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Sammanfattning 

Den serie komponenter hos en lastbil där drivande moment skapas och överförs kallas 

drivlina. Vid överföring av stora moment uppstår torsion i främst drivaxlarna och vid 

transienter i överfört moment kan drivlinans trögheter därför komma i svängning. 

Scania erbjuder sedan en tid sitt automatiska växlingssystem Opticruise med en 

automatisk koppling som styrs med elektromekanisk aktuator. Syftet med detta 

examensarbete är att modellera relevant drivlinedynamik med hjälp av Simulink och 

SimDriveline, att undersöka huruvida kontrollerat kopplingsslip skulle kunna dämpa 

drivlinesvängningar, samt att ta fram en strategi för reglering av kopplingsposition med 

hjälp av den elektromekaniska kopplingsaktuatorn vid växelurlägg. 

 

En drivlinemodell tas fram och valideras, där endast en styvhet, i drivaxlarna, 

modelleras. Kopplingens momentöverföringskaraktäristik som funktion av 

kopplingsposition anpassas mot mätdata. Försök genomförs där svängningsdämpning 

vid kopplingsslip undersöks och det framkommer att kopplingsslip har en dämpande 

effekt på drivlinesvängningar. 

 

Ett första förslag på en strategi för kopplingsreglering vid växelurlägg, där slipreglering 

följt av en rampad öppning av kopplingen tillämpas, presenteras även. Det visar sig vara 

möjligt att skapa mjuk tillbakavridning av den uppvridna drivlinan som inte genererar 

några nämnvärda drivlinesvängningar vid simuleringar med en  samplingstid på 0.001 s 

och utan övriga begräsningar. Vid simuleringar med aktuatorfördröjning, 

aktuatorbegränsning, större samplingstid respektive en olinjär styvhet modellerad i 

kopplingen, misslyckas dock konstantslipsregleringen och så även vid test i bil. 

 

Slutsatsen blir att svängningsdämpning kan uppnås genom kopplingsslip, men det 

snabba, olinjära förlopp som uppstår då stick övergår till slip i kopplingen vid 

överföring av relativt stora moment, kan dock inte att regleras i det befintliga systemet 

med den framtagna algoritmen, på grund av de begränsningar som finns. 
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Abstract 
The series of components in a truck used to generate and transmit torque is called 
powertrain. When transmitting large torques, torsion develops, mainly in the drive 
shafts, and transients in transmitted torque can therefore cause oscillation of the inertias 
of the powertrain. Since a few years, Scania offers its  automatic gear changing system 
Opticruise together with an automatic clutch controlled by an electro mechanic actuator. 
The aim of this Master thesis, is to model relevant powertrain dynamics using Simulink 
and SimDriveline, to investigate whether controlled clutch slip could be used to dampen 
powertrain oscillations, and also, to develop a strategy for clutch control by using the 
electro mechanic clutch actuator when disengaging gears.    

 

A truck powertrain model is developed and validated, where only one stiffness, in the 
drive shafts, is included. The torque transmission characteristics of the clutch as a 
function of clutch position is fitted to measurement data. Simulations are conducted 
where oscillation damping by clutch slip is investigated, and it is shown that clutch slip 
does have a damping effect on powertrain oscillations.  

 

A first suggestion on a strategy for clutch control when disengaging gears, where 
constant slip control is followed by a ramped opening of the clutch is used, is also 
presented. It is shown that it is possible to attain a smooth restoration of the torsion, not 
causing any oscillations worth mentioning, when using a sampling time of 0.001 s with 
no other limitations. However, when simulating the clutch control strategy with larger 
sampling time, actuator delay, actuator limitation and non-linear clutch stiffness, 
respectively, the constant slip control failed. The control strategy also failed when 
implemented and tested in a truck. The conclusion is that, even though clutch slip can 
dampen powertrain oscillations, the fast, non-linear process of the stick-slip 
phenomenon in the clutch, is not possible to control with the existing system and with 
the proposed control strategy, due to the limitations.  
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Inledning 
I detta kapitel görs initialt en översiktlig genomgång av bakgrunden till detta 

examensarbete.  Även arbetets problembeskrivning, målsättningar och avgränsningar 

redogörs för här, följt av en kort förklaring av den lösningsmetodik som tillämpas för 

att tackla uppgiften. Sist ges en beskrivning över hur rapporten är upplagd.  

 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Scania CV AB på Scania Tekniskt 

Centrum i Södertälje på gruppen NECT – Transmission Actuator Software. Arbetet har 

under 20 veckor bedrivits som ett fristående projekt inom ramen för NECT:s 

verksamhet. Handledare på Scania har varit Jörgen Hansson.  

Bakgrund 
Som titeln till detta examensarbete antyder är drivlinekomfort ett centralt område för 

Scania i allmänhet, och för gruppen NECT i synnerhet. Det kan naturligtvis finnas flera 

olika möjliga metoder att dämpa ut eller undvika de drivlinesvängningar, vilka orsakar 

drivlinekomfortstörningar. Just idén med kopplingsstyrning, eller mer specifikt, styrt 

kopplingsslip, för att dämpa ut drivlinesvängningar, har emellertid funnits på Scania en 

tid. Då metoden antogs ha förhållandevis stor potential att åstadkomma märkbara 

resultat med små medel vid mer grundlig utforskning, formulerades ett examensarbete 

kring idén. Denna rapport kommer att redogöra för resultatet av detta uppdrag. Nedan 

följer en mer grundlig genomgång av hur en Scania-lastbil och dess drivlina är 

uppbyggd och fungerar, samt en introducerande beskrivning av problematiken med 

drivlinesvängningar. 

