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Sammanfattning 

Vid simulering av tunga fordon krävs en rörelseplattform som återkopplar rörelser till 

föraren för optimal realism. Många av de rörelseplattformar som finns på marknaden är 

uppbyggda med hydrauliska komponenter. Det ger ett otympligt, högljutt och väldigt dyrt 

system som dessutom innehåller den för människan onyttiga kemikalien, hydraulolja. Detta 

examensarbete för civilingenjör i maskinteknik beskriver design och produktion av en 

elektrisk rörelseplattform med endast två frihetsgrader. För detta krävdes en mindre studie i 

de olika rörelseaxlarnas betydelse för hur realistiskt simuleringar upplevs. Problem som 

uppkom under projektets gång var att beskriva en känsla matematisk, hitta rätt delar och 

leverantörer samt att hantera försenade leveranser. Rapporten i detta 20 poängs 

examensarbete beskriver konstruktion och tillverkning av en elektrisk rörelseplattform. 

Rapporten beskriver och utvärderar även redan på marknaden befintliga rörelseplattformar. 

Förhoppningsvis kommer rapporten även att vara användbar för framtida projekt inom 

ämnet. 
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Abstract 

Simulating heavy vehicles requires motion feedback to the driver for optimal realism. Today’s motion 

platforms often are hydraulic, noisy, large and very expensive. Oryx Simulations AB have need of a 

more cost effective motion system with no hydraulic components. This report describes the design 

and development of an electrical motion platform system, with two degrees of freedom, to be used 

in heavy vehicle simulation. To achieve this, some research and study had to be done. Motion axis 

had to be ranked regarding their importance to realism. Problems met were how to describe feelings 

in mathematical terms, finding the right parts and suppliers and dealing with late deliveries. The 

report of this 20 credit degree project deals with how to design and develop an electrical motion 

platform system. The report also describes on market already existing simulators. This report will 

hopefully be the base for further projects in this subject. 
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Förord 

Först och främst vill jag tacka Oryx Simulations AB som gett mig möjligheten att, med relativt 

fria händer, utveckla en ny typ av rörelseplattform. Ett speciellt tack går till Mårten 

Strömberg som lagt ner många timmar i projektet med att anpassa de befintliga 

programvarorna till den nya konstruktionen.  

Jag vill även tacka min handledare Elisabet Kassfeldt för ett bra och trevligt samarbete. 

Sist men inte minst vill jag tacka Anders Högdahl, CAD-mek konstruktion, för hans stora 

engagemang i projektet där han även fungerat som min mentor. 

Tack alla!       
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1. Introduktion 

ORYX Simulations utvecklar och tillverkar simulatorer för tunga fordon. Företaget bildades i 

Umeå 1999 och har idag ca 25 anställda. Ett mycket nära samarbete med Umeå Universitet 

ger en bra kontakt med forskningen inom området. Kombinationen av avancerad 3D grafik, 

realtidsberäknad fysik, kunskap om datakommunikation och fordonskonstruktion gör ORYX 

Simulations till en världsledande aktör inom fordonssimulering. Många av de största 

tillverkarna av tunga fordon har valt att samarbeta med ORYX. Exempel på detta är Volvo 

Construction Equipment, Komatsu Forest (Valmet), ABB Cranes och Kalmar Industries. 

Simulatorerna används för utbildning av maskinförare i en virtuell miljö. Förarna kan alltså, 

med hjälp av dessa simulatorer, lära sig hantera maskinerna och utbildning kan ske utan risk 

för person-, maskin- och naturskador. Vissa av dessa simulatorer har även utrustats med en 

rörelseplattform som ytterligare förstärker realismen i den virtuella miljön. Såväl 

acceleration, retardation och lutning kan simuleras på ett naturtroget sätt. 

Idag sker detta med en stor rörelseplattform med 6 frihetsgrader (degrees of freedom, dof) 

som med hydraulik utför rörelserna med hög realism. Det finns dock ett behov av en 

kostnadseffektivare lösning med färre frihetsgrader, där translationerna utförs med t.ex. 

elmotorer. Krav finns även på kompatibilitet till redan befintliga simulatorer samt praktiska 

faktorer som storlek och vikt. 

1.1 Problembeskrivning 

Återkopplingen till operatören i simulatorn med hjälp av rörelser är ett viktigt inslag för att 

öka realismen. ORYX Simulations befintliga rörelseplattform är idag baserad på hydraulik. 

