   
%Maximala kraften som kan överföras vid gränsvärdet för glid. 
M_ak=fordelning*Ffrtotb*rh;                                                     
%Moment som behövs på framhjul för följande driftsförhållande 
M_m=M_ak/(ik*nz);                                                               
%Det moment som motorn måste avge 
grepp=sign(M_a-M_ak);                                                           
%Hjulen har grepp om svaret är positivt resp. negativt om hjulet glider 
% Motordata 
w_h=(v/rh)*(60/(2*pi));                                                         
%Vinkelhastighet för hjulet [varv/min] 
w_m=w_h*ik;                                                                     
%Vinkelhastighet för motorn [varv/min] 
wv_m=(v/rh)*ik;                                                                 
%Vinkelhastighet för motorn [rad/s] 
P=max(M_m)*wv_m                                                                 
%Den motoreffekt som krävs  [W] 
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%----------Lagring i vektorer------------------------------------------------
- 
a_vektM=[a_vektM;max(M_m)]; 
a_vektP=[a_vektP;P]; 
a_vektNhf=[a_vektNhf;N2]; 
a_vektNhb=[a_vektNhb;N3]; 
a_vektfra=[a_vektfra;max(M_ak)]; 
a_vektrgr=[a_vektrgr;min(grepp)]; 
x_vektb=[x_vektb;bet]; 
end 
a_vektM1=[a_vektM1 a_vektM]; 
a_vektP1=[a_vektP1 a_vektP]; 
a_vektNhf1=[a_vektNhf1 a_vektNhf]; 
a_vektNhb1=[a_vektNhb1 a_vektNhb]; 
a_vektfra1=[a_vektfra1 a_vektfra]; 
a_vektrgr1=[a_vektrgr1 a_vektrgr] 
x_vektt=[x_vektt;alfa]; 
end 
  
%% Plottar 
  
[X,Y] = meshgrid((180/pi)*x_vektt); 
  
figure(1) 
surf(X,Y,a_vektM1);figure(gcf); 
title('Maximalt motormoment som krävs vid hastigheten 50 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Motormoment [Nm]') 
  
  
figure(2) 
surf(X,Y,(a_vektP1/(10^3)));figure(gcf); 
title('Maximal motoreffekt vid hastigheten 50 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Effekt [kW]') 
  
figure(3) 
surf(X,Y,a_vektNhf1/(10^3));figure(gcf); 
title('Normalkraft på höger framdäck vid hastigheten 50 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Normalkraft [kN]') 
  
figure(4) 
surf(X,Y,a_vektNhb1/(10^3));figure(gcf); 
title('Normalkraft på höger bakdäck vid hastigheten 50 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Normalkraft [kN]') 
  
figure(5) 
surf(X,Y,a_vektfra1);figure(gcf); 
title('Motormoment för ramlös motor vid hastigheten 50 km/h') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Motormoment [Nm]') 
  
figure(6) 
surf(X,Y,a_vektrgr1);figure(gcf); 
title('Vid vilka lutningar som skotarens framhjul har grepp') 
xlabel('sidled');ylabel('Höjdled');zlabel('Grepp [1]') 
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BILAGA E: RETARDATION, SKOGSTERRÄNG 
%----Beräkning av retardation för skotaren på allmän väg--------------------- 
%----In wheel intelligence KTH[2010]------------ 
clear all 
clc 
close all 
%% Variabeldeklaration 
%---------- Dimensioner för skotaren---------------- 
L=5.1;                  %Längd mellan skotarens axlar [m] 
b=2.2;                  %Bredd mellan vänster- och högerhjul [m] 
lf=2.4;                 %Längd framhjul-tyngdpunkt [m] 
btp=1.1;                %Längd mellan högerhjul och tyngdpunkt [m] 
rh=0.9;                 %Radie för hjulmodulen [m] 
h=1.5;                  %Höjd till skotarens tyngpunkt från marken [m] 
m1=2*650;               %Massa för ett hjul [kg] 
mfs=8e3;                %Fullastad skotare [kg] 
m2=mfs-2*m1;            %Massa för skotaren utan dess 4 hjul [kg] 
v=50/3.6;               %Skotarens hastighet [m/s] 
g=9.81;                 %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 
alfa=0;                 %försummar sidolutningens inverkan 
  