Drivlinan hos en lastbil 

Den serie av komponenter och kopplingar hos en lastbil som sköter dess framdrivning 

kallas drivlina (på engelska powertrain, drivetrain eller driveline).  

En typisk Scania-bil av ”Europadragartyp
1
”, vilken är den typ av bil som i detta 

examensarbete kommer att studeras, har alltid drivning på de två bakhjulen. 

Vridmomentet från motorn, som i denna typ av bil är en dieselmotor, överförs i ett antal 

                                                 
1
 Europadragare: 4x2 dragbil (4 hjul varav 2 drivhjul) med en 6-cylinders dieselmotor om 420-480 hk 

samt hytt av R-typ, vilket är den största hyttyp som Scania producerar. 

Figur 1. Scania-drivlina med, 1. Motor, 2. Svänghjul, 3. Kopplingslock och kopplingslamell, 4. 

Växellåda, 5. Kardanaxel, 6. Slutväxel, 7. Drivaxel och  8. Hjul (här utan däck och fälg). (16) 
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steg till de två drivhjulen. Figur 1 illustrerar en Scania-drivlina och dess olika ingående 

komponenter. Svänghjulet som indikerats i figuren, är helt enkelt en roterande massa 

som sitter på motorns utgående axel. På svänghjulet sitter kopplingslocket monterat, 

vilket således är den del av kopplingen som alltid håller samma varvtal som motorn. Det 

är också i denna del som kopplingens diafragmafjäder är monterad, d.v.s. den fjäder 

som gör att kopplingen är hårt hoptryckt i sitt stängda läge. I kopplingens andra del 

sitter ett lamellpaket med integrerad torsionsfjädring. Till lamellpaketet är växellådans 

ingående axel kopplad. Växellådans utväxling är den faktor som bestämmer hur 

moment och varvtal omvandlas i växellådan. Denna faktor är större än 1,0 för de flesta 

växlar, vilket innebär ökat moment och minskat varvtal på växellådans utgående axel 

jämfört med ingående axel. Kardanaxeln överför sedan momentet till slutväxeln, där 

ytterligare en utväxling sker. Drivaxlarna är vinkelrätt kopplade åt varsitt håll från 

slutväxeln och är i sin andra ände förbundna med hjulen. På vissa Scanialastbilar finns 

även möjlighet till ytterligare en utväxling i själva hjulnavet, s.k. navreduktion. Detta 

kommer dock inte att beröras i detta examensarbete. 

Opticruise med automatkoppling 

Det är inte bara på personbilssidan det är populärt att ha automatväxlade bilar, även 

lastbilsmarknaden har länge efterfrågat automatväxlade lastbilar och bussar. Som en del 

av sin produktportfölj erbjuder därför Scania sedan många år det egenutvecklade s.k. 

Opticruise-systemet. Den stora skillnaden mellan Opticruise och ett traditionellt 

automatväxlingssystem, är att Opticruise inte använder en konventionell automatisk 

växellåda med en viskös momentomvandlare som kopplingsersättning. Scanias system 

består istället av en vanlig manuell växellåda, med skillnaden att en tryckluftsaktuator 

har ersatt den traditionella växelspaken och dess länkage för växelmanövrering. Till 

detta är en styrenhet med mjukvara för automatiska växelval och annan logik även 

kopplad.  

 

Fram tills nyligen fanns Opticruise endast i traditionellt trepedalutförande, vilket 

innebar att föraren var tvungen att använda en kopplingspedal för att bryta drivlinan vid 

start och stopp. Vid växling under körning behövs dock inte detta, då motormomentet 

regleras ner till nollnivå
2
, varpå urlägg och ilägg av växlar kan ske utan användning av 

kopplingen eftersom drivlinan inte är momentsatt. Sommaren 2009 lanserades dock en 

ny variant av Opticruise med automatisk koppling och endast gas- och bromspedal. 

Denna variant fungerar i stort sett som innan, med skillnaden att start- och stoppförlopp 

kan skötas med bara gas och broms. Viss användning av kopplingen förekommer även 

vid andra körfall, exempelvis vid vissa växelurlägg. Den aktuator som används för att 

manövrera kopplingen benämns på Scania ECA – Electronic Clutch Actuator. Denna 

aktuator möjliggör förhållandevis snabb och exakt positionsreglering genom styrning av 

en elmotor. Figur 2 visar funktionaliteten hos ECA-enheten.  