Hydraulik är sällan ett uppskattat inslag i arbetsmiljön då det även medför ett behov av 

miljöfarliga kemikalier, till exempel hydraulolja. Dessutom har denna typ av system ofta även 

en annan negativ egenskap, hög ljudnivå. Att de sedan rent praktiskt är skrymmande, har 

många känsliga komponenter samt ofta blir väldigt dyra är inte heller några fördelar. 

Följderna blir tyvärr ofta att rörelseplattformen inte prioriteras. Oryx har därför ett stort 

behov av en mer kostnadseffektiv rörelseplattform, mindre skrymmande med färre 

ingående komponenter samt en bättre arbetsmiljö. Denna nya plattform ska helst också vara 

kompatibel med ORYX:s nuvarande simulatorer. Den nya simulatorn bör också ha hög 

flexibilitet när det gäller kraftförsörjning för att täcka det globala behovet då 90 % av 

systemen säljs utomlands.   

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utveckla och tillverka en prototyp av en mer 

kostnadseffektiv rörelseplattform. Rörelseplattformen skall klara av att hantera en simulator 

med en vikt av 300 kg, ha liknande egenskaper när det gäller acceleration, retardation och 

tippvinklar som den nuvarande hydrauliska rörelseplattformen. Rörelseplattformen kan vara 
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elektrisk. Kravet på kompatibilitet mot redan på marknaden befintliga simulatorsystem är 

höga. 

En mindre undersöknings skall göras för att utreda vilket inflytande antalet frihetsgrader på 

rörelseplattformen har på hur realistisk körningen upplevs. Om elmotor skall användas finns 

önskemål från ORYX att använda en viss typ av servoförstärkare. Detta då stor möda redan 

lagts vid ett tidigare liknande projekt i arbetet med en säker och fungerande CAN-

kommunikation mellan styrdator och servoförstärkare.  Testkörning med simulator 

monterad på rörelseplattformen skall utföras. 
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2. Planering  

Planeringen består av följande punkter: 

• Förstudie 

Arbetet inleds med en fördjupning i ORYX:s simulatorers uppbyggnad. Förståelse 

såväl för simulatorns ingående komponenter som för övergripande funktion skall 

införskaffas. Vidare skall ”benchmarking” mot på marknaden redan befintliga system 

genomföras. Undersökningen ska även utreda vilket inflytande antalet frihetsgrader 

på rörelseplattformen har på hur realistisk körningen upplevs. Utifrån denna 

undersökning, i kombination med de ekonomiska aspekterna, skall beslut tas 

angående antalet frihetsgrader som skall finnas på prototypen 

• Framtagning av koncept 

Utifrån dessa skall ett koncept väljas för fortsatt utveckling 

• Dimensionering och konstruktion av valt koncept 

• Upphandling av material  

• Tillverkning och montering  

Detta innefattar även dimensionering och konstruktion av elsystem. Elsystemet 

omfattar starkströmsmatning, lågspänningsstyrström, säkerhetsbrytare, CAN-

kommunikation mm 

• Igångkörning av systemet 

Detta moment innefattar styralgoritmer och testkörning 

Svårigheter finns i att bedöma tidsåtgången för de olika momenten. Överenskommelse finns 

dock parterna emellan om fortsatt utveckling även om examensarbetet slutredovisas i ett 

skede när prototypen ej är färdigutvecklad. Goda resurser finns inom företaget när det gäller 

såväl datorkommunikation och utveckling av styralgoritmer för rörelseplattformen. 

Dessutom har Oryx ett nära samarbete med såväl företag som specialiserat sig på elektriska 

konstruktioner som företag för mekanisk produktion.  



Utveckling av elektrisk rörelseplattform  Isaac Cruse   

  

  

9 

3. Förstudie 

Förstudien innefattar insamling av material, analys av frihetsgradernas betydelse för den 

upplevda realismen och en kravspecifikation. 

3.1 Insamlat material 

Redan i ett tidigt skede av projektet uppstod problem med att finna referensmaterial. Då 

krafter och accelerationer skall förmedla en känsla finns inga exakta tabeller och 

siffervärden. Inga rapporter om vilka storheter som är lämpliga att följa kunde hittas. Därför 

drogs slutsatsen att den hydrauliska rörelseplattformen, av märket Bosch Rexroth Micro 

Motion, är den enda lämpliga referensen. Detta är dessutom den modell ORYX använder. 

Denna rörelseplattform har 6-dof, se Figur 1.  