%------------Retardation för skotaren---------------- 
rs=0.27;                %Bromsskivans radie [m] 
bk=0.07;                %Bromsklossen höjd [m] 
ra=rs-0.5*bk;           %Radie från hjulets mitt till angreppspunkt [m] 
us=0.42;                %Friktionskoefficient mellan skiva och broms [1] 
ul=0.9;                 %Friktionskoefficient mellan däck och mark [1] 
Fb=27300;               %Kraft som klämmer ihop [N]  
Ffs=15e4;               %Krav på bromskraft mellan däck och mark [N] 
  
%----------Kraftöverföring--------------------------- 
Ji=0;                   %Inre tröghet från navreduktionen 
ik=33;                  %Grundutväxling för navreduktionen 
nz=0.99^3;              %Verkningsgrad för navreduktionen 
mt=600;                 %Tillgängligt bromsmoment(beror på valet av motor) 
%---------Deklaration av vektorer---------------- 
tillgM=[];               
meklev=[];               
eleklev=[];              
totbroms=[];             
vek_ret=[];              
vek_rett=[];             
vek_retm=[]; 
vek_rettot=[]; 
test=[]; 
x_vektor=[];         
  
%% Beräkning 
for bet=-20*(pi/180):(pi/180):0*(pi/180) 
%---------Kraftjämvikt för bromsförlopp------------------------------------ 
Ntotb=cos(bet)*(mfs)*g;                                                             
%Totala normalkraften vid lutning beta 
Ffrtotb=sin(bet)*(mfs)*g                                                            
%Friktionskraft vid en viss lutning och retardation 
%--Beräkning av retardation för givna bromskraften-------------------------             
ret=((Ntotb*ul)+Ffrtotb)/mfs                                                        
%Retardation för den maximala bromskraft som kan uppnås 
tidb=v/ret;                                                                         
%Bromstid för den maximala bromskraft som kan uppnås   
xb=(-0.5*ret*(tidb^2))+(v*tidb);                                                    
%Bromssträcka för den maximala bromsskraft som kan uppnås   
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ac=-ret;                                                                            
%Omdef. av accelerationen så att nästkommande ekvation kan användas 
%---Normalkrafter för skotaren vid en retardation nedför en lutning beta--- 
Nb=(1/L)*(cos(bet)*(m1*L+m2*lf)*g+sin(bet)*(2*m1*rh+m2*h)*g+ac*(2*m1*rh+m2*h)
);     %Normalkraft på skotarens bakre hjul 
Nf=Ntotb-Nb;                                                                        
%Normalkraft på skotarens främre hjul 
Nbp=Nb/Ntotb;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de bakre hjulen 
Nfp=Nf/Ntotb;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de främre hjulen 
% Normalkrafter för skotaren vid en viss sidolutning alfa 
Ntott=cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                        
%Totala normalkraften vid lutning alfa 
Ffrtott=sin(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                      
%Totala friktionskraften vid en lutning alfa 
Nv=(1/b)*(m1*g*cos(alfa)*b+2*m1*g*sin(alfa)*rh+m2*g*cos(alfa)*btp+m2*g*sin(al
fa)*h);%Normalkrafter på vänster sida av skotaren  
Nh=Ntott-Nv;                                                                        
%Normalkrafter på höger sida av skotaren 
Nvp=Nv/Ntott;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de vänstra hjulen 
Nhp=Nh/Ntott;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de högra hjulen 
% Normalkrafter för skotarens hjul 
Ntot=cos(bet)*cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                
%Totala normalkraften som verkar på hjulen vid en lutning beta och alfa 
mtot=Ntot/g;                                                                        
%Totala massan som ligger över de olika hjulen 
N1=Nvp*Nfp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på vänster framhjul 
N2=Nhp*Nfp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på höger framhjul 
N3=Nhp*Nbp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på höger bakhjul 
N4=Nvp*Nbp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på vänster bakhjul 
N_vek=[N1 N2 N3 N4];                                                                
%Vektor med normalkrafter för de fyra hjulen 