                                                 
2
 Motormomentets nollnivå benämns härefter den momentnivå där motorn levererar så mycket moment 

att varken drivande eller bromsande verkan upplevs av svänghjulet. I själva verket levererar dock motorn 

visst moment för att driva diverse aggregat som kopplats direkt på motorn, samt för att övervinna dess 

interna friktion. 
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Figur 2. Scanias ECA - Electronic Clutch Actuator, som används för att styra kopplingsposition 

på Opticruise tvåpedal-bilar. En elmotor, 1, verkar på en kulskruv, 2, som i sin tur pressar 

hydraulolja genom en mastercylinder, 3, varpå oljan leds vidare, 4,  till en slavcylinder, 5,  där 

oljetrycket verkar på tryckstången, 6, som öppnar/stänger kopplingen. (1) 

ECA-enheten erbjuder således en för Scania förhållandevis ny möjlighet att snabbt 

kunna positionsreglera kopplingen och därmed också styra kopplingens slip. Scania är 

dessutom den enda av de stora lastbilstillverkarna som i skrivande stund erbjuder en 

denna typ av elektromekanisk kopplingsaktuator. Övriga tillverkare använder 

genomgående pneumatiska aktuatorer som inte möjliggör samma goda prestanda. Detta 

examensarbete ämnar således utforska en av de tänkbara, outnyttjade tillämpningar som 

denna förhållandevis nya aktuator torde möjliggöra.  

Problembeskrivning 

Drivlinesvängningar 

De komponenter som drivlinan består av kan ses som ett antal massor som monterats 

ihop längs en axel. Dessa massor utgör masströghetsmoment då de roterar runt sin 

gemensamma axel och deras storlek påverkar således rotationsrörelsens karaktäristik. 

Vidare kan alla de ingående komponenterna inte anses vara helt stela, vilket gör att 

systemet kommer att få en viss torsionsstyvhet och torsionsdämpning, som även de 

påverkar rotationsrörelsen. Då drivlinan påverkas av de stora påfrestningar, som det 

drivande momentet från motorn samt det externa moment som verkar på drivhjulen, 

uppkommer torsion (uppvridning) i drivlinans veka delar. Dessa delars styvhet kan 

liknas vid torsionsfjädrar, vilket innebär att uppvridningen är proportionell mot den 

återförande kraft som skapas i materialet. På grund av drivlinans karaktäristik med veka 

delar och stora trögheter, erhålls för vissa körfall drivlinesvängningar där uppvridningar 

och tillbakavridningar som följer av pålagt motormoment och drivlinans 

egensvängningar, ger ett fluktuerande moment och en fluktuerande axelrotation ut till 

hjulen. Fordonet kommer då i svängning, vilket i hytten upplevs som okomfortabla 

longitudinella vibrationer.  
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Drivlinesvängningar förekommer främst då transienter i överfört moment från 

motorsidan uppkommer, vilket kan inträffa vid exempelvis starter, växlingar eller 

motorbromsning. Ett ganska vanligt problem är att motorstyrenheten inte helt lyckas 

beräkna rätt nollmoment vid momentavramper inför växlingar. Att då bryta drivlinan 

genom ett tvingat växelurlägg eller en kopplingsöppning, innebär att en momentsatt 

drivlinas båda delar ”släpps fria” vilket leder till en plötslig återvridning av drivlinan 

med momentfall hos drivhjulen och svängningar i hytten till följd. 

Dämpning av drivlinesvängningar genom kopplingsslip 

De drivlinesvängningar som uppkommer borde teoretiskt sett kunna dämpas ut genom 

att införa ett slip i kopplingen. Detta eftersom endast begränsade moment kan överföras 

vid kopplingsslip, samt att svängningens energi omvandlas till värme i kopplingen 

genom friktionen mellan kontaktytorna. Huruvida detta faktiskt kan förekomma i en 

Scanialastbils drivlina, samt i vilken utsträckning en sådan eventuell 

svängningsdämpning skulle kunna uppstå, måste dock undersökas inom ramen för detta 

examensarbete.  

Kopplingsreglering 

Om det visar sig att kopplingsslip kan dämpa drivlinesvängningar krävs en strategi för 

kopplingsreglering, så att kopplingsslip uppkommer vid rätt tillfällen och i rätt 

utsträckning. Utan ett sätt att kontrollera och reglera kopplingsslipet kommer eventuella 

fördelar gällande svängningsdämpning sannolikt inte att kunna utnyttjas. Ett konkret fall 

där en sådan reglerstrategi skulle behövas, är fallet med växelurlägg utan att 

nollmoment uppnåtts i drivlinan. Problematiken i det fallet rör främst hur uppvridningen 

i drivlinan på bästa sätt ska ”släppas tillbaka” så snabbt och mjukt som möjligt så att 

Figur 3. En typisk Europadragare - en dragbil med R-hytt och 4 hjul varav två 

är drivhjul, motoreffekt: 440 hk. Pilarna indikerar ett varierande moment och 

varvtal hos drivhjulen som ger upphov till longitudinella svängningar i hytten. 

(20) 
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växeln kan läggas ur utan att drivlinan är momentsatt. Det är också osäkert om systemet 

klarar av att reglera det snabba förlopp som stick-slip-fenomenet
3
, som då uppkommer i 

kopplingen, utgör.   

Syfte och målsättningar 
Detta examensarbete syftar till att utreda huruvida det är möjligt att förhindra och/eller 

dämpa ut drivlinesvängningar med hjälp av styrt kopplingsslip samt, om möjligt, ge 

förslag på hur detta kan göras. Mer specifikt har examensarbetet följande 

huvudmålsättningar: 

 Skapa en modell som återspeglar den drivlinedynamik som är relevant för 

utveckling av en regulator för kopplingsslip. 

 Undersök om drivlinesvängningar kan förebyggas och/eller dämpas ut genom 

kopplingsslip. 