 

Figur 1 Beskrivning av de olika rörelseaxlarna 

Förklaringar: 
Surge:  Rörelse longitudinellt i X-led 
Sway: Rörelse longitudinellt i Y-led 
Heave: Rörelse longitudinellt i Z-led 
Roll: Rotation runt X-axel 
Pitch:  Rotation runt Y-axel 
Yaw: Rotation runt Z-axel 
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Specifikationer till denna rörelseplattform: 

Payload:    600 kg 

Settled height:  0,581 m 

Velocities:      

 Surge and sway 0,250 m/s   

 Heave  0,200 m/s   

 Roll, Pitch and Yaw 30 °/s 

Accelerations:     

 Surge and Sway 6 m/s2   

 Heave  8 m/s2   

 Roll, Pitch and Yaw 200 °/s2 

Max tilt Roll, Pitch and Yaw: 17° 

Fakta från andra tillverkare av rörelseplattformar har också inhämtats. Intressanta aspekter 

var den mekaniska konstruktionen hos dessa. En tillverkare som befanns särskilt intressant 

var Servos & Simulations Incorporation. Denna tillverkare konstruerar och producerar 

”budgetlösningar”.  

En annan leverantör är Moog Incorporation, vilka tillverkar marknadens mest påkostade 

system. Moogs minsta elektriska 6-dof system (Figur 2) klarar en nyttolast på 1000 kg och 

den största 2500 kg. Priset börjar på ca 600 tkr! 

 

Figur 2 Moog 6-dof 

En faktor som de flesta tillverkare av elektriska rörelseplattformar trycker på är den ökade 

”styvheten” i systemet jämfört med hydrauliska system. Eftersom hydraulik vidarebefordrar 

energin från hydraulpumpen till cylindrar med hjälp av hydraulolja finns en naturlig 

dämpning i systemet. Hydrauloljan komprimeras och slangar vidgar sig. Att istället överföra 

energin via växellådor med kuggkransar i stål ökar naturligtvis systemets styvhet.         
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3.2 Analys av frihetsgradernas betydelse 

Analysens syfte var att avgöra vilka rörelseaxlar som mest påverkar hur realistisk 

simuleringen upplevs. Som studieobjekt fanns en komplett uppställning av Oryx Simulations 

nya hjullastarsimulator, Volvo L120F. Denna står placerad på en Bosch Rexroth hydraulisk 

rörelseplattform med möjlighet att utföra rörelser i 6-dof.    

3.2.1 Tillvägagångssätt 

Att utföra detta experiment i en verklig miljö är väldigt komplicerat, på gränsen till omöjligt. 

Att i stället studera detta i en simulator, under kontrollerade former, underlättar studien. I 

en sådan försöksuppställning kan rörelseaxlar enkelt elimineras och systemet kan provköras 

för att undersöka hur förändringarna upplevs. Simulatorn kördes ett par timmar med 

rörelseplattformens fulla kapacitet, dvs. 6-dof. Detta för att få en känsla av hjullastarens 

egenskaper samt lära känna simulatorns hårdvara och den virtuella miljön. Därefter 

eliminerades rörelseplattformens rörelseriktningar en efter en. Simulatorn provocerades för 

att frambringa många olika händelser. 

Resultat: 

Longitudinellt X-led: Vid kollisioner rakt framifrån sker rörelser efter X-axeln. Denna 

kan med relativt gott resultat omvandlas till rotation kring Y-axeln 

(Pitch).  

Longitudinellt Y-led: Svårt att få hjullastaren att röra sig i sidled. Eventuellt kan dessa 

rörelser i viss mån omvandlas till rotation runt X-axeln (Roll). 

Longitudinellt Z-led: Endast vid väldigt stora skillnader i höjd, till exempel om 

hjullastaren lättar från underlaget, rör sig plattformen i Z-led. 

Körupplevelsen känns realistiskt även om dessa rörelser istället 

omvandlas till rotation kring X- och Y-axeln (Roll och Pitch). 

Rotation X-axel, Roll: Viktig rörelseaxel som användes till att simulera lutningar, g-

krafter vid kurvtagningar, skakningar etc. 

Rotation Y-axel, Pitch: Viktig rörelseaxel som användes till att simulera lutningar, g-

krafter vid kurvtagningar, skakningar mm. 

Rotation Z-axel, Yaw: Mindre viktig rörelseaxel. Dessa rörelser kan med gott resultat 

omvandlas till Roll eller Pitch, beroende på riktning. 
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Slutsats: 

För att få en realistisk körupplevelse krävs en rörelseplattform med minst 2-, eventuellt 3-

dof. De viktigaste rörelserna är: 

Rotation kring X-axeln (Roll) 

Rotation kring Y-axeln (Pitch) 

Longitudinell rörelse i X-led (Surge) 

(Eventuellt kan longitudinell rörelse i X-led uteslutas helt då behovet av dessa rörelser inte är 

stort vid långsamma förlopp. Longitudinell rörelse i X-led kan då, med gott resultat, 

omvandlas till rotation kring Y-axeln.)  

