HÄSTFORSKNING
PÅ CHALMERS

I SPORTEN FÅR VI

SNABB
ÅTERKOPPLING

Docent Magnus Karlsteen gör ofta avbrott i sitt arbete
vid Avdelningen för kondenserade materiens fysik på
Chalmers för att engagera sig i olika forskningsprojekt
med hästar i fokus.

– Innan jag började jobba med Chalmers sportsatsning hade jag ingen som
helst kontakt med hästar. Jag gick i ridskola när jag var fyra år och sedan slutade jag med det. 50 år senare började jag igen. Hästnäringen är mycket
större än jag någonsin uppfattat tidigare, det är väldigt roligt att arbeta med
alla dessa kreativa människor som brinner för hästens och ryttarens välfärd.

VAD HAR

Magnus hittar hela tiden nya tekniska utmaningar, där forskningen kan leda till
nytta både för hästnäringen och hästens välfärd. Och det är givande även för
forskarna att arbeta med idrottsforskning.

CHALMERS
MED

– Om vi testar nya material i samband med träning eller tävling får vi snabb feedback, och vi får snabbt veta vad som sker med det nya materialet i de sammanhangen. I många andra forskningssammanhang dröjer det lång tid innan vi får
återkoppling. I sporten får vi den väldigt snabbt.
Nya uppslag till forskningsprojekt kommer in hela tiden från olika aktörer. På
senare tid har man inlett ett fruktbart samarbete med Dressyrkommittén, där
flera olika utvecklingsprojekt diskuteras.

HÄSTAR ATT GÖRA

För oss på Chalmers är det ingen tvekan om att sport och teknologi hör ihop. Vi är många forskare och studenter som älskar
sport, och som mer än gärna vill kombinera vårt intresse med vår
expertis inom ingenjörsvetenskap. I våra ultramoderna forskningsanläggningar arbetar vi tillsammans med idrottare, tränare, idrottsförbund och näringsliv för att finna lösningar på utmaningar inom
en rad sporter.
Hästsport involverar två idrottare – ryttare och häst – men bara
en av dem kan berätta för oss hur hen mår. Hästar är djur som lätt
blir stressade av ovana situationer och smärta. När man i olika
sammanhang vill undersöka hästen är det därför en stor fördel
om traditionell hästsportutrustning, som är välbekant för hästen,
kan användas för mätningarna. Detta kan åstadkommas till exempel genom att integrera smarta textilier i täcke, sadelgjord och
bandage.
Vi arbetar inom många olika områden, bland annat för att underlätta samspelet mellan ryttare och häst, hitta och reparera skador,
förbättra underlag, utveckla tekniska stöd till dressyrdomare och
domare vid unghästtester, anpassa utrustning och hitta lösningar
för effektiv användning av gödsel i biogasframställning.

– Vi bygger en dressyrapp, som testas nu. Den ska ge publiken en mycket starkare upplevelse under en tävling. Den kan ju upplevas som ganska ointressant
om man inte är insatt.

VI TILLFÖR NYA SÄTT

ATT TÄNKA

Maria Sundin är astrofysiker vid Institutionen för fysik vid
Göteborgs universitet, där hon i sin forskning gör datorsimuleringar av galaxer. Det kan tyckas ligga långt från
hästsporten, men Maria har funnit att flera metoder går
att använda inom båda områdena.
– Det bästa exemplet är att studier hur en punkt på en häst rör sig, och studier
av hur en stjärna rör sig i en galax, blir väldigt liknande problem.
Inom ramen för sitt arbete vid universitetet har Maria har fått möjlighet att ägna
en hel del tid åt hästforskning, som en del av Chalmers forskningssatsning på
idrottsteknologi. Hon ser ett stort behov av teknisk forskning inom hästvärlden.
– Vi tillför nya mät- och analysmetoder, och nya sätt att tänka och jobba. I samarbete med t.ex. veterinärer och med folk från hästnäringen uppstår det väldigt
kreativa diskussioner som snabbt leder till nytänkande inom forskningen.
Förhoppningen är att denna gränsöverskridande forskning på sikt också kommer
att leda till innovationer och företag vilket leder till nya arbetsmöjligheter för
hästsportsintresserade ungdomar. Maria började själv rida på ridskola som
9-åring och var under många år en typisk stalltjej, som gärna åkte spårvagn,
buss och gick några km för att få lov att borsta hästarna. Numera är hon hästägare sedan länge och tränar dressyr på hobbynivå. Som hästintresserad forskare är hon djupt engagerad i många av forskningsfrågorna.
– Det projekt som har kommit längst är det där vi undersöker strukturen på hovar
genom att studera hur de leder värme. Projektet är ett samarbete mellan folk
med extremt olika kompetenser och det har varit väldigt kul!