 Ta fram ett förslag på en reglerstrategi för en så mjuk och snabb tillbakavridning 

av drivlinan inför växelurlägg som möjligt. 

 Implementera en reglerstrategi för fallet med tillbakavridning av drivlinan inför 

växelurlägg i mjukvara och testa strategin i provbil. 

Avgränsningar  
Problematiken kring drivlinesvängningar är ett minst sagt brett område. I Scanias 

produktutbud finns till att börja med ett mycket stort antal möjliga 

drivlinekonfigurationer, eftersom motorer, växellådor och axlar o.s.v. kan 

kombineras ihop på olika sätt. För att inte göra problematiken för bred  

begränsas detta examensarbete till att studera en typisk Europadragare. Mätningar i 

provbil för modellvalidering genomförs även i en och samma provbil för att 

undvika att skillnader olika provbilarbilar emellan skulle försvåra arbetet med att 

anpassa en modell till verkligheten. De individberoende faktorer som kan finnas hos 

olika lastbilar är självklart en källa till osäkerhet gällande exempelvis huruvida en 

utvecklad lösning för kopplingsreglering skulle kunna implementeras på alla bilar 

av samma typ, och inte bara just det exemplar som lösningen utvecklats mot. Även 

här görs dock en medveten avgränsning för att hålla ner komplexitetsgraden. 

 

När det gäller lösningar på problematiken med komfortstörande 

drivlinesvängningar, kan säkerligen ett flertal olika lösningar vara aktuella ur ett 

bredare perspektiv; allt från kraftigare axlar till begränsningar i överfört 

moment. Detta examensarbete begränsas dock till att gälla kopplingsreglering 

vid körfall där motormomentprofilen hålls oförändrad jämfört med om ingen eller 

befintlig kopplingsreglering skulle förekomma. 

 

Det finns många olika körfall för vilka det vore intressant att studera de effekter en 

strategi för svängningsdämpning genom kopplingsslip skulle medföra. Att utreda exakt 

vilka dessa körfall skulle kunna vara och utveckla strategier för hur kopplingen ska 

regleras i alla dessa fall, är inte något som skulle vara praktiskt genomförbart under ett 

                                                 
3
 Stick – Kopplingens båda delar roterar med samma vinkelhastighet och hakar således tag i varandra. 

Slip – Kopplingens båda delar roterar med olika vinkelhastighet men har kontakt med varandra. Moment 

överförs genom friktionen mellan kopplingslamellen och kopplingslocket.  

Fenomenet då stick övergår till slip brukar benämnas stick-slip. 
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examensarbete. Fokus läggs istället på att utreda potentialen med svängningsdämpning 

generellt, samt på att utveckla ett första förslag på en regulator för mjuk och snabb 

tillbakavridning av drivlinan inför växelurlägg. 

Lösningsmetodik 
Examensarbetet inleds med en litteraturstudie inom områdena Drivlinesvängningar, 

Drivlinemodellering, Praktisk identifikation av drivlineparametrar samt 

Kopplingsstyrning, för att skapa en förståelse för den aktuella problematiken och dess 

kunskapsområde. Befintliga patent avseende svängningsdämpning genom kopplingsslip 

gås även igenom, dels genom en egen initial undersökning och dels genom en 

patentförfrågan till patentgruppen internt på Scania, för att få en uppfattning om vilka 

idéer som redan kläckts och skyddats.  

 

För att undersöka drivlinans teoretiska karaktäristik tas därefter en analytisk modell 

fram för analys i frekvensplanet, dels för fallet då kopplingen är stängd, dels för fallet 

då kopplingen slirar. Systemets parametrar erhålls genom studier av interna dokument 

och rapporter på Scania. Med den analytiska modellen som grund, tas sedan en 

simueringsmodell fram med hjälp av Matlab/Simulink. Simulinks toolbox SimDriveline 

används för modellering av drivlinans komponenter. För att säkerställa modellens 

korrekthet, parameteranpassas och validerades den i flera steg mot mätdata från ett antal 

olika tester utförda i en provbil av samma typ som skulle modelleras.  

 

Då modellen anses färdigvaliderad skrivs ett Matlab-skript som nyttjar modellen för att 

analysera svängningsdämpning genom kopplingsslip vid olika konstanta 

kopplingspositioner med olika motormomentprofiler som insignal. Därefter fokuseras 

arbetet på att med hjälp av Simulink-modellen utveckla en reglerstrategi för fallet med 

mjuk och snabb tillbakavridning av drivlinan inför växelurlägg. Den framtagna strategin 

implementeras sedan i befintlig växellådsmjukvara och testas i lastbil. 

Sammanfattande resultat 

Modellering 

En drivlinemodell tas fram och valideras, där endast en styvhet, i drivaxlarna, 

modelleras. Valideringen visar god eller mycket god överensstämmelse mellan modell 

och provbil vid de jämförelser som görs. Vid körfall där stick-slip-fenomen 

uppkommer, visar det sig dock att kopplingens olinjära styvhet inverkar på stick-slip-

förloppet och således bör inkluderas i modellen.  

Svängningsdämpning vid kopplingsslip  

Den undersökning av svängningsdämpning genom kopplingsslip som genomförs visar 

att kopplingsslip har en dämpande effekt på drivlinesvängningar. En svårighet vid 

undersökningen var att erhålla initialt slip, då ett insvängningsförlopp krävdes för att 

simuleringen inte skulle påverkas av begynnelsetransienter. 