3.3 Kravspecifikation 

Oryx behöver en kostnadseffektiv rörelseplattfrom. Efter diskussioner, med representanter 

från Oryx, kring erhållna resultat bestämdes följande kravspecifikation. 

Rörelseplattformen skall: 

• Bestå av komponenter med ett så lågt pris som möjligt 

• Utföra rörelser i ”viktiga” rörelseriktningar, ”mindre viktiga” rörelseaxlar utesluts 

• Klara att luta minst 17 grader i både pitch och roll 

• Klara att hantera en nyttolast på 300 kg 

• Vara kompatibel med tidigare simulatorer 

• Baseras på elektriska motorer eller elektriska aktuatorer  

• Vara säker att använda 

• Ha ”högre styvhet”, lågt glapp i växellådor 

Dessutom bör rörelseplattformen: 

• Klara det höga krav på kvalité som kunderna förväntar sig 

• Nå liknande prestanda som Bosch Rexroths Micro Motion när det gäller acceleration 

och hastighet 

• Vara anpassad till så många som möjligt av de affärsmässigt mest intressanta 

ländernas elnät 
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4. Koncept 

Konsten att finna bättre totallösningar är att återanvända bra idéer som finns i mindre 

lyckade lösningar. När denna princip används blir resultatet ofta en betydligt mer 

genomtänkt produkt. 

En konstruktion är aldrig misslyckad om man lär sig något av det!  

4.1 Saxarmsmodell 2-dof 

Denna modell (Figur 3) kräver, enlig enkla överslagsberäkningar, höga hastigheter och 

krafter från ställdonen. Stabilitetsproblem på konstruktionen föreligger. 

 

Figur 3 Saxarmsmodell 2-dof 

 

4.2 Guidemodell 3-dof 

Tanken var här att instabiliteten i förra konceptet ska undvikas med hjälp av guider(Figur 4). 

Det visar sig dock vara svårt att få konstruktionens dimensioner rimliga. 

 

 Figur 4 Guidemodell 3-dof 
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4.3 Vridkopplingsmodell 3-dof 

Konceptet ställer stora krav på bottenplattan för att inte hela konstruktionen skall välta. 

Konstruktionen ställer också väldigt höga krav på motorernas moment. En stor fördel med 

konstruktionen är att rotationscentrum hamnar bakom föraren, se Figur 5. 

 

 Figur 5 Vridkopplingsmodell 3-dof 

 

4.4 Gångjärnsmodell 3-dof 

Denna modell är stabil. Klämrisker mot underrede föreligger, se Figur 6. 

 

 Figur 6 Gångjärnsmodell 3-dof 

 

4.5 Triangeldrama 3-dof 

Detta koncept skiljer sig från de övriga då det bygger på linjära ställdon. Test i cad-miljö 

visade att instabilitetsproblem föreligger, se Figur 7.  
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 Figur 7 Triangeldrama 3-dof 

 

4.6 Knutkorsmodell 2-dof 

Enkla överslagsberäkningar visar att detta koncept ställer höga vridmomentskrav på 

motorerna. Konstruktionen har tydliga ändlägen med haverier som följd om dessa 

överskrids. Modellen visar sig i cad-miljö vara stabil, se Figur 8.  

 

Figur 8 Knutkorsmodell 2-dof 

 

4.7 Konceptval 

Den analys som genomfördes på de olika konceptens för- och nackdelar visade tydligt att 

den lämpligaste lösningen skall baseras på knutkorsmodell 2-dof. En stor fördel med denna 

lösning är att det är relativt enkelt att utöka rörelseplattformen med ytterligare rörelseaxlar 

om det skulle visa sig nödvändigt och att de ingående detaljerna är få. Konstruktionen 

medger också att knutkorsets placering kan varieras då detta förmodligen inverkar på hur 

realistiskt rörelserna upplevs. 
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5. Dimensionering och konstruktion 

5.1 Antaganden 

Vid simulering samt i verkliga livet är kombinationen av syn, ljud, känsel, smak och lukt det 

som ger den speciella känsla som finns i varje typ av upplevelse. Avsaknaden av något av 

dessa element kan få stor inverkan på helhetsintrycket. Även om Oryx:s virtuella simulering 

håller världsklass kan vissa intryck vara svåra att återge i ett smalare forum än verkligheten. 

