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Tidigare antisladdsystem har i huvudsak använt sig av bromsar och drivkraft på enskilda
hjul för att stabilisera fordonet i komplicerade trafiksituationer där föraren behöver
assistans. Detta arbete har utforskat användandet av endast drivkraften på ett ensamt
bakhjul, på en trehjulig elektrisk motorcykel [1].
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Företaget OMotion i Lund utvecklar och producerar trehjuliga elektriska motorcyklar.
Fordonet har två framhjul och ett drivande bakhjul. Den elektriska motorn är kraftfull och
i en kurva kan det därför hända att föraren gasar för mycket så att motorcykeln sladdar
ur. Det visade sig att det går att förhindra en sådan ursladdning, och en eventuell
olycka, genom den metod som har utforskats i detta arbete. Metoden har utvärderats
både i simulering och i experiment på motorcykeln.

Resultatet av arbetet kan komma till nytta för dem som arbetar med andra fordon där
det inte finns möjlighet att implementera de vanliga stabiliseringsmetoderna med hjälp
av bromsar eller drivkraft på individuella hjul.



Hur fungerar systemet? Med en formel som tar hänsyn till hastigheten och rattens vinkel
så kan systemet räkna ut hur snabbt motorcykeln förväntas svänga. Genom att jämföra
hur snabbt fordonet svänger, beräknat utifrån sensordata från ett gyroskop, med hur
snabbt det förväntas svänga så kan det avgöra om motorcykeln har grepp eller inte. Om
algoritmen upptäcker att motorcykeln sladdar så kommer drivkraften på bakhjulet
automatiskt att slås av för att återfå greppet.

Det är tidskrävande och eventuellt farligt att testa systemet direkt på fordonet. Därför
togs också en simuleringsmodell av motorcykeln fram som kunde experimenteras fritt
på under utvecklingen av regulatorn. Simuleringsmodellen kan även komma till
användning i framtiden för testning av andra sorters system eller analyser.
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