Strategi för kopplingsreglering vid växelurlägg   

Det visar sig vara möjligt att skapa mjuk tillbakavridning av den uppvridna drivlinan 

som inte genererade några nämnvärda drivlinesvängningar vid simuleringar med en  
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samplingstid på 0.001 s och utan övriga begränsningar. Vid simuleringar med 

aktuatorfördröjning, aktuatorbegränsning, större samplingstid respektive en olinjär 

styvhet modellerad i kopplingen, misslyckas dock konstantslipsregleringen och så även 

vid test i bil.  

Rapportstruktur 
Upplägget av denna rapport återspeglar i mångt och mycket den kronologiska ordning i 

vilken examensarbetet är utfört.  Efter detta inledningskapitel, där främst grundläggande 

bakgrund, problematik och syfte hos examensarbetet beskrivs, kommer kapitlet 

Referensram, som skildrar den litteraturstudie och patentundersökning som görs. 

Kapitlet Modellering beskriver sedan först hur en analytisk modell av drivlinan tas fram 

utifrån den kunskap som tillgodogjorts, och därefter hur en mer omfattande Simulink-

modell sätts upp och stegvis valideras. En undersökning om huruvida kopplingsslip ger 

svängningsdämpning görs i Svängningsdämpning genom kopplingsslip, varpå en 

strategi för mjuk och snabb tillbakavridning av drivlinan inför växelurlägg beskrivs i 

kapitlet Strategi för kopplingsreglering inför växelurlägg.
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Referensram 
I detta kapitel gås den litteratur som studerats inom ramen för detta examensarbete 

igenom. Även en redogörelse av befintliga patent som relaterar till projektet görs, följt 

av ett avsnitt om arbetets koppling till tidigare arbete och befintlig forskning inom 

området.     

Litteraturgenomgång  
För att skapa en god kunskapsmässig grund att stå på kring drivlinemodellering och 

kopplingsstyrning, görs en initial litteraturgenomgång. Denna genomgång omfattar 

litteratur som eftersöks i följande källor: 

 Befintlig litteraturbank relevant för området, tillhandahållen av handledaren på 

Scania (Scaniaintern samt -extern litteratur) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) databas 

 Compendex & Ei Backfiles databas  

 Scanias övergripande databas för examensarbetetsrapporter 

 Scaniaavdelningen NE:s databas för examensarbetesrapporter 

 

Nedan ges en redogörelse av studerad litteratur, uppdelad enligt examensarbetets 

huvudsakliga intresseområden.  

Drivlinesvängningar 

För att få bättre kunskap om vad som orsakar drivlinesvängningar och vilken typ av 

komfortstörningar de leder till, studeras en rapport för ett Scania-examensarbete som 

behandlar drivlinemodellering för simulering i verktyget Adams (2). Där listas de 

vanligaste typerna av drivlinerelaterade komfortstörningar och dess orsaker. De 

huvudsakliga fenomen som där beskrivs är:  

 Kängurustart – Snabb kopplingsslutning som leder till en hastigt uppvriden 

drivlina. Styvheten i drivlinan motverkar uppvridningen, vilket resulterar i den 

tillbakavridning och en oscillerande rörelse kring medeluppvridningen 

uppkommer, som i sin tur leder till fluktuerande moment på drivhjulen och 

därmed längsgående svängningar i hytten. 

 Tuggning – Vid körning på ojämn väg kan vertikala stötar leda till att 

normalkraften på drivhjulen, och därmed också vägfästet, varierar periodiskt. 

Detta kan leda till stick-slip-fenomen mellan väg och hjul, vilket i sin tur 

genererar hastiga upp- och tillbakavridningar av drivlinan. Detta gör att det 

drivande momentet på hjulen varierar och färden upplevs som ryckig i hytten. 

 Svansning – Vid stora momentpådrag på låga växlar kan hyttsvängningar i 

sidled (runt drivlinans rotationsrörelses axel) uppkomma. Detta på grund av den 

roterande kraft som uppkommer till följd av att vridmomentet i drivlinan ”tar 

spjärn” i motorns infästning i chassit. 

 Tomgångsvibrationer – Då varje cylinder tänder levererar motorn en extra 

momentskjuts. Tändfrekvensen från cylindrarna fortplantas således vidare i 

drivlinan som spikar i upplevt moment.  
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Utöver dessa fenomen, framkom det redan tidigt att följande fenomen också är 

problematiska (3),(4): 

 Snabb kopplingsöppning vid uppvriden drivlina. Den hastiga tillbakavridning 

som sker då kopplingen släpper exciterar egensvängningar. 

 Urlägg av växel vid uppvriden drivlina. Den hastiga tillbakavridningen som 

sker då växeln läggs ur och drivlinan bryts exciterar egensvängningar. 

 Snabb momentaktuering i motor och/eller koppling efter växling. 

 

Gemensamt för samliga de fall av drivlinerelaterade komfortstörningar som beskrivs 

ovan, är att hastiga upp- och tillbakavridningar av drivlinan exciterar egensvängningar 

hos de masströgheter och styvheter som dess komponenter utgör (2). För att kunna 

förstå och motverka de svängningar som uppkommer, är det därför av stor vikt att ha 

god förståelse för de olika drivlinekomponenternas egenskaper och hur de interagerar 

med varandra. Detta behandlas därför närmare i nästa stycke.  