Detta kan kompenseras med hjälp av t.ex. överdrivna rörelser på rörelseplattformen. Likaså 

kan känslan av en kollision med ett föremål avsevärt förstärkas med hjälp av ljud. En bra 

simuleringsmiljö skapas alltså då de tre element som finns att tillgå vid simulering, syn, ljud 

och känsel, blandas på rätt sätt. Detta faktum gör viss del av dimensioneringen av 

rörelseplattformen mer till ett problem av beteendevetande art än vetenskapligt 

maskintekniskt. Det viktiga är alltså inte att exakt rätt rörelser görs utan att de känns rätt i 

kombination med 3-D grafik och ljudeffekter. Att hitta ett värde på hur hög acceleration och 

hur hög hastighet som krävs för att återge rörelser från ett fordon är svårt, bland annat av 

ovan nämnda anledningar. Antaganden gjordes därför att de accelerationer och de 

hastigheter som den hydrauliska plattformen kan återge skall räcka även för den elektriska 

prototypen. Även värden på tippvinklar hämtas från de som gäller för den hydrauliska 

plattformen.  

Tester kommer att krävas under en tid framöver för att kunna bestämma 

rörelseplattformens slutgiltiga konstruktion. Därför är det viktigt att redan i prototypskedet 

ge förutsättningar för olika intressanta tester. En sådan förutsättning är att rotationscentrum 

skall vara flyttbart i två olika lägen. Antagligen förändras upplevelsen avsevärt om 

rotationscentrum flyttas. Prototypen förses med 2 anordningar för montering av knutkorset. 

Alternativ 1 med rotationscentrum placerat mitt under simulatorns tyngdpunkt och 

alternativ 2 med rotationscentrum placerad i bakkant av simulatorn. Alternativ 2 antas vara 

dimensionerande. 

De simulatorer som skall monteras på prototypen har väldigt olika form. Ett antagande om 

masströghetsmomentets storhet görs genom att ett ’worst case scenario’ tillämpas. Det 

antas att tillräcklig säkerhet i beräkningarna kan uppnås, vad gäller den geometriska 

utformningens inverkan på masströghetsmomentet, om ’worst case scenario’ jämställs med 

specialfallet ’halv cylinder’ ur formelsamlingen.   

Simulatorns maximala vikt antas vara 200 kg. 

Förarens maximala vikt antas vara 100 kg. 
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5.2 Beräkningar 

Eftersom alternativ 2 har antagits vara dimensionerande, redovisas endast beräkningarna 

som avser detta alternativ. 

5.2.1 Tröghetsmoment 

Antagande har gjorts att vid beräkning av simulatorns tröghetsmoment skall approximation 

av modellen ”halv cylinder kropp” ge tillräckligt rättvisande resultat. Denna kropp har 

följande egenskaper: 

 

 Figur 9 Modell tröghetsmoment 

 

Ur Figur 9 ser vi att: 

][ 22
2
1 kgmmrJxTP =      (1) 

][)3( 222
12
1 kgmhrmJyTP +=     (2) 

Givet för detta speciella fall är: 

Massan m=300kg 

Längden L = 1,2 m 

Cylinderns radie uppskattas till r = 1 m 

Motorarmar antas infästa vid mmXmmY 300,300 =±=  

Tyngdpunktens läge för en ”halv cylinder kropp” (Figur 10): 
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Figur 10 Tyngdpunktens placering 

5.2.1.1 Rotation kring X-axeln 

Rotation kring X-axeln ger med ekvation (1): 

2
2
12

2
1 1501*300* kgmmrJxTP ===     (3) 

Förflyttning av rotationscentrum från TP med hjälp av Steiners sats: 

2
amJxJx TP ⋅+= där a är avståndet från TP, dvs. ma

π3

4
=   (4) 

� 
22 204 kgmamJxJx TP =⋅+=      

5.2.1.2 Rotation kring Y-axeln 

Rotation kring Y-axeln ger med ekvation (2): 

22
12
122

12
1 111)12,13(300)3( kgmhrmJyTP =+⋅=+=    (5) 

Förflyttning av rotationscentrum från TP med hjälp av Steiners sats: 

2
bmJyJy TP ⋅+= där a är avståndet från TP, dvs. mb 6,0=   (6) 

� 
22 219 kgmamJyJy TP =⋅+=      

5.2.1.3 Dynamiskt moment 

Det dynamiska momentet som krävs löses nu enkelt genom: 

 NmJxMxDYN 71249,3204 =⋅=⋅= α     (7) 

NmJyMyDYN 76449,3219 =⋅=⋅= α     (8) 

5.2.1.4 Dynamisk kraft 

Den dynamiska kraften löses nu genom: 

NFx DYNMx

DYN 23733,0 ==      (9) 

NFy DYNMy

DYN 25473,0 ==      (10) 
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5.2.2 Statisk last 

Att beräkna den statiska lasten som motoraxlarna utsätts för är komplicerat. Tre 

stödpunkter finns, de två motorerna och knutkorset. Det inses enkelt att den högsta statiska 

last som är möjlig inträffar om all last fördelas på ett stöd. Detta är inte sannolikt men ett 

bra riktmått. Kontentan blir att NFSTAT 3000< . Motorernas verkliga belastning skall mätas 

vid tester. Det viktiga är inte alltid att det blir rätt, det viktiga är att det inte blir fel. 