N_for=N_vek/Ntot                                                                    
%Vektor med proc. fördelning av normalkrafter över de fyra hjulen 
mfor=N_vek/g;                                                                       
%Massfördelning över de fyra hjulen 
% --------------Motor bromsning-------------------------------------------- 
M_a=ul*N_vek*rh                                                                     
%Maximala moment som kan överföras vid gränsvärdet för slirning 
F_a=ul*Ntot                                                                         
%Total maximal friktionskraft som kan överföras  
mta=mt*ik*nz                                                                        
%Tillgängligt bromsmoment på axeln pga av motorns begränsning 
Fta=2*mta/rh                                                                        
%Maximal bromskraft från motorn 
retm=((Fta)+Ffrtotb)/mfs                                                            
%Retardation för skotaren för bromskraft från motorn  
%------------------- Mekanisk bromsning------------------------------------ 
Ffsv=us*Fb;                                                                         
%Tangientiella kraften på skivan  
Mmek=2*Ffsv*ra                                                                      
%Mekaniskt bromsmoment från skivan 
Totmek=4*Mmek                                                                       
%Totalt bromsmoment som kan leveras från de fyra skivorna 
Totmekf=8*Ffsv                                                                      
%Total bromskraft som kan leveras från de fyra skivorna 
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retf=(Totmekf+Ffrtotb)/(mfs);                                                       
%Retardation för skotaren med mekaniska bromsar  
tidf=v/retf;                                                                        
%Bromstid med verklig friktion 
xf=-(0.5*retf*(tidf^2))+(v*tidf);                                                   
%Bromssträcka med verklig friktion 
%---------Total retardation från mek+ motor broms-------------------------- 
if retm>0 
rettot=retf+retm;                                                                   
%Retardation för mekanisk och motorbroms tillsammans 
else 
    rettot=retf; 
end 
bromsformaga=Totmekf+Fta; 
%----------Lagring i vektorer------------------------------------------------
- 
tillgM=[tillgM;F_a];                                                                
%Tillgänglig bromskraft 
meklev=[meklev;Totmekf];                                                            
%Mekanisk bromskraft 
eleklev=[eleklev;Fta];                                                              
%Elektrisk bromskraft från motorn 
totbroms=[totbroms;bromsformaga];                                                   
%Elektrisk+mekaniskt bromskraft 
vek_ret=[vek_ret;retf];                                                             
%Retardation för mekanisk bromskraft 
vek_retm=[vek_retm;retm];                                                           
%Retardation för bromskraft från motorn 
vek_rett=[vek_rett;ret];                                                            
%Retardation för tillgängliga bromskraften 
vek_rettot=[vek_rettot;rettot]                                                      
%Total retardation 
x_vektor=[x_vektor;bet]                                                             
%Grader 
end 
%% Plottar 
figure(1) 
plot((180/pi)*x_vektor,tillgM,'red',(180/pi)*x_vektor,meklev,'green',(180/pi)
*x_vektor,eleklev,'blue',(180/pi)*x_vektor,totbroms,'magenta') 
grid on 
title('Bromskraft för skotaren på landsväg') 
xlabel('Lutning i höjdled [grader]');ylabel('Bromskraft [N]'); 
h = legend('Tillgänglig bromskraft','Mekanisk bromskraft','Motor 
bromskraft','Total bromskraft',4); 
set(h,'Interpreter','none') 
  
figure(2) 
plot((180/pi)*x_vektor,vek_rett,'red',(180/pi)*x_vektor,vek_retm,'blue',(180/
pi)*x_vektor,vek_ret,'green',(180/pi)*x_vektor,vek_rettot,'magenta') 
grid on 
title('Retardation för skotaren på landsväg') 
xlabel('Lutning i höjdled [grader]');ylabel('Retardation [m/s^2]'); 
h1= legend('Tillgänglig ret.','Ret. motor','Ret. mekanisk','Total ret.',4); 
set(h1,'Interpreter','none') 
 