FORSKNINGS-

PROJEKT

Chalmers expertis inom en rad teknologier används nu inom
ett fält som traditionellt dominerats av biologisk och veterinärmedicinsk forskning. Att det uppdämda behovet av teknisk
utveckling är stort märks på det stora intresse som vårt initiativ
väckt bland uppfödare, ryttare, hovslagare, veterinärer, stallägare och näringsliv. Här är några av alla de projekt vi driver.

HÄSTAR I LÖSDRIFT
Vi utvecklar teknik för att studera hästars dygnsrytm
och rörelsebeteende i en lösdrift och överföra och lagra informationen på ett tillförlitligt sätt. Syftet är att få
en ökad förståelse för en hästs naturliga, friska
beteende och därmed en möjlighet att individanpassa
träning, tidigt upptäcka avvikelser pga. skada eller
sjukdom samt studera inverkan av lösdriftens utformning på hästens beteende och välmående.

SMARTA TEXTILIER
Att mäta hästens andning, puls och EKG kan vara av
stort värde, men med traditionella metoder krävs det
hudkontakt, och man måste därför raka hästen eller
använda klämmor. Båda dessa metoder stressar
hästen. Vi integrerar smarta textilier, som kan fungera
som mätinstrument, i hästens vanliga utrustning.
Hästen märker inget av undersökningen, som dessutom kan genomföras under träning!

RIDSPÖ
Spelar det någon roll om galopphästar drivs med spö?
Vi undersöker hur och om hästars rörelsemönster ändras när en jockey använder spö. Dessutom beräknas
och analyseras spöslaget.

Forskningen inom hästsport sker i samarbete med Göteborgs universitet

RYTTARENS BLICK
Hur bilförare styr fordonet och reagerar på olika stimuli
kan numera modelleras matematiskt, vilket har lett till
bättre kontroll och ökad trafiksäkerhet. Vi har visat att
den kunskap som byggts upp inom bilbranschen kan
överföras till hästvärlden, med hjälp av en datorsimulering av hur ryttarens blick styr hästen i dressyr och hoppning. Detta kan leda till förbättrad förståelse för det delikata samspelet mellan ryttare och häst.

TEKNISKA STÖD
I dressyr och vid unghästtester har domaren en mycket
viktig roll. Till vissa moment finns det förutsättningar
att utveckla tekniska stöd som mäter hästen eller
rörelser för att underlätta deras beslut. Vi har påbörjat
projekt i samarbete med Dressyrkommittén och
Swedish Warmblood (SWB).

SKADEPREVENTION
Inom hästsporten inträffar ibland olyckor, en del med
dödlig utgång. Med hjälp av virtuella modeller av
människokroppen, som normalt används för att göra
krocksimuleringar, gör vi beräkningar som ger en bättre
förståelse för olycksförloppet vid fall och då ryttaren blir
trampad på eller sparkad av hästen. Vi kan då utvärdera
de krafter som en skyddsväst utsätts för, och föreslå
förbättrad skyddsutrustning!