Drivlinemodellering 

Att kunna modellera en drivlina är centralt vid utveckling av lastbilar och bussar och 

har således behandlats tidigare på Scania, bland annat av Magnus Pettersson (5). Han 

redogör i sin doktorsavhandling,  vars studier genomfördes i samarbete med Scania, i 

kaptitel 4 grundligt för hur en modell av en lastbils slutna drivlina bör ställas upp. 

Denna avhandling ligger även till grund för ett avsnitt om drivlinemodellering i 

kursmaterialet till kursen Vehicular Systems vid Linköpings universitet, närmare 

bestämt kapitel 7 (6). I materialet beskrivs hur en Scanialastbils drivlinas olika 

komponenter kan modelleras med hjälp av masströgheter, utväxlingar, styvheter och 

dämpningar. Skissen i Figur 4 är hämtad från Pettersons doktorsavhandling och visar 

tydligt de centrala delarna av drivlinan.  

 

De yttre moment som verkar på drivlinan är motorns vridmoment samt omgivningens 

påverkan på fordonet, som kan sammanfattas i en kraftresultant från vägen på 

drivhjulens däck. Genom uppställning av momentjämvikter för drivlinans olika delar, 

kan sedan ett ekvationssystem som beskriver hela drivlinan tas fram (6). Det generella 

Figur 4. En schematisk skiss över en lastbils drivlina. Utväxling sker i växellåda och  

slutväxel (5). 
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samband som behövs för att fysikaliskt beskriva hur en tröghet, Jx,  påverkas av de 

moment som verkar på den, är:  

 

 
         

 

   

 
[1] 

 

Där   
  är tröghetens vinkelacceleration i rad/s

2
 och de moment, Ti, som kan verka på 

masströgheten kan vara externt pålagda moment, som i detta fall är motorns drivande 

moment, Teng, samt omgivningens resulterande krafter som verkar som ett 

friktionsmoment på drivhjulen med hjulradien som hävarm, Tenv. Detta kan enligt (4) 

skrivas som:  

 

 
            

 

 
                    

                
[2] 

 

Där rwheel är drivhjulens radie och den första termen beskriver luftmotståndet som verkar 

på fordonet, där, ρair är luftdensiteten, Afront är ekipagets projicerade frontarea, Cd är 

ekipagets luftmotståndkoefficient och vvehicle är fordonets hastighet. Den andra termen 

beskriver rullmotståndet, där Cr är ekipagets rullmotståndskoefficient och m är 

ekipagets totala massa. Den sista termen utgör väglutningens horisontella kraftresultant 

på fordonet, där β är väglutningen. Observera att den accelererande kraften som verkar 

på fordonsmassan (och som därmed även bör komma in som en friktionskraft på hjulet), 

här har utelämnats, då denna med fördel istället beskrivs som en tröghet (4). Ti kan 

också utgöras av moment som uppkommer till följd av torsionsfjädring och –dämpning 

i de delar av drivlinan som trögheten är inspänd i, vilket beskrivs som: 

  

                  [3] 

 

                  [4] 

 

Där k är styvhetens fjärderkonstant och b är dämpkonstanten, indexen x och y benämner 

styvhetens ändar och θ resp    utgör vinkeln i rad respektive vinkelhastighet i rad/s.  

 

Som alltid när det gäller modellering, är frågan vilka delar av det aktuella systemet som 

kan generaliseras eller rent av exkluderas i den modell som ställs upp. Vissa egenskaper 

kan nämligen vara viktigare att få med i modellen än andra, beroende på vad modellen 

är ämnad att återspegla. När det gäller utväxlingar och masströgheter, är det i detta fall 

förhållandevis enkelt att identifiera de ingående komponenterna och dess ungefärliga 

värden. När det gäller styvheter och dämpningar, är det dock svårare att veta var de 

aktiva styvheterna, d.v.s. de vekaste delarna, samt de främsta källorna till 

svängningsdämpning, finns. Till att börja med antar Pettersson att däckens eventuella 

styvhet och dämpning kan exkluderas ur modellen, samt att eventuella glapp mellan 

kugg i slutväxel och växellåda inte förekommer (6). Vidare undersöker han 

experimentellt vilka av de komponenter som ingår som utgör de viktigaste styvheterna 
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och utreder då modellering av styvhet i drivaxlar och kardanaxel, samt av en linjär och 

en olinjär styvhet i kopplingslamellen. Han antar också att dämpningen härrör från 

samma källa som styvheten i dessa fall, d.v.s. att dämpningen verkar i själva torsionen. 

Slutsatsen han drar är att modellering av drivaxlarnas styvhet räcker för att på ett bra 

sätt fånga dynamiken kring första egensvängningsmoden. Läggs den olinjära 

kopplingsstyvheten till modellen, fås en ännu något bättre överensstämmelse med 

verkligheten (6). Även Jörgen Hansson på Scania har i en undersökning modellerat en 

drivlina. I hans rapport framgår att modellering av drivaxlarnas styvheter är tillräckligt 

för att fånga relevant dynamik (4).    

