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Sammanfattning 

Pneumatiska bromssystem använder tryckluft för att ansätta bromsarna och används 

bl.a. i lastbilar. På grund av luftens kompressibilitet blir det en tidsfördröjning från 

det att bromspedalen trycks ned till det att önskad bromsverkan uppnås. Tiden till att 

trycket i bromscylindern når 75% av sitt sluttryck är föremål för lagkrav, och detta 

examensarbete undersöker möjligheten att förutsäga den tiden genom simulering. 

För simuleringen väljs programmet GT-SUITE, då det visar sig lämpligt i en 

kartläggning av potentiell simuleringsprogramvara och en utvärdering. Även 

MATLAB används för att simulera en approximativ beskrivning av systemet. För att 

samla underlag för modelleringen av bromssystemets komponenter utförs mätningar 

på en enkel bromsrigg, som stegvis utökas med vanliga komponenter från 

bromssystemet. Successivt modelleras de komponenter som läggs till. Slutligen kan 

modellerna verifieras med en mätning på ett komplett bromssystem. 

I de enkla riggarna är simuleringarna noggranna och kan förutsäga inverkan av nya 

komponenter väl. Vid verifieringen, däremot, är simuleringen inte tillräckligt 

noggrann. Dock verkar simuleringen ge konservativa resultat, vilket innebär att en 

lastbil som klarar certifieringskravet i en simulering sannolikt också klarar det i 

verkligheten, men inte nödvändigtvis vice versa. 
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Abstract 

Pneumatic brake systems use pressurized air to apply the brakes and are used in 

trucks, amongst other vehicles. Due to the compressibility of the air, there is a time 

delay from the push-down of the brake pedal to the attainment of the desired brake 

effect. The time for the pressure in the brake cylinder to reach 75% of its final 

pressure is subject to legal requirements, and this master thesis studies the 

possibilities to predict that time by simulation. 

The program GT-SUITE is chosen for the simulation, since it is shown to be 

suitable in a survey of  potential software and an evaluation. Also, MATLAB is used 

to simulate an approximate system description. To support the modeling of brake 

system components, measurements are made on a simple brake rig, gradually 

extended with common brake components which then can be modeled. Finally, the 

models are verified with a measurement on a complete brake system. 

In the simple rigs, the simulations are accurate and able to predict the effect of new 

components. Verifying the models, though, the simulation is not accurate enough. 

However, the simulation seems to give conservative results, which means that a truck 

that in simulation passes the certification is likely to pass it in reality too. 
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1. Bakgrund 

I pneumatiska bromssystem appliceras bromsen med hjälp av tryckluft från en 

tryckluftstank. Eftersom denna typ av bromssystem medger stora krafter är det 

vanligt förekommande i tunga fordon, bl.a. lastbilar. I lastbilar sker ansättningen 

genom att bromspedalen triggar en ventil som kopplar på trycket från 

tryckluftstanken. Luftens kompressibilitet gör att ett betydande flöde krävs genom 

bromssystemet för att trycket ska fortplantas till bromscylindern. Detta medför en 

viss tidsfördröjning mellan att full broms appliceras vid pedalen, till att full kraft 

verkar på bromsbelägget. Vid certifiering av bromsarna finns krav på hur lång denna 

typ av tidsfördröjning får vara. 

Då dragningen av slangar och rör i bromssystemet ständigt undergår många 

förändringar, vilket innebär många tester och mycket erfarenhet för att stämma av 

mot certifieringskraven, behövs en metod för att utvärdera hur 

konstruktionsändringar och komponentbyten påverkar tidsfördröjningen. Enkla 

tumregler existerar, men dessa räcker bara en liten bit på grund av komplexiteten i 

systemet. Tanken är att lösa detta genom att modellera bromssystemet och simulera 

det pneumatiska förloppet. Eftersom simuleringen ska stödja konstruktionsarbetet, 

bör den ske i en miljö där det är enkelt att modellera ett stort antal komponenter, 

sätta ihop dem till ett system och byta ut enskilda delar. Simuleringens fokus är att ge 

noggranna förutsägelser av tidsfördröjningen, medan noggrannheten i andra 

fysikaliska storheter och prestandamått är underordnad detta. För att ge underlag till 

modellerna som simuleras behöver även mätningar göras på vanliga komponenter i 

bromssystemet. 

1.1 Bromssystemet 

Medan det finns både elektriskt och pneumatiskt reglerade bromssystem, behandlar 

detta examensarbete elektriskt reglerade bromssystem. Ett typiskt sådant finns skissat 

i figur 1 och består enkelt beskrivet av en APS (Air Processing System), tankar, 

EBS-moduler (Electronic Brake System), ABS-ventiler (Anti-lock Brake System) och 

bromsar. Deras funktion beskrivs nedan i detta avsnitt. Dessa komponenter kopplas 

samman med slangar, plaströr och stålrör, medan gränssnittet mellan 

komponenterna, slangarna och rören utgörs av nipplar. Nipplar är gängade och har 

ibland anslutningar för plaströr. Exempelvis, för att koppla ihop en tank med en 

EBS-modul, kan man använda en 90 grader böjd vinkelnippel tillsammans med en 

insticksnippel i tankens öppning, en insticksnippel i EBS-modulens port, och dra ett 

rör mellan insticksnipplarna. 
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Figur 1: Exempelschema över ett tänkbart bromssystem för en s.k. 8x4-lastbil med två 

framaxlar och två bakaxlar. 

1.2 Hjulbromsar 

Två typer av bromsar används på lastbilar; skivbromsar och trumbromsar. En 

skivbroms består av en cylinder, ett ok, belägg och en skiva, som det visas i figur 2. I 

cylindern finns ett membran som åtskiljer tryckluften från omgivande atmosfär, en 

kolv som ligger an mot membranet, samt en olinjär fjäder som trycker på kolven så 

att bromsen inte är ansatt när tryckluft inte är applicerad. Kolven är, via en hävarm 

inuti oket, ansluten till det ena bromsbelägget. När bromsen ansätts ökar trycket på 

ena sidan av membranet tills fjäderkraften övervinns, och kolven och belägget börjar 

röra på sig. Beläggen är redan i kontakt med bromsskivan när cylindern närmar sig 

sin maximala volym, och därefter leder ökat tryck i cylindern till elastisk deformation 

i bromskomponenterna och ökad bromskraft. 

 

Figur 2: Skiss av en skivbroms. Tryckluft matas in i bromscylinderns port. 
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En trumbroms består på liknande sätt av en cylinder, en hävarm, belägg och en 

trumma, som det visas i figur 3. Mekaniskt fungerar den på samma sätt; när bromsen 

ansätts trycker kolven på hävarmen som vrider beläggen så att de läggs an mot 

bromstrumman. 

 

Figur 3: Skiss av en trumbroms. 

1.3 Matarkrets 

Tankarna är trycksatta i drift och fylls på av en kompressor via lufttorkaren (APS). 

När bromsarna inte är ansatta är systemet trycksatt från och med tankarna till EBS-

modulerna. En 1-kanals EBS-modul, till exempel, har en ingående trycksatt port och 

styr på elektrisk väg trycket i två utgående portar. EBS-moduler reglerar det utgående 

tryckets storlek. ABS-ventilerna, däremot, kan inte styra det utgående tryckets storlek, 

utan kan bara öppnas och stängas på elektrisk väg. ABS-ventilen har en ingående och 

en utgående port, samt en extra intern ventil som kan släppa ut luft från systemet till 

omgivningen. När ingen spänning ligger över ABS-ventilen är den öppen mellan 

portarna men stängd mot omgivningen. 
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Vid ansättning får EBS-modulerna en signal från fotbromsen att släppa fram trycket 

till dess utgående portar. Luften flödar då genom rören och de öppna ABS-ventilerna 

till bromscylindrarna, som fylls och ansätter bromsarna. När bromsarna ska lossas 

öppnar EBS-modulerna de utgående portarna till omgivningen, så att tryckluften 

lämnar ena delen av bromssystemet och bromsarnas fjädrar returnerar dem till 

ursprungsläget. När bromsarna ABS-regleras växlar ABS-ventilerna mellan att 

öppnas och stängas mot omgivningen. 

1.4 Certifieringsmått och tillvägagångssätt 

I en normal certifiering mäts tiden det tar för trycket i varje bromscylinder att öka 

från atmosfärstryck till 75% av dess slutgiltiga tryck, vid 9 bars initialt övertryck i 

tryckluftstanken. Enligt lagkrav i många länder måste lastbilen klara detta om den ska 

få säljas. 

Det innebär att det huvudsakliga intresset är att modellera den pneumatiska delen av 

bromssystemet, medan modeller av den mekaniska delen bara tjänar till att ta hänsyn 

till den varierande volymen i bromscylindern. Därför utgörs simuleringarna framför 

allt av strömningsmekaniska beräkningar av pneumatiken. Eftersom Scania har 

interna acceptanskriterier gällande lossning och ABS-reglering, är också modeller av 

dessa förlopp av intresse i examensarbetet. Måtten i dessa kriterier är tiden till 10% 

av starttrycket för lossningen, samt den så kallade ABS-gradienten för 

ABS-regleringen; förändringshastigheten i trycket mellan 5 och 2 bar samt 2,2 och 

1,8 bar. 
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2. Kartläggning av kommersiell programvara för 

flödessimulering 

De noggrannaste simuleringstyperna i sammanhanget skulle vara två- eller 

tredimensionella CFD-simuleringar, men dessa är inte aktuella i sammanhanget 

eftersom sådana program inte ger en tillräcklig möjlighet att enkelt modellera, sätta 

ihop och byta ut komponenter. Dessutom har de relativt långa beräkningstider. 

Lämpligt är istället objektorienterade simuleringsprogram som har bibliotek med 

olika modeller och löser energiekvationen med hjälp av intensitets- och 

flödesvariabler, samt snarlika biblioteksbaserade program som utför endimensionella 

flödessimuleringar. Skillnaden mellan dessa två programtyper är att de 

endimensionella simuleringsprogrammen är skräddarsydda för endimensionella 

flödesapplikationer och innehåller fler avancerade inställningsmöjligheter samt mer 

utförliga modeller, medan de objektorienterade programmen är modifierade till att 

kunna hantera enkla system av fluider. En annan möjlig variant är att göra en egen 

matematisk modell av systemet och att skriva ett program som löser modellens 

ekvationer. I tabell 1 sammanfattas några vanliga kommersiella programvaror och 

deras kategorier. 

Tabell 1: Lista över kommersiella programvaror för flödessimulering. 