5.2.3 Total last radiellt 

Dimensionerande är även den totala radiella last som kan uppstå eftersom den utgående 

axeln från växellådan har begränsad hållfasthet. 

NFFyFxF STATDYNDYNTOTRAD 8000300025472373 ≈++=++=   (11) 

5.2.4 Hävarmar 

 Innan det totala momentet på motoraxeln kan beräknas måste längden på motorns hävarm 

bestämmas. Detta löstes med hjälp av trigonometri och lite finurlighet. Följande samband 

insågs (Figur 11):  

 

 Figur 11 Hävarmar 

2

1

12

sin

sin

sinsin

α

α

αα

=

=

r

s

rs

      (12) 

Om °=°= 1745 21 αα och blir förhållandet 
r

s
=2,383. Detta ger då: 

Om s = 0,3 m blir r = 0,125 m. 
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5.2.5 Hastighet, motorvarvtal 

En rotationshastighet på 30°/s skall kunna uppnås vid alla lägen. Då utväxlingen ej är linjär 

(Figur 12) måste extremlägena undersökas. Följande förhållande inses: 

Utväxling 4,2
cos

cos

1

2
0 ==
°

α

α

r

s
u då 021 ==αα    (13) 

Med trigonometri kan hävarmarnas längder beräknas och med hjälp av detta bestäms 

ändlägenas utväxlingsförhållanden: 

43,345 =
°

u då °=°= 1745 21 αα och  

15,345 =
°−

u  då °−=°−= 1745 21 αα och  

Nödvändigt motorvarvtal dimensioneras då enligt 
°45u : 

rpmsu 15,17/9,10243,3304521 =°=⋅=⋅Ω=Ω
°

   (14) 

 

 Figur 12 Hävarmarnas betydelse 
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 5.2.6 Totalt moment 

Eftersom högsta hastighet kan uppnås i mittläget erfordras det största vridmomentet i detta 

läge. Då hävarmen är 0,125 m blir momenten: 

NmMTOTDYN 1000125,08000 =⋅=     (15) 

NmMTOTSTAT 375125,03000 =⋅=     (16) 

Detta dimensionerar drivlinan! 

5.3 Val av drivlina 

När beräkningarna är klara kan drivlinan väljas. En växellåda med hög utväxling är önskvärt 

då höga vridmoment skall hanteras med låga varvtal på utgående axel. Utväxlingen valdes till 

70:1 av planetväxeltyp. Motorer med inbyggd hållbroms valdes då denna egenskap är 

nödvändig av säkerhetsskäl och dessutom underlättar vid transporter av rörelseplattformen. 

När nödstopp aktiveras skall alla rörelser avbrytas omedelbart. Återkopplingen sker med 

hjälp av absolutgivare. Dessa har fördelen att de har ”minne” även om drivspänningen 

kopplas ifrån. Start sker enkelt utan krav på återgång till nollpunkt eller kalibrering. 

Servoförstärkarna valdes med hänsyn till kravet att utrustningen i möjligaste mån ska vara 

kompatibel med Oryx övriga produkter. En hel del arbete har lagts ner på kommunikationen 

mellan simuleringsdator och servoförstärkare. Kommunikationen sker med ´CANopen´-

protokoll. Externa bromsmotstånd valdes också till för att ta upp energi vid inbromsningar. 

Kapaciteten hos den motor och den växellåda som valdes är: 

Max accelerationsmoment: 2430 Nm 
Max hållmoment: 1170 Nm 
Max hastighet: 22 rpm 
 

Detta kan tyckas vara väl tilltaget men tack vare de svårigheter som finns i att bestämma de 

erfoderliga accelerationerna som behövs bedömdes det vara bättre att överdimensionera. 