 

Ytterligare studier i modellering av drivlinesvängningsfenomen har även genomförts på 

Scania. Erik Gomez går i sin rapport igenom vilka delar av drivlinan som påverkar olika 

egensvängningsmoder (7). Han modellerar med hjälp av Matlab och Dymola styvheter i 

motor, koppling, växellåda, kardanaxel, slutväxel, drivaxlar och däck och genomför en 

frekvensanalys på systemet. Han genomför även en omfattande parameterstudie, där 

han samlar in relevanta drivlineparametrar så som styvheter, masströgheter och 

utväxlingar för olika drivlinekomponenter, samt varierar dessa parametrar i modellen 

och genomför en känslighetsanalys. Gomez visar i rapporten på att valet av växel spelar 

in svängningens karaktäristik, eftersom både utväxling och 

masströghetskonfigurationen skiljer sig betydligt de olika växlarna emellan. Gällande 

den första egensvängningsmoden, visar analysen att för den lägsta växeln, ”Kryp låg”, 

dominerar drivaxlarnas och växellådans styvhet. För den högsta växeln, växel 12, 

dominerar drivaxlarnas styvhet och kopplingsstyvheten (7).            

Kopplingsmodellering 

Litteraturen som gås igenom ovan rör modellering av en sluten drivlina. För att kunna 

undersöka hur kopplingsslip påverkar drivlinedynamiken, är det självklart också centralt 

att studera hur momentöverföringen som sker i kopplingen kan modelleras. Bland annat 

beskriver M.H.M. Dassen detta i en rapport, där han tillämpar Coulombs 

friktionsmodell för att beskriva det moment som överförs av en slippande koppling samt 

det maximala moment som kan överföras i kopplingen vid stick (8). Observera att i en 

slippande koppling kommer det moment som kan överföras att överföras tills stick 

uppkommer. Slipmomentet är därmed bestämt och utgör inte en övre momentgräns på 

det sätt som det beräknade maximala stickmomentet gör. Även små moment kan alltså 

överföras vid stick, men om  stickmomentgränsen överskrids, övergår kopplingsstick i 

kopplingslip (8). Följande ekvationer beskriver enligt (9),(8) den teoretiska 

formuleringarna av dessa två kopplingsmoment. 

 

                                                 [5] 

 

                                                             [6] 

 

Beloppet av det moment, Tcl slip, som överförs vid slip beror av normalkraften i 

kopplingen, Fn, det dynamiska friktionstalet, μ, antalet friktionsytor i kopplingen, Ns, 

den effektiva radien, rekv. Tecknet hos det överförda momentet beror av 

rotationshastighetsskillnaden mellan kopplingslock och kopplingslamell. Beloppet av 

det maximala moment som kan överföras vid stick beskrivs på motsvarande sätt, men 
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skiljer sig med en faktor, Nstat/dyn, på grund av att den statiska friktionen blir större än 

den dynamiska till följd av ihakningseffekter vid stick. Även tecknet skiljer sig från 

fallet med slip, och bestäms av skillnaden i uppvridning, eftersom ingen 

rotationshastighetsskillnad finns mellan kopplingslock och kopplingslamell (8). Den 

effektiva radien, rekv, kan tolkas som den hävstång som friktionskraften verkar med i 

kopplingen när momentet överförs. Denna kan beräknas förutsatt att kopplingens 

kontaktyta antas utgöras av cirkelformade diskar med kända inner- och ytterradier (10), 

enligt: 

 

 
     

 

 

  
    

 

      
  

[7] 

            
Det är inte bara själva friktionen som är intressant att modellera när det gäller 

kopplingen. Som beskrevs i avsnittet om drivlinemodellering, är även 

kopplingsstyvheten, främst beroende av de torsionsfjädrar som finns i 

kopplingslamellen, intressant att studera. För att få en bättre bild av hur kopplingen är 

uppbyggd, studeras ritningar av kopplingen där dess styvhetskaraktäristik även finns 

beskriven (11). Det framgår där tydligt att det finns en olinjäritet i kopplingsstyvheten. 

Detta kan förklaras med att det finns två olika typer av fjädrar i kopplingslamellpaketet, 

en lite mjukare och en styvare. Dessa finns till att för att momentaktueringen i 

kopplingen inte ska bli helt stel och på så sätt utsätta kopplingen och övriga drivlinan 

för kraftiga momenttransienter. Den mjukare fjädern är specifikt avsedd att reducera 

tomgångsvibrationer i största möjliga utsträckning, genom att ta upp de momentspikar 

som uppkommer vid tomgång.  

 

Även problematiken kring hur man kan modellera de dynamiska fenomen som 

uppkommer vid drift med slirande koppling samt vid stick-slip-händelser, är intressant 

att studera. Detta behandlas bl.a. av Crowther et al i (9). Här framhålls att så kallat 

clutch judder (kopplingsjidder på svenska), vibrationer orsakade av friktionen i 

kopplingen, till stor del kan bero på slipvarvtalsberoende hos det dynamiska 

friktionstalet, där ökat varvtal i regel ger minskad friktion. Även Centea et al har 

behandlat friktionstalets hastighetsberoende och visat på att självexciterade vibrationer 

kan skapas på grund av denna karaktäristik (12). Crowther et al visar även att denna typ 

av friktionskaraktäristik inte leder till dämpning av drivlinesvängningar. Inte heller en 

helt varvtalsoberoende friktionskaraktäristik ger någon dämpning, medan en 

karaktäristik där ökat friktionstal vid ökat varvtal visats dämpa ut drivlinesvängningar. 