Program Kategori 

Flowmaster Endimensionella flödessimuleringar 

GT-SUITE Endimensionella flödessimuleringar 

PIPENET Endimensionella flödessimuleringar 

WAVE Endimensionella flödessimuleringar 

AMESim Energibaserad beräkning av objektorienterade modeller 

DSHPlus Energibaserad beräkning av objektorienterade modeller 

Dymola Energibaserad beräkning av objektorienterade modeller 

SimulationX Energibaserad beräkning av objektorienterade modeller 

MATLAB Förenklade numeriska beräkningar 

 

Eftersom Scania kan tillhandahålla GT-SUITE och MATLAB har dessa använts för 

simuleringarna i detta examensarbete. Scania har även Dymola, men inte några 

kommersiella modellbibliotek, vilket begränsar möjligheterna att simulera 

pneumatiken i bromssystemet så till den grad att det inte blir aktuellt att använda 

programmet. 
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2.1 Program för endimensionell flödessimulering 

Baserat på informationen på hemsidan för PIPENET [1] är det ett program som 

lämpar sig mer för storskaliga rörsystem med långa rör, där engångsförluster har 

mindre betydelse. Modelleringen av förluster vid rörböjar, areaändringar och dylikt är 

av största vikt i simuleringen av bromssystem, men verkar alltså inte vara centralt för 

detta program. 

Hemsidan för WAVE [2] informerar mest om möjligheterna att kombinera den 

endimensionella systemberäkningen med två- och tredimensionella beräkningar av 

enskilda komponenter. Det går inte att klargöra hur detta fungerar med de fakta som 

ges. WAVE skulle därför kunna vara ett mycket bra program att tillämpa på 

pneumatiska bromssystem, men skulle i värsta fall kunna vara för avancerat. 

Flowmaster [3] och GT-SUITE [4] ser i gränssnittet väldigt lika ut. Medan 

GT-SUITE inriktar sig helt på fordonsapplikationer med fokus på motor, 

avgassystem och kylning, riktar sig Flowmaster till en bredare målgrupp. Båda 

programmen har potential att kunna simulera pneumatiska bromssystem; 

möjligheterna att modellera ingående komponenter är tillräckliga, och 

lösningsmetodiken tar hänsyn till tillräckligt många effekter. På dess hemsida [5] 

uppges att GT-SUITE har marknadens snabbaste lösningsalgoritm för 

endimensionella strömningsproblem. 

2.2 Program för energibaserad beräkning 

Både AMESim, Dymola och SimulationX är simuleringsmiljöer för det 

objektorienterade modelleringsspråket Modelica [6]. Modelica har ett 

standardbibliotek som följer med i åtminstone Dymola (uppgifter saknas för övriga 

program). I standardbiblioteket finns ett bibliotek av flödeskomponenter inkluderat 

som kallas Modelica Fluid. Eftersom Modelicas allmänna angreppssätt med 

intensitetsvariabler och flödesvariabler är otillräckligt för gasdynamik, brukas en 

särskild lösningsalgoritm [7] för komponenter från Modelica Fluid som i stort sett är 

ekvivalent med lösningsalgoritmen [8] beskriven för GT-SUITE. Komponenterna i 

Modelica Fluid är dock i första hand orienterade mot simulering av vätskor, även om 

stöd finns för gaser, och biblioteket brister därmed i kapaciteten att modellera 

pneumatiska bromssystem. Bland annat motsvaras standardmodellen för en tank av 

en öppen vätskefylld tank och inte en sluten gasfylld tank. Till Dymola finns också 

det kommersiella modellbiblioteket PneuLib [9] som med gasorienterade 

komponenter har bättre möjligheter att modellera pneumatiksystem. 

DSHPlus är ett program som fungerar på ungefär samma sätt som de andra, men 

som inte är uppbyggt med Modelica som språk. Till DSHPlus finns ett 

modellbibliotek med pneumatiska modeller, som liksom Modelica har öppen källkod. 
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Modellernas överensstämmelse med verkligheten beror enligt produktbladet på 

friktions- och förlustparametrar som bör bestämmas för varje komponent genom 

mätningar. 

2.3 Program för förenklade numeriska beräkningar 

Egentligen är MATLAB [10] långt ifrån skräddarsytt för dessa typer av simuleringar, 

men det används i stor utsträckning på Scania inom simulering av diverse 

fordonssystem, där pneumatiken i bromssystemet ingår som delmodell [11]. 

Tryckutvecklingen i bromscylindern approximeras i dagsläget av denna delmodell 

som ett exponentiellt förlopp med en något godtyckligt vald tidskonstant. Här finns 

mycket utrymme för förbättring och en uppdaterad modell kan vara värdefull. 

Systemsimuleringen görs med verktyget Simulink i MATLAB, och därför är det 

önskvärt att en uppdaterad pneumatikmodell går att köra i Simulink. Det existerar 

komponentbibliotek för Simulink som utformats speciellt för pneumatiska 

bromssystem hos godståg [12], men dessa finns inte tillgängliga för allmänheten. Det 

krävs lång tid för att ta fram sådana bibliotek och utveckling av ett sådant ligger 

därför utanför ramen för detta examensarbete. Däremot är det lätt att med såväl 

Simulink-modeller som MATLAB-kod ställa upp egna, förenklade matematiska 

modeller för förloppet, som i sin tur kan implementeras i berörda fordonsmodeller. 

Dessutom går det att koppla Simulink till en mer avancerad modell i GT-SUITE. 
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3. Teori 

Innan problemtypen anges kan det vara på sin plats att diskutera de olika fenomen 

som är aktuella i ansättningsförloppet. Eftersom en stor tryckgradient föreligger över 

EBS-ventilen innan ansättning, och eftersom öppningen av ventilerna i 

bromssystemet sker mycket fort i förhållande till strömningsförloppet, finns 

möjlighet till stötvågsutbredning genom rören. Det fenomenet, och alla andra 

liknande typer som innefattar vågor som studsar genom systemet med ljudhastighet 

under förloppet, är inte betydelsefulla för detta problem. Mätningarna och 

simuleringarna tyder på att förloppet domineras av andra slags mekanismer. 

Resonemanget är att förflyttning av stora luftmassor måste ske, eftersom densiteten i 

den trycksatta delen kan vara mer än 10 gånger större än densiteten i den icke 

trycksatta delen. Detta innebär att stora flöden dominerar förloppet. 

Att beräkna tryckutvecklingen i bromscylindern vid ansättning är ett endimensionellt 

strömningsmekaniskt problem. Även om flerdimensionella rörförgreningar finns i ett 

verkligt bromssystem, fungerar endimensionell teori utmärkt för den huvudsakliga 

lösningen. För ett endimensionellt flöde gäller generellt ekvationerna (1) – (3) [7, 13], 

med innebörden masskonservering, bevarande av rörelsemängden och energibalans. 

Vidare gäller för en ideal gas den allmänna gaslagen (4) samt Joules lag (5). Detta är 

det typiska angreppssättet för denna kategori av problem. 
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RTp   (4) 

Tcu v  (5) 

Här är t tiden, x är koordinaten längs flödet, z är koordinaten i höjdled, A är 

tvärsnittsarean, ρ är densiteten, u är den specifika inre energin, p är det statiska 

trycket, T är temperaturen, v är hastigheten med tecknet givet av 

strömningsriktningen given av x, Q  är den tillförda värmeeffekten per längdenhet, g 

är gravitationskonstanten, k är den termiska konduktiviteten, R är den specifika 
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gaskonstanten, cv är den specifika värmekapaciteten vid konstant volym och FF är 

friktionskraften per längdenhet som beror av omkretsen S samt Fannings 

friktionsfaktor f [7] (eller medelvärdet av väggskjuvspänningen runt omkretsen, τw, i 

en alternativ formulering) enligt 

SfSvvF wF  
2

1
. (6) 

I ekvation (1) avser masskonserveringen massan per längdenhet, där tidsderivatan av 

denna motsvaras av den första termen medan den andra termen motsvarar ändringen 

per längdenhet i massflödet. I ekvation (2) härstammar vänsterledet från 

accelerationen, medan den första termen i högerledet motsvarar tryckändringens 

bidrag till kraften per längdenhet och den tredje termen gravitationens bidrag till 

kraften per längdenhet. I ekvation (3) motsvarar den första termen i vänsterledet 

tidsderivatan av den totala energin och den andra termen motsvarar ändringen per 

längdenhet i entalpiflödet, medan den första termen i högerledet motsvarar 

ändringen per längdenhet i potentiell energi, den andra termen nettovärmet överfört i 

x-led och den tredje termen tillfört värme från omgivningen. Här avser den totala 

energin summan av den inre energin och den kinetiska energin. 

I detta sammanhang, när luft rör sig med liten höjdförflyttning, är de 

gravitationsberoende termerna i högerleden i ekvationerna (2) och (3) försumbara. 

För ett pneumatiskt bromssystem är ekvationerna (1) – (3) inte analytiskt lösbara, 

bland annat eftersom randvillkoren som ges av alla olika komponenter är för 

komplexa för att medge en analytisk lösning. Det återstår då att modellera 

bromssystemet så att lösningen kan beräknas numeriskt. 

I denna del redogörs för två olika matematiska modeller av bromssystemet. Den ena 

är en enklare modell och härleds från den allmänna gaslagen och ett samband för 

adiabatiska processer. Ett motstånd beräknas för hela rördragningen i bromssystemet 

och medger lösning av tryck- och temperaturtillstånd i tank och bromscylinder. Den 

redovisas i syfte att undersökas som alternativ till andra modeller. 

Den andra modellen är mer avancerad och går ut på att diskretisera bromssystemet i 

mindre delar, vilket gör att ekvationerna (1) – (3) kan appliceras med finita 

volymmetoden, se avsnitt 3.2. Här löses tillståndsvariablerna för varje delvolym. Till 

skillnad från den enklare modellen möjliggör denna modell dels 

vågutbredningsfenomen, och tar dels hänsyn till trögheten i fluiden. 
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3.1 Kvasistationär approximation 

För simulering i MATLAB behövs differentialekvationer som beskriver pneumatiken 

i bromssystemet. Sådana finns delvis beskrivna i en strömningsmekanisk 

introduktion till GT-SUITE [8], men sambanden som presenteras där inbegriper en 

tryckförlustskoefficient vars relation till komponenternas geometri bara beskrivs för 

böjda rör, trots att koefficienten behöver vara känd för alla komponenter. Därför tas 

här en förenklad matematisk modell för bromssystemet fram. För en sådan 

formulering av systemet krävs en hel del förenklingar. Vidare är tanken med 

approximationen att ge förståelse för systemet genom en grundläggande genomgång 

av de viktigaste fysikaliska processerna. 

Bromssystemet är under ansättning ett slutet system. En kvasistationär 

approximation av förloppet beräknas, där det i varje tidsögonblick antas att flödet 

från den trycksatta tanken till bromscylindern är stationärt. Eftersom samband finns 

tillgängliga enbart för stationär strömning genom öppna system är detta en 

nödvändighet. Med andra ord används ett öppet system för att approximera ett slutet 

system så som det är i ett tidsögonblick. Ur simuleringsaspekt innebär detta att vid 

varje tidssteg använda tryck- och temperaturtillstånden till att beräkna ett massflöde 

med hjälp av teorier för stationära flöden, och att sedan med detta massflöde beräkna 

tillstånden i nästa tidssteg. 