  

 76 



BILAGA F: RETARDATION, LANDSVÄG 
%----Beräkning av retardation för skotaren i skog--------------------- 
%----In wheel intelligence KTH[2010]------------ 
clear all 
clc 
close all 
%% Variabeldeklaration 
%---------- Dimensioner för skotaren---------------- 
L=5.1;                  %Längd mellan skotarens axlar [m] 
b=2.2;                  %Bredd mellan vänster- och högerhjul [m] 
lf=3.6;                 %Längd framhjul-tyngdpunkt [m] 
btp=1.1;                %Längd mellan högerhjul och tyngdpunkt [m] 
rh=0.9;                 %Radie för hjulmodulen [m] 
h=2.1;                  %Höjd till skotarens tyngpunkt från marken [m] 
m1=2*650;               %Massa för hjul [kg] 
mfs=2e4;                %Fullastad skotare [kg] 
m2=mfs-2*m1;            %Massa för skotaren utan dess 4 hjul [kg] 
v=10/3.6;               %Skotarens hastighet [m/s] 
g=9.81;                 %Tyngdaccelerationen [m/s^2] 
alfa=0;                 %Försummar sidolutningens inverkan 
  
%------------Retardation för skotaren---------------- 
rs=0.27;                %Bromsskivans radie [m] 
bk=0.07;                %Bromsklossen höjd [m] 
ra=rs-0.5*bk;           %Radie från hjulets mitt till angreppspunkt [m] 
us=0.42;                %Friktionskoefficient mellan skiva och broms [1] 
ul=1;                   %Friktionskoefficient mellan däck och mark [1] 
Fb=27300                %Kraft som klämmer ihop [N]  
Ffs=15e4;               %Krav på bromskraft mellan däck och mark [N] 
  
%----------Kraftöverföring--------------------------- 
Ji=0;                   %Inre tröghet från navreduktionen 
nz=0.99^3;              %Verkningsgrad för navreduktionen 
mt=600;                 %Tillgängligt bromsmoment(beror på valet av motor) 
%---------Deklaration av vektorer---------------- 
tillgM=[];               
meklev=[];               
eleklev=[];              
totbroms=[];             
vek_ret=[];              
vek_rett=[];             
vek_retm=[]; 
vek_rettot=[]; 
x_vektor=[];         
  