BIOGAS AV HÄSTGÖDSEL
Ett problem för många hästägare idag är att det är
kostsamt att bli av med gödseln. Ett lockande, och
kanske lönsamt, alternativ är att omvandla den till biogas, varvid man dessutom bidrar till produktionen av
förnyelsebar energi. Vi verkar för att effektivisera
transporter, lagring och hantering, samt möjliggöra
samrötning med matavfall, för att främja en miljövänlig
biogasproduktion.

DETEKTION AV HOVSKADOR
Skador i hovar är ofta smärtsamma för hästen, och kan
leda till lång frånvaro från tävlingsbanan. Tyvärr är det
ofta svårt att avgöra skadans exakta position och omfattning. Med hjälp av en sensor som kan avgöra om
material är homogena eller ej, genom att mäta hur
värme leds och sprids i materialet, har vi utvecklat en
metod för att kunna ställa diagnos utan att behöva skära
upp hoven!

RIDBANEUNDERLAG
När hästen rör sig och hoppar på ridbanan utsätts
hovarna för starka krafter. Egenskaperna hos underlaget är därför viktiga för att minimera risken för skador
på hästen. Genom vår generella kunskap om materials
egenskaper, framför allt vad gäller grus, kan vi systematiskt undersöka hur variationer i grundläggning,
topplager och fukthalt påverkar hästen – med målsättningen att ta fram ett optimalt underlag.

CHALMERS-

HINDRET

2016 inledde Chalmers och Gothenburg Horse Show
ett samarbete som omedelbart blev en succé. Varje år
ska Chalmers utveckla ett nytt ”smart hinder”, som
med nydanande mätningar ska bidra till att utveckla
hästnäringen.
Under det första året var det unika Chalmershindret utrustat med sensorer som
registrerade hur högt över hindret hästen hoppade, och resultaten presenterades omedelbart för publiken i Scandinavium via jumbotronen.
2017 mäts med hjälp av en annan typ av sensorer hur långt ifrån hindret som
hästen stampar av. Förhoppningen är att på sikt kunna använda kunskapen som
samlas in via hindret till att avla fram hästar med mindre skaderisk. Målsättningen
för projektet har föreslagits av Swedish Warmblood (SWB), en organisation
som verkar för att främja svensk avel, uppfödning och utbildning av hästar.
Projektet Chalmershindret genomförs varje år av en grupp studenter från olika
utbildningsprogram på Chalmers. Studenterna ansvarar för hela kedjan från planering, design och inköp till konstruktion, anpassning av mätutrustning och kommunikation av mätdata.

VAD KAN JAG GÖRA SOM

STUDENT

Som student på Chalmers har du stora möjligheter att
tillämpa innehållet i din utbildning på praktiska problemställningar inom sport.

Oavsett vilken utbildning du väljer kan du genom kandidatarbeten, examensarbeten, projektkurser och Masterskursen ”Sports Technology” engagera dig i olika
projekt, under handledning av erfarna forskare och i samarbete med representanter från idrottsrörelse och näringsliv. På Göteborgs universitet finns dessutom
kursen ”Hästsport och fysik”, som går på kvällstid.
De olika projekten kan handla om att förbättra idrottarens prestation, göra sporten
mer attraktiv för publiken eller om att göra idrotten säkrare för utövaren. Många
studenter har på detta vis varit med och tagit fram ny utrustning och nya mätmetoder inom t ex hästsport, simning, segling, innebandy, skidåkning, friidrott eller cykling. Vi söker hela tiden nya samarbeten med idrottsrörelsen.
Chalmers är ett Riksidrottsuniversitet, vilket innebär att om du själv är elitidrottare
kan du få stöd för att kunna kombinera din elitsatsning med studier.

SCPGREY GÖTEBORG

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK
chalmers.se/sportteknologi
facebook.com/ChalmersSportteknologi
Twitter: @ChalmersSports
ELLER KONTAKTA OSS
sportteknologi@chalmers.se
Christian Finnsgård, Projektledare
031-7729156 eller 0730-729156