Den metod som beskrivs här tas aldrig i bruk för ett fullt bromssystem på grund av 

sin enkelhet, utan används bara för simulering av flödet mellan två tankar. Därför 

betraktas här två konstanta volymer, svarande mot tankarna, med ovan nämnda 

tillstånd. Här försummas volymen som utgörs av rör och ventiler, då denna bara 

utgör någon procent av den totala volymen. För att skilja volymerna åt kallas den 

trycksatta tanken för tank, och den icke trycksatta tanken för cylinder – en 

representativ symbolik. I verkligheten är en bromscylinder inte en konstant volym 

under den del av förloppet som bromsmekanismen rör sig. Om detta tas hänsyn till 

krävs modifieringar och tillägg i härledningen nedan, på de ställen som uttryck med 

volymen deriveras. 

De två konstanta volymerna som motsvarar tanken och cylindern är kopplade via 

massflödet mellan dem, så till att börja med söks hur tillståndet i en av dessa volymer 

påverkas av massflödet. För att från massflödet dmvol /dt få temperaturderivatan 

dTvol /dt i en konstant volym V, antas att tillståndsändringarna i tank och cylinder 

sker reversibelt och adiabatiskt. Detta kan vara ett godtagbart antagande då en 

försumbar del av förlusterna sker i den betraktade volymen V (motsvarande tank eller 

cylinder), och då processen är mycket snabb. Enligt [14] gäller 
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där mvol är massan av gasen i volymen V, Tvol är gasens temperatur, γ är 

värmekapacitetskvoten och C är en konstant. Deriveras höger- och vänsterledet kan 

temperaturderivatan lösas ut: 
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Den allmänna gaslagen lyder i sammanhanget 

volvolvol RTmVp   (7) 

där pvol är trycket i volymen. Löses massan ut och insätts i (6) fås 
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En derivering av den allmänna gaslagen ger 
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Med insättning av (6) i (9) fås 
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och med (8) och (10) är processen i en konstant volym nu uttryckt på önskad form. 

Dessa ekvationer kan direkt appliceras på både tank och cylinder. I och med att 

massflödet nktam  ut ur tanken har samma belopp som massflödet cylm  in i cylindern, 

men motsatt tecken, formuleras dessa med massflödet m : 

nktacyl mmm   . (11) 
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Med hjälp av ekvationerna (8), (10) och (11) kan nu systemet med tanken och 

cylindern beskrivas med sina tillstånd: 
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För att få ekvationen för hela systemet krävs nu ett uttryck för massflödet m  mellan 

de två volymerna. 

Förloppet antas ha två delar såsom det beskrivs i [15]. I den första delen är 

tryckskillnaden mellan tanken och cylindern så stor att massflödet är strypt vid någon 

komponent med liten innerdiameter, och i den andra delen beräknas massflödet 

genom att anta Fannoströmning genom komponenterna. Teorin för Fannoströmning 

behandlar rörströmning med friktion och kompressibla effekter. 

Strypt flöde är det största möjliga flödet och fås enligt [16] när tryckskillnaden 

uppfyller 
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om det antas att luften jämnar ut sig oändligt fort på var sin sida om strypningen, och 

att strömningen vid strypningens utlopp är en stråle. Här är pcyl trycket i 

bromscylindern, medan ptank betecknar trycket i tanken. Massflödet ges då enligt [17] 

av 
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där Ttank är temperaturen i tanken och Amin är strypningens minsta area. I den 

komplexa konstruktion som bromssystemet utgör är det svårt att avgöra vilken av 

alla komponenter som bör bestämma Amin och hur komponenternas invecklade 



18 

 

geometri översätts till en ekvivalent minsta area. Vidare är det ohållbart att göra Amin 

tidsvariant då en modell för hur strypningen förflyttas mellan olika komponenter 

antagligen skulle variera från konstruktion till konstruktion. Likväl visar det sig vid 

parametervariation i simuleringar att denna parameter är en av de som påverkar 

resultatet mest. 

 

Figur 4: Det öppna systemet såsom det appliceras som modell på bromssystemet. 

För den icke strypta strömningen som fås när villkoret i ekvation (13) inte är uppfyllt, 

används det öppna systemet beskrivet i [18] (figur 4) för att approximera massflödet i 

det verkliga slutna systemet vid ett tidsögonblick. Här antas på samma sätt som i [18] 

att tanken och cylindern har samma temperatur (en grov men nödvändig 

approximation) och att förlusten vid inloppet kan försummas. Vidare visar mer 

avancerade simuleringar i GT-SUITE att det mestadels rör sig om små Mach-tal, 

vilket uppfyller kriteriet i [19] för att få förenkla sambanden för Fannoströmning. Då 

kan man också använda sig av ekvationen från [18], 

2

1

2

1

2

1

ln
2

1

1



































p

p

D

fL

p

p

p

v

cyl

tot

cyl

cyl

cyl






, (15) 

där ρcyl är densiteten i cylindern och (fL/D)tot enligt [20] kan beräknas med (16), 
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där rör i har längden Li, diametern Di och fi är Fannings friktionsfaktor i röret, 

medan Kj är den engångsförlusten för komponent j som kopplar samman två rör. 
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Antas det också att densiteten ρtank i tanken är ungefär samma som densiteten vid 

inloppet, kan trycket p1 vid inloppet uttryckas i tanktrycket och inloppshastigheten v1 

med Bernoullis ekvation för inkompressibelt stationärt flöde [21]: 

2

11
2

1
vpp anktankt   (17) 

Insättning av p1 i (15) ger då en ekvation som kan lösas med avseende på v1. 

Massflödet ges då av 

11vAm ankt  (18) 

där A1 är inloppsarean. Eftersom systemet i verkligheten är trycksatt ända fram till en 

ventil finns det flera tänkbara kandidater till denna area, och därför kan det vara svårt 

att avgöra vad inloppsarean bör sättas till. Denna parameter påverkar resultatet 

ungefär lika mycket som arean Amin eftersom de båda står som faktorer i 

massflödesberäkningen, och eftersom andelen strypt flöde är ungefär lika stor som 

andelen icke strypt flöde. 

Med sambanden (13) – (18) kan ekvationssystemet (12) lösas numeriskt med 

initialvillkor, där starttrycken vanligtvis är sådana att villkoret (13) är uppfyllt i början 

av förloppet. 

3.2 Finita volymmetoden 

Den lösningsmetod [7, 8] som används i de endimensionella flödessimuleringar som 

gjorts med GT-SUITE i detta examensarbete kallas finita volymmetoden. I denna 

diskretiseras systemet i små delvolymer (figur 5) där varje delvolyms skalära tillstånd 

(massa, energi, entalpi, m.fl.) är likformigt fördelade över delvolymen. Över randen 

mellan varje delvolym är vektorvärda variabler såsom massflöde och hastighet 

definierade. 

 

Figur 5: Diskretisering av ett rör, inklusive ingående storheter. 
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En delvolym kan ha fler än två ränder (figur 6) om exempelvis en T-anslutning ska 

modelleras. Varje rand har en tvärsnittsarea som kan vara, men inte behöver vara, 

oberoende av de två angränsande volymernas geometrier. Varje rand specificerar 

också eventuella tryckförluster i övergången mellan de två volymerna. 

 

Figur 6: Diskret delvolym med tre ränder. 

För att förenkla beräkningarna definieras den specifika totala energin e i en delvolym 

med hjälp av dess specifika inre energi u och specifika rörelseenergi v
2
/2, 

2

2v
ue  , (19) 

samt den specifika stagnationsentalpin h0 i en delvolym med hjälp av dess tryck p, 

densitet ρ och dess totala energi, 
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0 . (20) 

Följande tre samband kan härledas genom att integrera ekvationerna (1) – (3) över en 

delvolym. Vissa termer läggs till och vissa tas bort för att ta hänsyn till eller negligera 

särskilda effekter. För varje delvolym gäller att tidsderivatan av delvolymens massa m 

är summan av rändernas massflöden km , 
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där tecknet på massflödet är negativt om det är riktat ut från delvolymen och vice 

versa. Dessutom gäller för varje delvolym att derivatan av den totala energin me är 

summan av effektbidragen, 
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där p är delvolymens tryck, Vdx är dess volym, α är värmeöverföringskoefficienten, As 

är den omslutande väggens mantelarea medan Tluft och Tvägg är temperaturen i luften 

respektive väggen. Här är den första termen i högerledet i ekvation (22) ett tillägg 

som tar hänsyn till utfört arbete i objekt som har variabel volym, den tredje termen 

en omskrivning av den tillförda värmeeffekten, medan den andra termen i högerledet 

i ekvation (3) negligerats. 

För varje rand k mellan två delvolymer gäller att derivatan av massflödet följer 

Newtons andra lag, som kan skrivas om till 
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 (23) 

där dx är längden mellan två intilliggande delvolymers mittpunkter (dvs. en delvolyms 

längd) i flödesriktningen, dp är tryckdifferensen över randen mellan de två 

delvolymerna, A är randens tvärsnittsarea, ρk är medeldensiteten hos delvolymerna, vk 

är hastigheten i massflödet över rand k, D är den ekvivalenta diametern, Cp är en 

tryckförlustskoefficient medan Vm  och Vv  är massflödet och hastigheten i mitten av 

intilliggande delvolym V, som exempelvis kan beräknas genom att bilda medelvärden 

av rändernas massflöden och hastigheter. Här är tryckförlustskoefficienten ett tillägg 

som tar hänsyn till de engångsförluster som medförs av exempelvis areasprång. 

Bivillkor formuleras vanligtvis så att m  inte kan bli större än vad som medges av ett 

strypt flöde över randen. 

I en explicit lösningsmetod löses i varje tidssteg ekvationerna (21) – (23), varpå 

densiteten i varje delvolym beräknas med dess massa. Därefter beräknas trycket och 

temperaturen iterativt utifrån densiteten och energin i delvolymen enligt ekvation (4) 

och (5). Tidssteget väljs i GT-SUITE enligt Courant-Friedrichs-Lewy-villkoret 

[8, 22], så att det är mindre än tiden det tar för en tryckvåg att breda ut sig från en 

delvolym till en intilliggande delvolym. 
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4. Riggprov 

För att kunna ta fram modeller för olika komponenter och sedan verifiera 

modellerna, krävs mätdata för jämförelse med simuleringsresultat. I detta 

examensarbete gjordes mätningar på ett flertal enkla system för att bestämma 

enskilda komponenters modellparametrar, samt mätningar på ett komplexare, 

sammansatt system för att verifiera modellerna. Till skillnad från de 

reaktionstidsmätningar som Scania normalt gör på bromssystemet, krävdes här 

uppmätning av fler tillstånd (temperatur, tryck vid fler positioner) främst för att 

kunna återskapa initialtillståndet korrekt i simulering, men också för att få mer 

förståelse och kunskap om förloppet. Av särskild vikt ur förståelsesynpunkt var att 

kunna upptäcka förekomsten av strypta flöden samt att få en uppfattning om hur 

temperaturutvecklingen såg ut i ett enkelt system. Ur jämförelsesynpunkt låg fokus på 

att mäta tryckutvecklingen i rör och bromscylinder. För att lägga en säker grund till 

modelleringsarbetet, användes en enkel mätrigg med få komponenter i olika varianter 

så att ett minimalt antal okända variabler påverkade resultatet. 