5.3.1 Knutkors, kulleder, spännförband 

Länkhuvud SKF SAKB14F valdes då dess dynamiska bärighetstal är 17000 N vilket är dubbelt 

så hög som den maximala, beräknade radiallasten. Länkhuvudet har en maximal 

snedställningsvinkel på °16 , vilket är viktigt då infästningen av länkarmen i bärplanet ändrar 

vinkel i förhållande till infästningen av länkarmen i hävarmen. Det valda länkhuvudet är 

dessutom underhållsfritt. 

Knutkorset belastas egentligen i fel riktning då ett knutkors vanligtvis används för att ta upp 

vridande moment. Detta sker även här men dimensionerande blir knutkorsets hållfasthet 

axiellt. Då denna kapacitet ej finns specificerad i produktbladet räknade Momentum fram ett 

värde. För säkerhets skull inköptes ett knutkors vars kapacitet vid axiell last var dubbelt så 

stor som det beräknade värdet. 
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Överföringen av vridmomentet från växellådans utgående axel till hävarmen löstes med ett 

spännförband, modell Conex D. Detta spännförbands maximala, överförbara moment är 

3600 Nm och maximalt tillåten radial kraft är 130 kN. Denna förbandstyp är enkel att 

hantera då isärmontering kan ske utan avdragare eller pressverktyg. Dessutom ställer det 

lägre krav på bearbetningen än t.ex. krympförband.   

5.4 Solida modeller 

Som tidigare beskrivits togs två olika lösningar på knutkorsets samt motorernas placering 

fram för att ge möjlighet till att utför de tester som ansågs behövas. Båda modellerna kan 

monteras på samma bottenplatta vilket medför att de ändringar som måste utföras mellan 

försöken blir lätt att genomföra. I 3-D miljön testas kollisioner, tippvinklar, ev. behov av 

distanser mm, som kan vara svåra att förutse utan detta fantastiska verktyg. Länkarmar, 

hävarmar och motorfästen optimeras för lägsta bygghöjd. Även antalet ingående delar på 

konstruktionen hölls så låg som möjligt. 

Alternativ 1: 

I Figur 13 är knutkorset monterat under simulatorns tyngdpunkt. Detta ger en mer 

ekonomisk rörelseplattform men eventuellt lägre realism. I princip hamnar all statiskt last i 

knutkorset och motorerna behöver endast ”hålla balansen” på simulatorn. Endast vid stora 

tippvinklar blir tyngdpunktsförskjutningen kännbar. 

 

  

Figur 13 CAD bild alternativ 1 
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Alternativ 2: 

I Figur 14 sitter knutkorset monterat längst bak, bakom föraren. Detta ger en känsla av att 

ändring i höjd sker när t.ex. en vägbula simuleras. Högre krav på drivlinan ställs här då den 

statiska lasten blir avsevärt högre. 

 

 

 Figur 14 CAD bild alternativ 2 

 



Utveckling av elektrisk rörelseplattform  Isaac Cruse   

  

  

24 

6. Upphandling 

En god relation med leverantörer är nästan alltid en förutsättning för ett lyckat resultat. Bra 

support, korta leveranstider samt låga priser är naturligtvis att föredra. Så är sällan fallet då 

faktorerna ofta beror av varandra. I Oryxs fall, och säkert för många andra företag, kan 

leveranstiden vara den avgörande faktorn för att en affär skall gå i lås. Snabba och pålitliga 

leverantörer med rätt pris och visst konstruktionsstöd är nödvändiga. 

6.1 Val av leverantörer 

Huvudleverantör av drivlina blev Danaher Motion AB. De kunde leverera hela lösningen med 

såväl växellådor, motorer och servoförstärkare. 

Knutkors samt kulleder inhandlades på Momentum AB i Umeå. Lokal förankring kan avsevärt 

underlätta supporten. 

Stålet bearbetades, lackerades samt monterades av CAD-mek konstruktion HB i Umeå, ett 

självklart val då Oryx redan har mycket goda affärsförbindelser med detta företag. 
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7. Montering  

Rörelseplattformen monterades av CAD-mek konstruktion, Anders Högdahl.  

Här syns bottenplattan med skruvhåll för att klara alternativ 1 samt alternativ 2, se Figur 15. 

  

Figur 15 Bottenplatta 

Växellåda ´elgiganto´, av typen planetväxel med utväxling 70:1. Se Figur 16. 

  

Figur 16 Växellåda 
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Knutkors och en motor, två växellådor. Utgående axel på motor ansluts med spännförband 

till ingående axel på växellåda, se Figur 17. 

  

Figur 17 Knutkors, motor samt växellådor  

Spännförband Conex D. Hävarmarna fick en ´mjuk´ utformning, allt för att tåla högre laster, 

se Figur 18. 