%% Beräkning 
for bet=-20*(pi/180):(pi/180):0*(pi/180) 
%---------Kraftjämvikt för bromsförlopp------------------------------------ 
Ntotb=cos(bet)*(mfs)*g;                                                             
%Totala normalkraften vid lutning beta 
Ffrtotb=sin(bet)*(mfs)*g                                                            
%Friktionskraft vid en viss lutning och retardation 
%--Beräkning av retardation för givna bromskraften-------------------------             
ret=((Ntotb*ul)+Ffrtotb)/mfs                                                        
%Retardation för den maximala bromskraft som kan uppnås 
tidb=v/ret;                                                                         
%Bromstid för den maximala bromskraft som kan uppnås   
xb=(-0.5*ret*(tidb^2))+(v*tidb);                                                    
%Bromssträcka för den maximala bromsskraft som kan uppnås   
ac=-ret;                                                                            
%omdef. av accelerationen så att nästkommande ekvation kan användas 
%---Normalkrafter för skotaren vid en retardation nedför en lutning beta--- 
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Nb=(1/L)*(cos(bet)*(m1*L+m2*lf)*g+sin(bet)*(2*m1*rh+m2*h)*g+ac*(2*m1*rh+m2*h)
);     %Normalkraft på skotarens bakre hjul 
Nf=Ntotb-Nb;                                                                        
%Normalkraft på skotarens främre hjul 
Nbp=Nb/Ntotb;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de bakre hjulen 
Nfp=Nf/Ntotb;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de främre hjulen 
% Normalkrafter för skotaren vid en viss sidolutning alfa 
Ntott=cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                        
%Totala normalkraften vid lutning alfa 
Ffrtott=sin(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                      
%Totala friktionskraften vid en lutning alfa 
Nv=(1/b)*(m1*g*cos(alfa)*b+2*m1*g*sin(alfa)*rh+m2*g*cos(alfa)*btp+m2*g*sin(al
fa)*h);%Normalkrafter på vänster sida av skotaren  
Nh=Ntott-Nv;                                                                        
%Normalkrafter på höger sida av skotaren 
Nvp=Nv/Ntott;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de vänstra hjulen 
Nhp=Nh/Ntott;                                                                       
%Procentuell del av normalkraften som hamnar på de högra hjulen 
% Normalkrafter för skotarens hjul 
Ntot=cos(bet)*cos(alfa)*(2*m1+m2)*g;                                                
%Totala normalkraften som verkar på hjulen vid en lutning beta och alfa 
mtot=Ntot/g;                                                                        
%Totala massan som ligger över de olika hjulen 
N1=Nvp*Nfp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på vänster framhjul 
N2=Nhp*Nfp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på höger framhjul 
N3=Nhp*Nbp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på höger bakhjul 
N4=Nvp*Nbp*Ntot;                                                                    
%Normalkraft på vänster bakhjul 
N_vek=[N1 N2 N3 N4];                                                                
%Vektor med normalkrafter för de fyra hjulen 
N_for=N_vek/Ntot                                                                    
%Vektor med proc. fördelning av normalkrafter över de fyra hjulen 
mfor=N_vek/g;                                                                       
%Massfördelning över de fyra hjulen 
% --------------Motor bromsning-------------------------------------------- 
M_a=ul*N_vek*rh                                                                     
%Maximala moment som kan överföras vid gränsvärdet för slirning 
F_a=ul*Ntot                                                                         
%Total maximal friktionskraft som kan överföras 
ik=[33 33 49 49];                                                                   
%Olika utväxlingar för de olika hjulen 
mta1=mt*ik*nz                                                                       
%Tillgängligt bromsmoment på axeln pga av motorns begränsning 
Fta=sum(mta1)/rh;                                                                   
%Maximal bromskraft från motorn 
mta=mt*ik(1)*nz;                                                                    
%Tillg. bromsmoment för lägst utväxling 
retm=((Fta)+Ffrtotb)/mfs                                                            
%Retardation för bromskraft från motorn  
%--------Det moment som motorn måste vid gränsvärdet för slirning---------- 
p=[];                                                                              
for q=1:4 
        if M_a(q)>mta 
            kom1=mta;  
        else 
           kom1=M_a(q);  
        end 
  p=[p;kom1]; 
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end 
M_m=p/(ik(1)*nz)                                                                    
%Det moment som motorn måste avge för att nyttja all tillgänglig 
friktionskraft 
Totm=sum(p)/rh                                                                      
%Totala bromskraften som motorn avger på axeln vid aktuellt driftsförhållande 
  