4.1 Provföremål 

Fem olika uppsättningar av en liten mätrigg användes för att ge underlag för 

modelleringsarbetet, medan en uppsättning av en stor mätrigg användes för att samla 

data att verifiera modellerna mot. Komponenterna som ingick i uppsättning 1 – 5 

finns listade i tabell 3, medan komponenterna i uppsättning 6 listas i tabell 4. Samtliga 

plaströr i mätriggarna följer Scanias standard STD1595 [23], vilken huvudsakligen ger 

relationen mellan dess ytter- och innerdiametrar. 

I tabell 2 listas de sensorer som användes för mätningen. Temperaturgivaren bestod 

av ett termoelement som tejpats fast på en ståltråd, vilken i sin tur trätts genom en 

nippel som sedan tätats med tvåkomponentslim. Monterad stack den rakt in i tanken 

och mätte temperaturen i dess mitt. I uppsättning 1 – 5 var tryckgivare 2 och 3 

inkopplade i riggen via T-nipplar, och därmed mätte de det statiska trycket. I 

uppsättning 6 var tryckgivare 1 – 4 inkopplade i Y-nipplar, och enligt erfarenhet 

skulle detta göra att de mätte stagnationstrycket snarare än det statiska trycket. För att 

kunna detektera tidpunkten för aktivering av ABS-ventilen och EBS-modulen, 

mättes också spänningen till dessa. 
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Tabell 2: Lista över sensorer. 

Sensor Samplingsfrekvens [Hz] Scania-nummer 

Tryckgivare 1 1000 11440613 

Tryckgivare 2 1000 11440611 

Tryckgivare 3 1000 11446003 

Tryckgivare 4 1000 11440612 

Tryckgivare 5 1000 11441734 

Termoelement 100 28400017 

 

4.1.1 Uppsättning 1 

Två tankar var ihopkopplade via en kran, en ABS-ventil och ett plaströr, se figur 7 

och figur 8. En skiss av ABS-ventilen visas i figur 9. Två olika plaströr användes i 

denna uppsättning: ett 900 mm långt rör med 16 mm ytterdiameter samt ett 820 mm 

långt rör med 12 mm ytterdiameter. Dessa och övriga komponenter i riggen finns 

listade i tabell 3. 

 

Figur 7: Schema över uppsättning 1. 

 

 

Figur 8: Bild på mätriggen. 
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Figur 9: Skiss av en ABS-ventil. 

4.1.2 Uppsättning 2 

En tank var kopplad till en bromscylinder ansluten till en 8’’ trumbroms, via en kran, 

en ABS-ventil och ett plaströr, se figur 10. En bild av en bromscylinder med 

trumbroms visas i figur 11. Här användes ett 1800 mm långt 12 mm-plaströr för två 

olika bromscylindrar; en 16’’ cylinder och en 30’’ cylinder. Övriga komponenter var 

samma som i uppsättning 1. 

 

 

Figur 10: Schema över uppsättning 2. 
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Figur 11: En 16’’ bromscylinder ansluten till tryckgivare och rör, och med ansluten 

trumbroms i bakgrunden. 

4.1.3 Uppsättning 3 

En tank var kopplad till en 24’’ bromscylinder ansluten till en skivbroms, via en kran, 

en ABS-ventil och ett plaströr, se figur 12. Här användes ett 1800 mm långt 

12 mm-plaströr, medan övriga komponenter var samma som i uppsättning 1. 

 

Figur 12: Schema över uppsättning 3. 
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4.1.4 Uppsättning 4 

En tank var kopplad till en 30’’ bromscylinder ansluten till en 8’’ trumbroms, via en 

kran, en ABS-ventil och ett plaströr med en 90°-nippel i mitten av röret, se figur 13. I 

figur 14 visas en bild av nippeln. Här användes ett 900 mm långt 12 mm-plaströr 

mellan T-nippeln och 90°-nippeln, och ett likadant mellan 90°-nippeln och 

bromscylindern, alltså totalt 1800 mm rör. Övriga komponenter var samma som i 

uppsättning 1. 

 

Figur 13: Schema över uppsättning 4. 

 

 

Figur 14: Bild av 90°-nippel använd i uppsättning 4. 

4.1.5 Uppsättning 5 

En tank var kopplad till en 30’’ bromscylinder ansluten till en 8’’ trumbroms, via en 

kran, en EBS-modul och ett plaströr med en 90°-nippel i mitten av röret, se figur 15. 

EBS-modulens ena port 2 på samma sida som port 1 var igenpluggad, medan 

modulens andra port 2 på motsatta sidan var kopplad till plaströret. Modulen styrdes 

från bromssystemriggen som användes i uppsättning 6. En skiss av en EBS-modul 

visas i figur 16. Samma 90°-nippel och plaströr som i uppsättning 4 användes, medan 

övriga komponenter var samma som i uppsättning 1. 
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Figur 15: Schema över uppsättning 5. 

 

 

Figur 16: Skiss av en EBS-modul. 

 

Tabell 3: Lista över komponenter i uppsättning 1 – 5. 

Komponent Scania artikelnummer 

Tank, 36,5 liter 1448884 

Tank, 6 liter - 

Kran - 

ABS-ventil 1453761 

EBS-modul, 1 kanal 1879275 

T-nippel 1349125 

90°-nippel 812929 

Bromscylinder, 16’’ 1331428 

Bromscylinder, 24’’ 1427479 

Bromscylinder, 30’’ 1870641 

Trumbroms - 

Skivbroms - 
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4.1.6 Uppsättning 6 

Två sammankopplade tankar var kopplade med plaströr till två EBS-moduler. Den 

ena EBS-modulen var kopplad via plaströr och stålrör till två ABS-ventiler, som i sin 

tur var kopplade med gummislangar till varsin bromscylinder. Den andra 

EBS-modulen var via plaströr och gummislangar direkt kopplad till två 

bromscylindrar. Bromscylindrarna var anslutna till skivbromsar. Båda 

EBS-modulerna kunde styras med en och samma knapp. Denna rigg var i detalj 

konstruerad som ett riktigt bromssystem på en lastbil med två framaxlar. 

Komponenterna, som kan ses i figur 17, finns listade i tabell 4. En bild av mätriggen 

visas i figur 18, medan en skiss av stålröret visas i figur 19. 

 

Figur 17: Schema över uppsättning 6. Plaströrens längder och ytterdiametrar är utskrivna. 

Rör- och slanglängderna är inte skalenliga i förhållande till varandra. 
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Figur 18: Bild av mätriggen i uppsättning 6. Båda tankarna och två av bromscylindrarna syns. 

 

 

Figur 19: Skiss av stålröret i uppsättning 6. 



30 

 

 

Tabell 4: Lista över komponenter i uppsättning 6. 

Komponent Scania artikelnummer 

Tank 1 & 2, 29 liter 1357950 

ABS-ventil 1453761 

EBS-modul, 1 kanal 1857012 

T-nippel 1362660 

Fyrvägsnippel 1357327 

45°-nippel 302624 

90°-nippel 1387897 

90°-nippel special 2048309 

Slang 1 & 2 1334023 

Slang 3 815445 

Slang 4 815446 

Stålrör 2011302 

Bromscylinder, 24’’ 1427479 

Skivbroms - 

 

4.2 Provförfarande 

Mätningar gjordes på varje rigguppsättning för olika starttryck i tank 1. 

Lufttemperaturen i tanken påverkades relativt snabbt av tankens väggar, så efter att 

ha fyllt tank 1 till önskat starttryck fick den stå tills tillståndet hos luften i tanken 

bedömdes vara nära jämvikt. Rumstemperaturen varierade med ett par grader kring 

22 °C. Eftersom olika förutsättningar rådde för de olika uppsättningarna varierade 

förfarandet något mellan dem. Gemensamt för samtliga mätningar är dock bl.a. att 

luftmatningen var avstängd. 

4.2.1 Tankfyllning i uppsättning 1 

Tank 2 tömdes på eventuellt övertryck. Tank 1 trycksattes efter att kranen mellan 

tanken och ventilen stängts. Eftersom temperaturgivaren inte mätte i tank 1, fick 

mätriggen sedan stå i ytterligare 3 minuter för att temperaturen i tank 1 skulle kunna 

uppskattas till rumstemperatur och därmed vara känd som initialvärde. 

Precis innan datainsamlingen påbörjades slogs magnetventilen i ABS-modulen på till 

stängt läge. Därefter öppnades kranen mellan tank 1 och ABS-ventilen. 

Datainsamlingen startades och ABS-ventilen slogs av till öppet läge, varvid 

tryckutjämningen i systemet mättes. 
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4.2.2 Lossning i uppsättning 2 

Hela riggen trycksattes och fick stå tills rumstemperatur uppnåtts i tanken, så att 

samma temperatur skulle kunna antas i bromscylindern. Kranen mellan tanken och 

ABS-ventilen stängdes. Datainsamlingen startades och den andra magnetventilen i 

ABS-modulen, som öppnar modulen mot omgivningen, slogs på till öppet läge, 

varvid tryckfallet i systemet mättes. Eftersom simuleringarna, som kördes parallellt 

med provningen, inte visade lovande resultat för lossning, testades lossningen bara 

med 16’’ bromscylinder för att få tid till fler bromsprovningar. 

4.2.3 Ansättning i uppsättning 2, 3 och 4 

Hela mätriggen tömdes, eftersom bromscylindrarna till skillnad från tank 2 inte hade 

någon egen ansluten ventil för tömning. Tank 1 trycksattes efter att kranen mellan 

tanken och ventilen stängts. Precis innan datainsamlingen påbörjades slogs ABS-

ventilen på till stängt läge. Därefter öppnades kranen mellan tank 1 och ABS-

ventilen. Datainsamlingen startades och ABS-ventilen slogs av till öppet läge, varvid 

tryckutjämningen i systemet mättes. 

4.2.4 Ansättning i uppsättning 5 

Kranen hölls öppen under hela mätningen eftersom EBS-modulen är stängd när 

spänningen slås av. Trycket i tank 1 ställdes in till önskat starttryck och temperaturen 

i tanken fick närma sig jämvikt. Datainsamlingen startades och EBS-modulen 

aktiverades från bromssystemriggen till öppet läge, varvid tryckutjämningen i 

systemet mättes. 