 

 Figur 18 Spännförband 

Elsystemet kopplades ihop på enklast tänkbara sätt. Elsystemet består av: 

• Lågspänningsdel, 24V. 

• Högspänningsdel, 400V. 

• Nödstopp med tillhörande kontaktor som bryter högspänningsmatningen. 

• Can-slinga med termineringsmotstånd. 

• Motorkablage för absolutgivare och strömmatning. 

Se Figur 19 samt Figur 20. 
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Figur 19 Bromsmotstånd i datorrack 

 

 

 Figur 20 Servoförstärkare samt 24V nätaggregat 
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Färdigmonterad! (Figur 21) 

 

 Figur 21 
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8. Test med simulator 

Igångkörningen av systemet var ett kritiskt skede i utvecklingen. Eftersom tydliga ändlägen 

finns, med haveri som följd om de överskrids, blev igångkörningen än mer spännande. 

Hävarmarna får inte vridas mer än ca 120°.  Om så skulle ske slår hävarmen i bottenplattan 

med ett garanterat haveri som följd. Systemet testades först utan hävarmar. Först när 

hävarmarnas rörelser med säkerhet höll sig inom det tillåtna intervallet monterades 

hävarmarna på växellådans utgående axel. Tack vare Conex spännförband var detta en enkel 

procedur. Se Figur 22. 

  

Figur 22 Testkörning utan hävarmar 

Kommunikationen sker med ´CANopen´-protokollet. Då absolutgivare används behövs inga 

ändlägesgivare för att kalibrera nollpunkter, motorernas servoförstärkare ´vet´ efter första 

starten alltid i vilket läge motorerna befinner sig . Detta sker med en noggrannhet på 

360˚/4096, ca 0,1˚ som dessutom växlas ner ytterligare 70 ggr. Upplösningen på givaren blir 

alltså oerhört hög. Ändlägen definieras i servoförstärkarna och i styralgoritmen som 

beräknar motorernas positioner beroende på händelser i simuleringen. Servoförstärkarnas 

ändlägen kan aldrig överskridas även om simuleringen begär detta. På detta sätt erhålls 

dubbel säkerhet mot haveri.   

Styralgoritmen blir relativt komplicerad men goda kunskaper inom området finns hos Oryx 

efter flera års arbete med liknande problem. Med hjälp av Mårten Strömbergs erfarenhet 

och utmärkta programmeringskunskaper löstes snabbt alla kommunikationsproblem med 
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utrustningen. Styralgoritmerna redovisas ej i rapporten då de i viss mån kan betraktas som 

en företagsresurs.  

Testerna gjordes med ’Volvo L120F Light’ hjullastarsimulator (Figur 23), eftersom kuperad 

terräng finns i denna simulators scenarie. Det fordon som simuleras i denna simulator 

uppnår höga hastigheter och ställer därmed också höga krav på rörelseplattformen. 

 Figur 23 Simulator monterad 
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9. Diskussion 

9.1 Resultat 

Vid tester som genomförts känns rörelseplattformen betydligt styvare och mer distinkt än 

den hydrauliska varinten. Rörelseplattformen har bra respons vilket medför att simulering av 

höga frekvenser, till exempel vibrationer skapat av däckmönster eller underlag, fungerar bra. 

Hastighet, acceleration och kraft känns tillräcklig. Rörelseplattformens rörelser i kombination 

med ljud och bild ger ett väldigt realistiskt intryck. Alternativ 2, med knutkorset monterat 

bakom föraren, uppfattas av de flesta testpiloterna, som den bästa lösningen. Den är dyrare, 

vilket dock uppvägs av att den eftersträvade känslan som uppstår då föraren ändrar läge 

även i z-led fungerar utmärkt. 

Resultatet av projektet blev väldigt lyckat. Alla som provkört denna nya rörelseplattform är 

eniga om dess potential. Liten, enkel, kraftfull och tyst är något som förut endast varit en 

önskedröm. Avsaknaden av rörelseaxlar upplevs inte som något problem, realistiska 

upplevelser kan erhållas trots att vissa rörelseriktningar saknas.  

9.2 Framtida arbete 

Stora framtidsplaner finns för denna typ av rörelseplattform. Motorerna ska optimeras, fler 

tester skall utföras med loggning av strömbehov och varvtalsbehov. Därefter kan verkligt 

behov av kraft beräknas. Även bottenplattans utformning skall ändras för att öka styvheten 

och för att ytterligare sänka bygghöjden. När detta har utförts blir plattformen, enligt 

personalen på Oryx, en riktig ´kioskvältare´!  

  

Figur 24 Komplett uppställning 
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