%------------------- Mekanisk bromsning------------------------------------ 
Ffsv=us*Fb;                                                                         
%Tangientiella kraften på skivan  
Mmek=2*Ffsv*ra                                                                      
%Mekaniskt bromsmoment från skivan 
Totmek=4*Mmek                                                                       
%Totalt bromsmoment som kan leveras från de fyra skivorna 
Totmekf=8*Ffsv                                                                      
%Total bromskraft som kan leveras från de fyra skivorna 
M_a1=M_a-p'                                                                         
%Tillgängligt moment efter motorbromsning 
Totill=F_a-Totm                                                                     
%Tillgänglig kraft efter motorbromsningen 
% --------Faktiskt bromsmoment som verkar på de olika hjulen-------------- 
j=[]; 
for i=1:4 
    if Mmek>M_a1(i)                                                                  
        kom=M_a1(i); 
    elseif 0>M_a1(i)  
        kom=0; 
    else 
        kom=Mmek; 
    end 
    j=[j;kom]; 
end 
Totmekv=sum(j)/rh;                                                                  
%Bromskraften som överförs till hjulen från de mekaniska bromsarna 
Totbr=Totmekv+Totm;                                                                 
%Totala bromskraften från mekaniska + motorbromsningen 
retf=(Totmekf+Ffrtotb)/(mfs);                                                       
%Retardation för skotaren med mekaniska bromsar  
tidf=v/retf;                                                                        
%Bromstid med verklig friktion 
xf=-(0.5*retf*(tidf^2))+(v*tidf);                                                   
%Bromssträcka med verklig friktion 
bromsformaga=Totmekf+Fta;                                                           
%Total bromskraft 
%---------Total retardation från mek+ motor broms-------------------------- 
if retm>0 
rettot=retf+retm;                                                                   
%Retardation för mekanisk och motorbroms tillsammans 
else 
    rettot=retf; 
end 
%----------Lagring i vektorer------------------------------------------------
- 
tillgM=[tillgM;F_a];                                                                
%Tillgänglig bromskraft 
meklev=[meklev;Totmekf];                                                            
%Mekanisk bromskraft 
eleklev=[eleklev;Fta];                                                              
%Elektrisk bromskraft från motorn 
totbroms=[totbroms;bromsformaga];                                                   
%Elektrisk+mekaniskt bromskraft 
vek_ret=[vek_ret;retf];                                                             
%Retardation för mekanisk bromskraft 
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vek_retm=[vek_retm;retm];                                                           
%Retardation för bromskraft från motorn 
vek_rett=[vek_rett;ret];                                                            
%Retardation för tillgängliga bromskraften 
vek_rettot=[vek_rettot;rettot]                                                      
%Total retardation  
x_vektor=[x_vektor;bet]                                                             
%Grader 
end 
%% Plottar 
  
figure(1) 
plot((180/pi)*x_vektor,tillgM,'red',(180/pi)*x_vektor,meklev,'green',(180/pi)
*x_vektor,eleklev,'blue',(180/pi)*x_vektor,totbroms,'magenta') 
grid on 
title('Bromskraft för skotaren i skogsterräng') 
xlabel('Lutning i höjdled [grader]');ylabel('Bromskraft [N]'); 
h = legend('Tillgänglig bromskraft','Mekanisk bromskraft','Motor 
bromskraft','Total bromskraft',4); 
set(h,'Interpreter','none') 
  
figure(2) 
plot((180/pi)*x_vektor,vek_rett,'red',(180/pi)*x_vektor,vek_retm,'blue',(180/
pi)*x_vektor,vek_ret,'green',(180/pi)*x_vektor,vek_rettot,'magenta') 
grid on 
title('Retardation för skotaren i skogsterräng') 
xlabel('Lutning i höjdled [grader]');ylabel('Retardation [m/s^2]'); 
h1= legend('Tillgänglig ret.','Ret. motor','Ret. skiva','Total ret.',4); 
set(h1,'Interpreter','none') 
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BILAGA G: STYRMOMENT 
  
%% Styrmoment 
%%  
  
  N = 76180;        %[N]        Största normalkraft stillastående 
  f = 0.5;          %           Friktionskoefficient 
  l = 0;            %[m]        Vridaxelns avstånd från kontaktpunkten 
  
%% Effektivradie 
%Däck 
r1x = 0.750;        %[m]        Däckets (statiska) radie 
r1y = 1.000;        %[m]        Däckets profilradie 
  
%Underlag 
r2x = inf;          %[m]        Plant underlag 
r2y = inf;          %[m]        -"- 
  
RIx = 1/(1/r1x + 1/r2x); 
RIy = 1/(1/r1y + 1/r2y); 
 RI = 1/(1/RIx + 1/RIy); 
  
  
  
%% Effektiv E-modul 
%Däck 
 E1 = 0.1e9;        %[Pa]       Gummi 0.01-0.1 [GPa] 
 v1 = 0.5;          %                ~0.50 
  
%Underlag 
 E2 = 30e9;         %[Pa]       Cement 30 [GPa] 
 v2 = 0.2;          %                  0.2 
  
 EI = 1/((1-v1^2)/(2*E1) + (1-v2^2)/(2*E2)); 
  
%% Beräkning 
  
  M = 3^(4/3)*pi/16*(RI/EI)^(1/3).*f*N^(4/3) + l*f*N 
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