4.2.5 Ansättning i uppsättning 6 

Trycket i tankarna ställdes in till önskat starttryck och temperaturen i tanken fick 

närma sig jämvikt. Datainsamlingen startades och EBS-modulerna aktiverades från 

bromssystemriggen till öppet läge samtidigt, varvid tryckutjämningen i systemet 

mättes. 
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5. Modellering 

Här beskrivs hur en verklig mätrigg med alla dess olika komponenter översätts till en 

modell som direkt kan appliceras på teorin beskriven i avsnitt 3.1 och 3.2 ovan. För 

den kvasistationära approximationen gäller det huvudsakligen att bestämma alla 

geometriberoende parametrar genom tabeller i litteraturen och en bit 

ingenjörsmässighet, medan det för finita volymmetoden gäller att välja rätt objekt 

som modell av komponenten och ställa in dess parametrar korrekt. 

Speciellt för de vanligt förekommande insticksnipplarna gäller i allmänhet att båda 

simuleringarna gravt överskattar den förlust som fås av nippelns areaminskning, så 

dessa förluster ignoreras i all modellering. Det kan bero på att areasprången är så små 

att ekvationerna som uppskattar förlusten används utanför sitt giltiga område. 

5.1 MATLAB 

Modelleringen för MATLAB görs enligt den kvasistationära approximationen genom 

att med komponenternas geometri bestämma alla ingående parametrar i ekvationerna 

(14), (16) och (18). Areorna Amin och A1 bestäms med kvalificerade gissningar, 

rörparametrarna Li och Di samt volymerna  i ekvationssystemet (12) är givna av 

geometrin, och varje engångsförlust Kj bestäms med hjälp av [24]. Fannings 

friktionsfaktor fi för de olika rören uppskattas varje tidssteg genom att använda rörets 

diameter Di, inloppshastigheten v1 och de två tankarnas medeldensitet. 

De vanligaste engångsförlusterna utgörs av areaminskningar och areaökningar där 

innerdiametern hos rören ändras, skarpa böjar i vinkelnipplar samt hål med skarpa 

kanter i vissa ventiler och nipplar. Dessa är de enda förlusterna som använts här. 

I de enkla mätuppsättningarna är ABS-ventilen en kritisk komponent för denna typ 

av modellering. ABS-ventilens inloppshål är både den minsta passagen i systemet och 

är positionerat nära det initiala trycksprånget. Det talar för att ett strypt flöde 

kommer att uppstå över ventilen, så därför används hålets area som Amin. Att sätta A1 

till samma area visar sig ge en bra modell. Även merparten av engångsförlusterna 

härstammar från ABS-ventilen, och här har insidan av ventilen modellerats med ett 

areasprång och en skarp böj, medan övergången mellan ventil och rör modelleras 

med motsvarande areasprång. 

5.2 GT-SUITE 

Programmet GT-SUITE använder finita volymmetoden, där diskretiseringen bygger 

på objekt som placeras i modellen. De huvudsakliga basobjekt i GT-SUITE som här 

används i modellerna, kallas i programmets terminologi för ’FlowSplit’, ’PipeRound’ 
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och ’OrificeConn’. Eftersom ’FlowSplit’ i grund och botten är en volym med ett 

godtyckligt antal ränder, lämpar den sig för att modellera både tankar, bromscylindrar 

och flervägsnipplar. Två typer av detta objekt används, ’FlowSplitGeneral’ och 

’FlowSplitSphere’. Vidare passar ’PipeRound’ för att modellera olika typer av rör och 

slangar, med dess inställningar för diskretiseringslängd och rörböjning. Att ta hänsyn 

till elasticiteten i plaströrens väggar är utvärderat men ger ingen skillnad, så detta 

negligeras. Till sist fungerar ’OrificeConn’ som länk mellan ’PipeRound’-objekt och 

’FlowSplit’-objekt, och är programmets motsvarighet till en teoretisk rand med 

samma väsentliga egenskaper; area och tryckförlustskoefficienter. Särskilt för 

bromsslangar kan det vara lämpligt att sätta diametern hos de två anslutna 

’OrificeConn’ till diametern hos hylsorna i slangens ändar, eftersom dessa har 

betydligt mindre genomströmningsarea än slangen själv. I figur 20 kan programmets 

ikoner för respektive objekt ses. 

 

Figur 20: Vanliga ikoner i GT-SUITE med tillhörande objektnamn. 

För att modellera en komplex struktur som en ABS-ventil eller en EBS-modul, 

uppskattas först dess volym med mätningar av de huvudsakliga inre dimensionerna. 

En ’FlowSplit’ tilldelas denna volym. Därefter ansluts en ’OrificeConn’ till varje in- 

och utgång på nämnda ’FlowSplit’, se figur 21. Varje ’OrificeConn’ tilldelas en 

diameter som motsvarar minsta uppmätta tvärsnittsyta vid motsvarande port på 

komponenten. Modellen kan sedan anpassas mot mätdata genom att ställa in 

förlustkoefficienterna i varje ’OrificeConn’. Även om många krökar och skarpa böjar 

finns inuti ventilen, modelleras de inte var för sig, utan antas bli inräknade i dessa 

förlustkoefficienter. 

 

Figur 21: Exempel på modellering av en EBS-modul i GT-SUITE. 

För bromscylindermodellen finns två varianter. Då tiden det tar för cylindern att 

närma sig sin maxvolym bara är en liten del av tiden det tar för luften i cylindern att 

uppnå sitt sluttryck, är volymen approximativt konstant under större delen av 

förloppet. Därför görs inga stora fel med en konstant volym (en ’FlowSplitSphere’) 

som modell av bromscylindern. En sådan modell ger inkorrekta resultat om 

bromscylinderns verkliga maxvolym används, men ger bra överensstämmelse med 
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samtliga ansättningsmätningar om volymen anpassas. För lossning är det dock inte 

en bra modell. 

En mer avancerad variant är att modellera hela bromsen istället för bara 

bromscylindern, som en rörlig kolv med ansluten fjäder och massa med 

kontaktvillkor (inklusive dämpande friktion), se figur 22. Ett problem med detta är 

att Scania köper nästan alla bromskomponenter vilket innebär att det är svårt att 

erhålla värden för alla nödvändiga parametrar. Denna modell är utvärderad men inte 

tillämpad i verifieringen, då kvalificerade uppskattningar av dimensionerna ger 

bristfälliga resultat och då modellen mångdubblar simuleringstiderna. Faktum är att 

bromscylindrar simuleras bättre med matematiska modeller som erhålls med 

systemidentifiering [25]. En tredje möjlighet är att i en ’FlowSplit’ ge volymen som en 

funktion av tiden, men detta har inte undersökts då sådana data saknas. 

 

Figur 22: Avancerad modell av bromsen. Anslutning 3 och 4 är mekaniska anslutningar. 

I modelleringen av en vinkelnippel är det tryckförlusten till följd av den skarpa 

vinkeländringen som är intressant, och därför lämpar sig en ’PipeRound’ med 

böjning för detta. I böjningsegenskaperna kan vinkeln och krökningsradien på böjen 

ställas in, och här tillämpas minsta möjliga radie i kombination med den vinkel som 

nippeln har. Längden och innerdiametern väljs enligt nippelns dimensioner. 

I modelleringen av flervägsnipplar är det fördelningen av flöde till de olika portarna 

som är intressant. Bäst för detta är ’FlowSplitGeneral’, och modelleringen av 

nipplarna har i möjligaste mån följt den omfattande dokumentation som finns i 

GT-SUITE angående dessa objekt. För att ta hänsyn till tryckfallet i 

flervägsnipplarnas skarpa böjar har här en kort ’PipeRound’ med böjning lagts till 

efter varje ’FlowSplitGeneral’. 
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6. Resultat 

Varje uppsättning i riggen återskapas som modell och simuleras. I möjligaste mån 

används riggkomponenternas verkliga dimensioner i modellerna, ofta erhållna från 

ritningar, och därefter ställs enstaka parametrar in för att anpassa simuleringen till 

verkligheten. De parametrar som ändras hör då ofta till den modellkomponent som 

är den grövsta approximationen av motsvarande verklig komponent. Här presenteras 

dels mätresultat, dels simuleringsresultat och dels de modeller som ger de bästa 

simuleringsresultaten. Eftersom ett certifieringsprov typiskt mäter tiden det tar för 

trycket i bromscylindern att nå 75% av sluttrycket vid ett initialt övertryck i tankarna 

på 9 bar, används just detta värde för att bedöma överensstämmelsen mellan mätning 

och simulering, och på så sätt avgöra vilka modeller som är bäst. Med tanke på 

sammanhanget anses en noggrannhet i simuleringens tidsfördröjning på ±0,01 s som 

tillräckligt god. 

6.1 Uppsättning 1 

Mätresultaten för uppsättning 1 av riggen och simuleringsresultaten för modellerna 

av uppsättning 1 jämförs i figurerna 24, 25, 26 och 27. Modellerna beskrivs nedan. 

6.1.1 Parametersättning i MATLAB 

ABS-ventilens inloppshål har en uppmätt diameter på 7 mm, vilket ger Amin och A1: 

Amin = A1 = 38,4845 mm2 

Kranen och dess intilliggande T-nippel modelleras tillsammans med ett 190 mm långt 

rör med 13 mm innerdiameter. Plaströret och dess intilliggande T-nippel modelleras i 

fallet med ett 12 mm-rör med ett 820 mm långt rör med 9 mm innerdiameter, och i 

fallet med ett 16 mm-rör med ett 900 mm långt rör med 12 mm innerdiameter. 

Volymerna Vtank och Vcyl, tankarnas volymer, sätts till 36,5 liter respektive 6 liter. 

Engångsförlusterna för båda röruppsättningarna gäller främst ABS-ventilen och finns 

listade i tabell 5 och 6. 
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Tabell 5: Engångsförluster med 12 mm-rör. 

Förlustmodell Motsvarighet i rigg Kj 

Areaminskning Inlopp, ABS-ventil 0.355 

Areaökning ABS-ventil 0.4352 

Skarp böj, 90 grader ABS-ventil 1.1 

Areaminskning Utlopp, ABS-ventil 0.2187 

 

Tabell 6: Engångsförluster med 16 mm-rör. 

Förlustmodell Motsvarighet i rigg Ki 

Areaminskning Inlopp, ABS-ventil 0.355 

Areaökning ABS-ventil 0.4352 

Skarp böj, 90 grader ABS-ventil 1.1 

 

Resultaten av den kvasistationära approximationen beräknades i MATLAB (version 

7.11.0 (R2010b), 32-bit) med differentialekvationslösaren ’ode45’ och ett tidssteg på 

0,1 ms samt ovan beskrivna parametrar. Resultaten av beräkningarna visas 

tillsammans med mätresultaten i figurerna 24, 25 och 26. 

6.1.2 Parametersättning i GT-SUITE 

Simuleringarna görs på en PC över ett tidsintervall på 0,7 sekunder för ansättning 

(2 sekunder i uppsättning 1 för att bättre kunna se temperaturutvecklingen) och 

0,5 sekunder för lossning, med explicit lösningsalgoritm för flödet och förbättrad 

friktionsmodell i GT-SUITE (GTise v7.1.0). Den explicita lösningen rekommenderas 

för dessa typer av förlopp av GT-SUITE [8]. Rörens diskretiseringslängd är 10 mm. 

De termiska egenskaperna i väggarna på de objekt som utgör tank 1 och tank 2 ställs 

in som en 1 mm tjock vägg i stål med en extern konvektionskoefficient på 

20 W/(m2K), medan lösningsalgoritmen för temperaturen väljs för ett transient 

förlopp. Väggtjockleken är en godtycklig uppskattning då den är okänd, men 

konvektionskoefficienten är det rekommenderade värdet av GT-SUITE för 

ventilerade rum. Utifrån alla dessa inställningar väljs tidssteget av programmet på ett 

adaptivt sätt under simuleringens gång. Simuleringarna av de små uppsättningarna 

1 – 5 tar omkring 30 sekunder att köra med en 1,6 GHz processor, medan den större 

uppsättning 6 tar drygt 3 minuter att köra. I figur 23 visas modellen av uppsättning 1 

(jämför med riggschemat av uppsättning 1 i figur 7) och de huvudsakliga 

parametrarna för objekten i figur 23 finns listade i tabell 7. Alla parametrar som inte 

listas här har programmets standardinställning om inget annat sägs. 
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Figur 23: Modell i GT-SUITE av uppsättning 1. 

 

Tabell 7: Parametrar för objekten i modellen beskriven i figur 23. 

Objektnamn, figur 23 Volym 

[liter] 

Diameter [mm] Längd 

[mm] 

Tank_1 36,5 412 - 

kran_och_T-nippel - 13 190 

ABS-ventil_hål - 7 - 

ABSventil_innervolym 0,0097 26,46 - 

ABS-ventil_utlopp - 12 - 

T-nippel - 13 68 

rör - 9 (uppsättning 1 med 12 mm-rör) 

12 (uppsättning 1 med 16 mm-rör) 

820 

900 

Tank_2 6 255 - 

 

Begynnelsetillståndet för simuleringen använder sig av mätvärdena i motsvarande 

riggprov, och i modellen initieras alla objekt från ’Tank_1’ till 

’ABSventil_innervolym’ med övertryck. Vidare har objektet ’ABS-ventil_hål’ båda 

flödeskoefficienterna satta till 1, vilket inte överensstämmer med geometrin för ABS-

ventilens inlopp (port 1) enligt objektets hjälpavsnitt, men ger mycket bättre resultat 

än standardinställningen för dessa koefficienter.  

6.1.3 Jämförelse av resultat 

Skillnaden mellan det statiska trycket efter ventilen och stagnationstrycket i tank 2 i 

figur 24 vittnar om att ett strypt flöde först äger rum genom ventilen tills 

tryckskillnaden halverats, och att trycket inte hinner fortplanta sig till tanken, varpå 

trycket i röret jämnar ut sig i en vågutbredning och Fannoströmning från tank 1 till 

tank 2 tar över. Detta går att bekräfta med närmare studier av simuleringsresultaten i 

GT-SUITE. Den kvasistationära modellen har viss potential att uppskatta 

verkligheten, men är inte tillräckligt noggrann. I sin karaktär återspeglar den 

förloppet med strypt strömning och efterföljande Fannoströmning mellan två 

punkter, men samtidigt misslyckas den med att fånga effekten av tryckutbredning i 

röret. Samtidigt visar figur 24 att GT-SUITE simulerar hela förloppet på ett 

verklighetsnära sätt. 
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Figur 24: Jämförelse av mätdata från tryckgivare 3 och 4 med motsvarande tillgängliga 

simuleringsdata, för uppsättning 1 med 16 mm-rör och 10 bars starttryck i tank 1. 

Givet denna bakgrund, faller sig den kvasistationära modellens karaktär naturligt. 

Eftersom det strypta massflödet i modellen direkt fyller på bromscylindern, medan 

flödet i verkligheten bara fyller på ena änden av röret, ökar trycket långsammare i 

modellen jämfört med det statiska trycket i mätningen eftersom volymen som fylls är 

mycket större. Med metoden att vid en viss tryckskillnad skifta från strypt flöde till 

Fannoströmning uppkommer de skarpa gradientändringarna både för det statiska 

trycket i GT-SUITE och för trycket i den kvasistationära modellen. Eftersom 

GT-SUITE till skillnad från den kvasistationära modellen har sitt rör diskretiserat i 

små delvolymer, kan effekten av massflödets utbredning genom röret tas hänsyn till 

vilket ger ett långsammare och jämnare förlopp än vad den kvasistationära modellen 

tillåter. 
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Figur 25: Jämförelse av mätdata från tryckgivare 4 och simuleringsdata på stagnationstrycket 

i tank 2, för de två olika rören i uppsättning 1 med 10 bars starttryck i tank 1. 

En viktig skillnad mellan de två olika simuleringarna visar sig figur 25; medan 

GT-SUITE kan förutsäga effekten av att byta 16 mm-röret mot 12 mm-röret, kan 

den kvasistationära approximationen inte förutsäga ens den relativa skillnaden mellan 

mätningarna. Då approximationens bristfälliga noggrannhet och användbarhet gör att 

modelleringen av t.ex. bromscylindrar skulle vara helt godtycklig, har de mer 

invecklade uppsättningarna 2 – 6 inte simulerats i MATLAB. 
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Figur 26: Jämförelse av mätdata och simuleringsdata på temperaturen i tank 2, för 

uppsättning 1 med 16 mm-rör och 10 bars starttryck i tank 1. 

I figur 26 visas temperaturutvecklingen som fås med tryckutvecklingen i figur 24, och 

mätningen skiljer sig mycket från simuleringarna. Detta beror på att processen i 

verkligheten är polytropisk, medan det i den kvasistationära approximationen antas 

att den är isentropisk (reversibel och adiabatisk). Simuleringen i GT-SUITE ligger i 

början av förloppet nära den isentropiska processen, men ändrar sedan karaktär och 

blir mycket lik den polytropiska. Eftersom den simulerade temperaturen stiger 

mycket fort i början, hinner simuleringen i GT-SUITE avvika mycket från mätningen 

innan modellen beter sig korrekt. Karaktären hos processen som simuleras i 

GT-SUITE kan påverkas; olika simuleringsinställningar på värmeöverföringen i 

väggarna ger inverkan på temperaturen. Med inställningarna som ger 

temperaturutvecklingen i figur 26 erhålls en av de noggrannaste tryckutvecklingarna, 

och om den simulerade temperaturen förbättras gentemot mätningen så försämras 

det simulerade trycket. Det går att återskapa temperaturutvecklingen någorlunda väl 

genom att ställa in tankväggen till att leda bort värme extremt (och overkligt) fort, 

men då blir trycksimuleringen långt ifrån tillräckligt noggrann. Ändring av 

värmeöverföringen i rören påverkar inte temperaturen tillräckligt mycket för att nå 

ned till den polytropiska processen. Alltså är det svårt att i simuleringar återskapa en 
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verklighetsnära temperaturutveckling i tank 2 samtidigt som man bibehåller en 

korrekt tryckutveckling. 

Figur 27 visar att noggrannheten i simuleringen i GT-SUITE inte är känslig för 

begynnelsevärdet på övertrycket i tank 1. Detta är en mycket önskvärd egenskap 

eftersom många mätningar i utvecklingsarbetet inte har samma starttryck som 

används vid certifieringen. Skillnaden mellan sluttrycken i figur 27 är inte oväntad, då 

temperaturen redan avviker mycket och det är möjligt att tillstånden är snedfördelade 

i simuleringen. 

 

Figur 27: Jämförelse av tryckutvecklingar i tank 2 som fås med olika starttryck i tank 1, för 

mätning och simulering i GT-SUITE av uppsättning 1 med 16 mm-rör. 

6.2 Uppsättning 2 och 3 

Simuleringen av uppsättning 2 och 3 utförs i GT-SUITE med samma inställningar 

som för uppsättning 1. För lossningen är dock simuleringstiden 0,5 sekunder. Den 

avancerade modellen av bromsen testas enbart för 16’’ bromscylindern, eftersom den 

är den enda med tillgängliga data för uppskattning av fjäderkonstanten i bromsen. 

För simulering av ansättning är modellen av uppsättning 2 och 3 i GT-SUITE 

identisk med den för uppsättning 1 sånär som på objektet ’rör’ som har ny längd 
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samt objektet ’Tank_2’, som för dessa uppsättningar ersätts med objektet 

’Bromscylinder’ när bromsen modelleras med en konstant volym. När den 

avancerade bromsmodellen används ersätts objektet med modellen i figur 22. 

Modellen av uppsättning 2 och 3 visas i figur 28 (jämför med riggschemat av 

uppsättningarna i figur 10). Parametrarna för alla objekt i figurerna 22 och 28 som 

inte redan beskrivits i tabell 7, finns listade i tabell 8. Under mätningen var rören 

böjda upp till 180° utslaget över hela deras längd, men detta negligeras. 

 

Figur 28: Modell i GT-SUITE för ansättningssimulering av uppsättning 2 och 3 med 

konstant volym som bromsmodell. 

För simulering av lossning är modellen identisk med den för ansättning, sånär som 

på objekten ’Tank_1’ och ’kran_och_T-nippel’ som ersätts med objektet ’ambient’ 

som representerar omgivningen, se figur 29. Eftersom luften släpps ut genom en 

annan kanal i ABS-ventilen ändras också diametern och flödeskoefficienterna hos 

’ABS-ventil_hål’. Parametrarna finns listade i tabellerna 8a – 8d, där bromscylinderns 

volym i samtliga bromsmodellers fall är anpassad till motsvarande 

ansättningsmätning med 10 bars starttryck. För utökat simuleringsarbete kan det 

noteras att det finns logiska, elektriska och elektromekaniska komponenter i 

programmet som kan kopplas ihop till ventilmodeller som kan växla mellan 

ansättning och lossning. Sådan modellering ligger inte inom ramen för detta 

examensarbete. 

 

Figur 29: Modell i GT-SUITE för lossningssimulering av uppsättning 2 och 3 med konstant 

volym som bromsmodell. 

 

Tabell 8a: Parametrar för objekten i den avancerade bromsmodellen, beskrivna i figur 22. 

Objektnamn, figur 22 Volym [liter] Diameter 

[mm] 

Slaglängd 

[mm] 

Massa [kg] Dämpnings-

koefficient 

brake_deadvolume 0,045 98 - - - 

brake_diaphragm-1 - 98 - - - 

pushrod_and_brake - - 75 1 0.1 

brake_diaphragm-2 - 98 - - - 
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Tabell 8b: Parametrar för objekten i den avancerade bromsmodellen, beskrivna i figur 22. 

Objektnamn, figur 22, 

forts. 

Volym [liter] Diameter 

[mm] 

Fjäderkonstant 

[N/m] 

Förspänning 

[N] 

 

brake_outside 1 98 - -  

brake_spring - - 6000 230  

 

Tabell 8c: Parametrar för objekten i modellen beskriven i figur 28. 

Objektnamn, figur 28 Volym [liter] Diameter [mm] Längd [mm]  

Bromscylinder 0,76 (16’’ cylinder) 

1,41 (24’’ cylinder) 

2,35 (30’’ cylinder) 

113 

139 

165 

-  

rör - 9 1800  

 

Tabell 8d: Parametrar för objekten i modellen beskriven i figur 29. 

Objektnamn, figur 29 Diameter [mm] Tryck [bar]  

ABS-ventil_hål 12 -  

ambient - 1  

 

En jämförelse av figur 30 och 31 antyder att det är bättre med en konstant volym 

som modell av bromscylindern än en mer detaljerad modell av hela bromsen. Både 

den konstanta volymen och den avancerade bromsmodellens kolvdiameter är 

anpassade till mätningen med 10 bars starttryck. Visserligen visar den detaljerade 

modellen potential att kunna återge oscillationer väl, som kurvorna i figur 31 för 

6 bars starttryck demonstrerar, men en simultan inställning av de 9 berörda 

parametrarna för att få simuleringarna att stämma överens med mätningarna är ett 

mycket omfattande arbete. Här har bara diametern hos kolven ställts in i den 

avancerade bromsmodellen, medan resterande parametrar baserar sig på bromsens 

verkliga dimensioner. Samtidigt är metoden där en konstant volym används 

tillräckligt bra, och kommer med fördelar som kortare simuleringstider och enklare 

modellbygge. Därför har den konstanta volymen brukats som modell i 

simuleringarna av uppsättning 4, 5 och 6. Notera att simuleringens noggrannhet nu 

visar tecken på att vara beroende av starttrycket. 
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Figur 30: Jämförelse av mätdata och simulering i GT-SUITE med en konstant volym som 

modell av bromscylindern, för ansättning i uppsättning 2 med en 16’’ bromscylinder, 

starttryck 10 och 6 bar i tank 1. 
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Figur 31: Jämförelse av mätdata och simulering i GT-SUITE med den avancerade 

bromsmodellen, för ansättning i uppsättning 2 med en 16’’ bromscylinder, starttryck 10 och 

6 bar i tank 1. 

Lossningsförloppet visar sig vara svårare att simulera väl. Den konstanta volym som 

ger en bra modell för ansättningsförloppet kan inte återanvändas, se tabell 9, utan 

volymen måste ställas om till att passa lossningen. Som det visas i figur 32, där 

bromscylindermodellen så gott som möjligt är anpassad till lossningen, går det inte 

att få simuleringen att ligga an mot mätdata på samma sätt som för ansättningen.  

Därför går det bara att förlita sig på de kravställda måtten (tid till 10% av starttryck 

samt förändringshastigheten i trycket mellan olika tryckvärden) för att avgöra 

överensstämmelsen. Trots att lossning normalt sker med en EBS-modul anses att 

även lossningsmåttet är intressant i sammanhanget, vilket presenteras i tabell 10. För 

en 16’’ bromscylinder ger en ’FlowSplitSphere’ med 97 mm diameter relativt bra 

resultat. Resultatet är dock mycket känsligt för ändringar i diametern, och 

överensstämmelsen försämras vid jämförelse med andra mätserier. 
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Figur 32: Simulering av lossning i GT-SUITE med en konstant volym som modell av 

bromscylindern, för lossning i uppsättning 2 med en 16’’ bromscylinder och 10 bars 

starttryck. 

 

Tabell 9: Jämförelse av ABS-gradienterna i mätning och simulering, för uppsättning 2 med 

en 16’’ bromscylinder och 10 bars starttryck. 

 Mätning Simulering, 
ansättnings-
anpassad volym 

Simulering, 
lossningsanpassad 
volym 

Gradient, 5 till 2 bar 
[bar/s] 

-44,8 -33,7 -51,4 

Gradient, 2.2 till 1.8 bar 
[bar/s] 

-28,6 -20,9 -31,6 

 

Tabell 10: Jämförelse av lossningstiden i mätning och simulering, för uppsättning 2 med en 

16’’ bromscylinder och 10 bars starttryck. 

 Mätning Simulering, 
lossningsanpassad 
volym 

Tidsfördröjning till 10% av starttryck [s] 0,32 0,25 
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Ursprunget till den avancerade bromsmodellen är en hypotes att man i lossning 

måste ta hänsyn till fjäderkraften som hjälper till att trycka ut luften ur systemet, men 

i figur 33 är det uppenbart att simulering av lossning misslyckas än mer med den 

avancerade bromsmodellen. För resultaten i figur 33 används bromsmodellen 

beskriven i tabell 8a – 8b, anpassad till ansättning i uppsättning 2 med samma 

cylinder och starttryck. Simuleringen avbryts efter 0,075 s på grund av numeriska 

problem. 

 

Figur 33: Simulering av lossning i GT-SUITE med den avancerade bromsmodellen, för 

lossning i uppsättning 2 med en 16’’ bromscylinder och 10 bars starttryck. 

6.3 Uppsättning 4 

Simuleringen av uppsättning 4 utförs i GT-SUITE med samma inställningar som för 

ansättning i uppsättning 2 med 30’’ bromscylinder. Den enda skillnaden är att 

simuleringen görs med den förbättrade friktionsmodellen med böjning i GT-SUITE. 

Här tas också hänsyn till att plaströren är böjda, vilket visar sig göra en mycket liten 

men märkbar skillnad. I figur 34 visas modellen av uppsättning 4 (jämför med 

riggschemat i figur 13) och parametrarna för de objekt i figur 34 som inte redan 

beskrivits, finns listade i tabell 11. 
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Figur 34: Modell i GT-SUITE av uppsättning 4. 

 

Tabell 11: Parametrar för objekten i modellen beskriven i figur 34. 

Objektnamn, 

figur 34 

Diameter 

[mm] 

Längd 

[mm] 

Vinkel, böjning [°] Radie, böjning 

[mm] 

Volym 

[liter] 

rör_1 9 900 180 - - 

90°-nippel 9 40 90 10-15 - 

rör_2 9 900 180 - - 

Bromscylinder 165 - - - 2,35 

 

Eftersom uppsättning 4 i grunden är uppsättning 2 med 30’’ bromscylinder och en 

90°-nippel, kan effekten av en 90°-nippel i systemet utvärderas genom att ställa dessa 

mätningar och simuleringar mot varandra, som i figur 35. Där visas att den valda 

modellen av en 90°-nippel ger en inverkan på simuleringen som stämmer överens 

med verkligheten. Dessutom kan man, genom att jämföra trycket i tryckgivare 3 och 

tryckgivare 4 för de två olika uppsättningarna, förstå att en 90°-nippel hindrar flödet 

så att en större luftmassa ackumuleras mellan ABS-ventilen och nippeln under 

förloppet. Därav ökar trycket strax efter ventilen snabbare, medan trycket i 

bromscylindern ökar långsammare. 
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Figur 35: Jämförelse av mätdata från tryckgivare 3 och 4 med motsvarande tillgängliga 

simuleringsdata, för uppsättning 4 samt uppsättning 2 med 30’’ bromscylinder, båda med 10 

bars starttryck. 

En tumregel finns, som säger att en 90°-nippel för 12 mm-rör kan ersättas med 

ungefär 1,5 meter av samma rör utan att förändra systemets reaktionstid. Denna har 

inte kunnat verifieras i simuleringar med någon rimlig modell av en 90°-nippel, där 

simuleringsuppsättningarna liknar uppsättning 1. I simuleringarna blir 

tidsfördröjningarna 0,07 till 0,14 sekunder kortare med en 90°-nippel än med 1,5 

meter rör. Simuleringarna pekar istället mot att 0,5 meter rör skulle motsvara nippeln. 

6.4 Uppsättning 5 

Simuleringen av uppsättning 5 utförs i GT-SUITE med samma inställningar som för 

uppsättning 4. Modellen är också samma, sånär som på modellen av ABS-ventilen i 

uppsättning 4 som här ersätts med en modell av EBS-modulen genom lämplig ny 

parametersättning av objekten. Se figur 36 och tabell 12 för detaljer om modellen. 

 



50 

 

 

Figur 36: Modell i GT-SUITE av uppsättning 5. 

 

Tabell 12: Parametrar för objekten i modellen beskriven i figur 36. 

Objektnamn, figur 36 Diameter [mm] Volym [liter] 

EBS_inlopp 8 - 

EBS_innervolym 37,9 0,029 

EBS_utlopp 8 - 

 

Till skillnad från ABS-ventilens volym i tidigare uppsättningar initieras inte objektet 

’EBS_innervolym’ med övertryck, med hänsyn tagen till hur en riktig EBS-modul 

fungerar. 

I figur 37 ses att EBS-modulen till skillnad från ABS-ventilen inte medger samma 

jämna tryckökning vid sin utgående port, utan får en trappstegsliknande ökning av 

det statiska trycket. Detta tros bero på överslängar i regleringen av EBS-modulens 

propreläventil. Den ojämna tryckökningen precis efter modulen påverkar naturligtvis 

tryckökningen i bromscylindern. Därför skiljer sig bromscylinderns tryckökning från 

motsvarande simulerade tryckökning i karaktären. Noggrannheten i tidsfördröjningen 

är dock fortfarande god. 
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Figur 37: Jämförelse av mätdata från tryckgivare 3 och 4 med motsvarande tillgängliga 

simuleringsdata, för uppsättning 5 med 10 bars starttryck. 

6.5 Uppsättning 6 

Simuleringen av det kompletta bromssystemet i uppsättning 6 utförs i GT-SUITE 

med hjälp av modellerna av rör, 90°-nipplar, ABS-ventiler och EBS-moduler som 

framtagits ur simuleringarna av uppsättning 1 – 5. Då provningsbaserad modellering 

av alla funktioner i samtliga komponenter som ingår i uppsättning 6 överskrider 

omfattningen av detta examensarbete, är nya komponenter som inte provats 

modellerade med sunt förnuft enligt rekommendationer och beskrivande exempel i 

hjälpavsnitten i GT-SUITE. 

Utöver modelleringen av nya komponenter görs vissa modifikationer av modellerna 

av de redan provade komponenterna. I uppsättning 6 uppnås en märkbar förbättring 

i resultaten genom att istället för en ’FlowSplitSphere’ använda en ’FlowSplitGeneral’ 

som modell av en tank, med tankens verkliga volym och en expansionsdiameter på 

9 mm. Även volymen i ABS-ventilen är ändrad från att vara en ’FlowSplitSphere’ till 

en ’FlowSplitGeneral’ för att få bukt med ett felmeddelande, men den ändringen 

påverkar inte resultatet någonting. EBS-modulen som i uppsättning 6 har två 

utgående portar istället för en, ändras enkelt genom att lägga till ännu en port i 
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’FlowSplitSphere’ kopplad  ett likadant utlopp. Med tanke på att tryckgivarna är 

inkopplade via Y-nipplar, har även detta modellerats för att kunna göra en korrekt 

jämförelse mellan mätning och simulering. Vidare är böjningen av plaströren 

negligerad här. 

Hela modellen går att studera i figur 38. Stålröret modelleras med en serie böjda rör, 

med böjningsvinklar uppmätta på röret och krökningsradier erhållna från dess 

ritning.  

 

Figur 38: Modell i GT-SUITE av uppsättning 6. Objektens färgkodning är till för att lättare 

åtskilja komponenter samt rördragningarna till bromscylindrarna. 

 

De simulerade och de uppmätta trycken i tryckgivarna jämförs i figur 39 och figur 40. 

I mätdata syns att trycken i tryckgivare 1 och 2, som båda är inkopplade på kretsar 

med längre rör och ABS-ventiler, ligger mycket nära varandra. Likaså ligger trycken i 

tryckgivare 3 och 4, båda på kretsar med kortare rör och utan ABS-ventiler, nära 

varandra. I simuleringsdata däremot, ligger dessa par inte alls nära varandra. Den 

enda tryckgivaren där skillnaden mellan mätning och simulering ligger inom den 
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önskade noggrannheten är tryckgivare 3. Tidsfördröjningarna för de fyra 

bromscylindrarna redovisas i tabell 13. 

 

Figur 39: Jämförelse av mätdata från tryckgivare 1 – 4 med motsvarande simuleringsdata, för 

uppsättning 6 med 10 bars starttryck. 
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Figur 40: Jämförelse av trycket i tank 2 i mätning och simulering, för uppsättning 6 med 10 

bars starttryck. 

 

Tabell 13: Uppmätt och simulerad tid till 75% av sluttrycket för de olika tryckgivarna, samt 

skillnaden mellan uppmätt och simulerat värde, för uppsättning 6. 

 Tid, mätning [s] Tid, simulering [s] Skillnad simulering-
mätning [s] 

Tryckgivare 1 0,246 0,342 0,096 

Tryckgivare 2 0,241 0,315 0,074 

Tryckgivare 3 0,215 0,220 0,005 

Tryckgivare 4 0,214 0,265 0,051 

 

Undersöks orsaken till de varierande skillnaderna mellan mätning och simulering, 

märks det att ju längre rören som leder till bromscylindern är, desto större blir denna 

skillnad. Det behöver inte finnas ett samband mellan rörlängd och skillnad, eftersom 

en förklaring till detta saknas och många andra orsaker är tänkbara, men figur 41 

tyder på att ett samband skulle kunna finnas. 
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Däremot går det att utesluta vissa orsaker som ensamma orsaker. Modellfel i ABS-

ventilen kan inte ensamt orsaka skillnaden, eftersom tryckgivarparet 1 och 2 då inte 

skulle skilja så mycket åt i simuleringen, medan tryckgivare 4 skulle simuleras bättre. 

Modellfel i EBS-modulen kan uteslutas som ensam orsak eftersom någon av 

tryckgivare 1 eller 2 annars skulle uppvisa överensstämning med mätningen, precis 

som tryckgivare 3 och 4 för deras EBS-modul. Däremot är en speciell typ av 

modellfel i EBS-modulen tänkbar som bidragande orsak, ifall massflödet till de två 

utgående portarna i verkligheten är snedfördelat medan simuleringen antar lika 

fördelning. Modellfel i förlusterna från rörböjar kan uteslutas som orsak, då dessa 

förluster för plast- och stålrör visar sig vara försumbara. Skillnaden varierar inte 

mellan tryckgivare 1 och 2, när de skarpt böjda rören i stålrörsmodellen som hör till 

tryckgivare 2 ersätts med raka rör, och samtliga plaströr har betydligt mjukare böjar 

än stålröret. 

 

Figur 41: Absolut och relativ skillnad mellan uppmätt och simulerad tid till 75% av 

sluttrycket, som funktion av rörlängden från tank 2 till bromscylindern. 

På grund av rörens tänkbara inverkan är det också av intresse att se hur friktions- och 

värmeledningskoefficienterna i plast- och stålrören påverkar simuleringsresultatet. 

Tidsfördröjningens känslighet för ändringar i dessa koefficienter redovisas i tabell 14 
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för den mest avvikande tryckgivaren, tryckgivare 1. Känsligheten är störst för 

ändringar i friktionskoefficienten. I tabell 15 visas att minimerad friktion inte kan ge 

tidsfördröjningen för tryckgivare 1 önskad noggrannhet gentemot mätningen, utan 

att förstöra noggrannheten för den minst avvikande tryckgivaren, tryckgivare 3. 

Eftersom det som minst krävs en minskning även av värmeledningskoefficienten för 

att uppnå överensstämmelse mellan simulering och mätning för tryckgivare 1, 

innebär det att det genom ändring av koefficienterna aldrig går att simulera alla 

tryckgivare med tillräcklig noggrannhet för denna uppsättning. 

Tabell 14: Tidsfördröjningens känslighet för ändringar i rörens friktions- och 

värmekoefficienter, tryckgivare 1. 

 Simulerad tidsfördröjning, tryckgivare 1 [s] 

Ingen ändring av koefficienter 0,342 

Friktionskoefficient: 0.9 0,338 

Värmeledningskoefficient: 0.9 0,341 

 

Tabell 15: Tidsfördröjningar för tryckgivare 1 och 3 med rörens friktionskoefficient satt till 0 

i simuleringen, jämförda med motsvarande mätvärden. 

 Uppmätt tidsfördröjning [s] Simulerad tidsfördröjning med 
friktionskoefficient 0 [s] 

Tryckgivare 1 0,246 0,307 

Tryckgivare 3 0,215 0,174 
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7. Slutsatser 

Som synes i resultaten för uppsättning 1, gav den kvasistationära approximationen 

simulerad i MATLAB ej tillfredsställande resultat. Om den MATLAB-baserade 

simuleringen ska göras bättre, handlar det om att införa fler volymer, noggrannare 

friktionsmodeller och hantering av rörförgreningar, vilket i stort sett innebär att 

närma sig finita volymmetoden. Finita volymmetoden brukas av GT-SUITE på en 

nivå som knappast kan nås med ett MATLAB-skript, och ger ofta noggranna 

resultat. Eftersom modeller i GT-SUITE också går att koppla till Simulink är 

fördelarna med en förbättrad MATLAB-baserad simulering små. Därför förespråkas 

här GT-SUITE som programvara för simulering av pneumatiken i bromssystem. 

Simuleringen av lossning bedöms vara bristfällig med de metoder som beskrivs här, 

och kräver bättre modellering för att bromssystemets uppfyllande av berörda krav 

ska kunna avgöras på förhand. Simuleringsresultatet är känsligt för 

parameterändringar och stämmer sällan överens med mer än en mätning. En möjlig 

förklaring kan vara ifall den upplagrade elastiska energin i hela bromsen ger en 

återfjädring som komprimerar luften i bromscylindern, och bidrar till ett 

långsammare tryckfall i början av förloppet. Den avancerade bromsmodellen skulle i 

så fall behöva förbättras. 

Simuleringen av ansättning är tillräckligt noggrann för både uppsättning 4 och 5 samt 

tryckgivare 3 i uppsättning 6, där merparten av de ingående parametrarna  motsvarar 

sina verkliga värden. Jämfört med uppsättning 2 har uppsättning 4 en ny komponent 

(90°-nippeln) och jämfört med uppsättning 4 har en komponent ersatts i 

uppsättning 5 (ABS-ventilen mot EBS-modulen). För dessa nya komponenter 

används dimensioner tagna direkt från deras ritningar. Detta talar för att det går att 

göra precisa simuleringar av effekten av konstruktionsändringar i ett bromssystem 

med GT-SUITE. 

Eftersom de fyra varianterna av rördragning i uppsättning 6 kan jämföras på samma 

sätt, talar dock den stora skillnaden mellan dessa simuleringar och mätningar emot att 

denna effekt går att simulera. Om det däremot skulle finnas ett samband mellan 

rörlängden och simuleringens avvikelse från mätningen, talar det för att effekten av 

konstruktionsändringar går att simulera, så länge det inte gäller relativt stora 

ändringar av de involverade rörlängderna. Den precisa förutsägelsen av 90°-nippelns 

inverkan talar för att åtminstone mindre ändringar går att utvärdera genom 

simulering. Med allt sammantaget anses detta vara närmast sanningen; att 

simuleringen lämpar sig för att utvärdera mindre konstruktionsändringar. 
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Att döma av resultaten för uppsättning 6 ger simuleringen en konservativ 

förutsägelse av tidsfördröjningen, i den mening att bromssystemet klarar 

certifieringskravet i verkligheten ifall det också klarar kravet i simuleringen. Det 

innebär att oavsett bromssystemens rörlängder och komplexitet, bör simuleringar 

kunna användas som stöd till konstruktionsarbetet utan ökad risk att bromssystem 

utvecklas som inte klarar certifieringskraven. Med simulering som 

konstruktionsarbetsstöd föreligger snarare en risk att bromssystem som skulle ha 

klarat certifieringskravet underkänns enligt simuleringsresultatet. 

Med tanke på vilka simuleringar som stämde minst överens med mätningarna, anses 

det att de största bristerna i modellen ligger i bromscylindern och EBS-modulen. 

Detta går hand i hand med att dessa två komponenter uppvisar ett komplext 

dynamiskt beteende. En ordentlig undersökning av strömningen genom 

EBS-modulen och efterföljande modellering av denna, skulle kunna ge bättre 

karaktär till tryckförloppet. En rigorös vidareutveckling av den avancerade 

bromsmodellen med anpassade parametrar för modellens samtliga komponenter kan 

tänkas ge bättre resultat än de konstanta volymer som använts här, och skulle i så fall 

kunna tas fram för de få bromscylindrar som används. Det skulle kunna ge tillräckligt 

noggranna resultat på bekostnad av mångdubblade simuleringstider. Ett specifikt 

exempel på en förbättring i bromsmodellen är förslagsvis att, istället för att ha enbart 

en fjäder, seriekoppla två fjädrar där den ena representerar bromscylinderns fjäder 

och den andra modellerar elasticiteten i bromsarna. En annan variant, som både 

håller nere simuleringstiderna och förbättrar modellen, är att genom provning 

bestämma hur volymen i olika bromscylindrar varierar med tiden, i ett typiskt 

ansättningsförlopp. Även om erhållna tidsförlopp från sådan provning endast gäller 

för just den konfigurationen av bromssystemet, är det mycket möjligt att de ger 

bättre simuleringar för många olika konfigurationer. Vidare kan en utredning av 

rörens inverkan visa om, och i så fall hur rörens längd påverkar simuleringens 

överensstämmelse med mätningen. 
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