Drivlinemodellering och simuleringar, samt en algoritm för att avgöra när den 

modellerade kopplingen befinner sig i stick- respektive slip-tillstånd, presenteras också 

(9). Denna algoritm utgör en olinjär beskrivning av stick-slipfenomenet som kan 

tillämpas vid numerisk modellering och liknar till stor del Dassens material (8). Dock 

inkluderar Crowther et al även de moment som verkar på kopplingens båda delar från 

övriga drivlinan i sin algoritm och framhåller att om exempelvis återförande moment 

från axelstyvheter är större än det vridmoment som kan föras över i kopplingen, erhålls 

slipdrift. Det understryks även att alla simuleringar som görs med empiriskt uppmätta 

friktionstal kan vara osäkra på grund av temperaturberoende, slitage etc. (9).  
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Praktisk identifikation av drivlineparametrar 

När det gäller källor till parametervärden för modellering av drivlinan, finns en del 

litteratur att tillgå på Scania. Bland annat listas ett stort antal parametrar i Gomez studie, 

vars parametrar till stor del ligger till grund vid modelleringen i detta examensarbete 

(7). Vid modellvalidering mot mätdata i bil krävs dock metoder för att säkerställa att de 

parametrar som använts verkligen är korrekta. För att hämta inspiration till denna 

modellvalidering, studeras ett examensarbete genomfört på General Motors (13). Tester 

genomförs där i provbil och loggas för att användas vid validering av en framtagen 

modell. Några av de tester som där redogörs för är: 

 Momentsteg med sluten koppling och neutral växel för uppskattning av 

svänghjulströgheten. 

 Utrullning på platt väg för skattning av förlustparametrar. 

 Mätning av drivlineglapp (kuggingreppsglapp) genom upphissning av bakhjul 

och mätning av fri rotationsvinkel. 

 Mätning av drivlinan styvhet genom studie av relevanta varvtalssignaler vid 

momentsteg. 

 Skattning av drivlinans dämpning genom momentsteg och studie 

drivlinesvängningars utdämpning. 

Kopplingsstyrning 

Ett företag utanför Scania har förevisat ett system där styrt kopplingsslip i en skåpbil 

minskar förekomsten av drivlinesvängningar avsevärt och även möjliggör snabbare 

momentpådrag vid accelerationer, vilket alltså innebär både komfort- och 

prestandaförbättring (14). Liknande analyser om svängningsdämpning görs även i (4). 

Förbättringarna gällande svängningsdämpningen är enligt företaget avsevärda, medan 

försämringar i bränsleförbrukning hålls mycket små. Den metod som presenteras går ut 

på att slipreglera kopplingen till ett konstant slip, beroende på aktuellt motorvarvtal och 

moment. Inga ingående detaljer kring logik för olika körfall etc. presenteras dock, men 

det är tydligt att omfattande logik krävs för att avgöra när och hur kopplingsslip ska 

användas för svängningsdämpning (14). 

 

I (9), där stick-slip-fenomen och kopplingsaktuering analyseras, framhålls att 

väldefinierade ramper i hoptryckningen av kopplingen minskar problematiken med 

oönskade stick-slip-fenomen.  

 

När det gäller manövreringen av Scanias kopplingsaktuator, finns tidigare egna tester 

som visar på aktuatorns snabbhet (15). På grund av sekretesskäl kan inte dessa 

mätningar redogöras för i denna rapport. 

Befintliga patent 
Vid genomförandet av en projekt som detta, där resultatet på sikt kan komma att 

generera kommersiellt värde för uppdragsgivaren, är det självklart viktigt att gå igenom 

vilka patent som finns på området. Det är av stor vikt att utreda vilka idéer och 

lösningar som redan finns publicerade, och som därmed blir icke patenterbara eller som 

rent av kan komma att inkräkta på befintliga patent. En undersökningsbegäran skickas 

vid starten av examensarbetet till Scanias patentavdelning. Eftersom resultatet av denna 

undersökning beräknas dröja ca 6 veckor, görs först en egen, övergripande 
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undersökning i Esp@cenets patentdatabas via patent- och registreringsverkets hemsida
4
, 

samt på Google Patents
5
, för att få en första uppfattning om området. Möjligheten att 

söka i Scanias egna patentdatabas, Archive Online, undersöks även. Efter 

mailkorrespondens med en av Scanias patentkoordinatorer, Eva Frendh (16), 

framkommer det dock att Archive Online endast innehåller en delmängd av de patent 

som finns på Esp@cenet, varför Archive Online inte används vidare.  

 

Denna initiala undersökning visar att ämnet ”styrt kopplingsslip för minskning av 

drivlinesvängningar” verkar vara välutforskat sedan innan. Därför kan en eventuell egen 

generell patentansökan avskrivas ganska omgående, även om en specifik lösning, så 

som strategier för kopplingsstyrning i olika körfall, fortfarande kan bli patenterbar. 

Dock skulle egna idéer lika gärna också kunna inkräkta på befintliga patent. En lista på 

de relevanta patent som hittas vid den egna undersökningen, återfinns i Bilaga 1. 

 

Eftersom de egna sökningarna begränsas till engelskspråkiga patent - sökningar på 

Esp@cenet görs endast på engelska och på Google Patents finns endast amerikanska 

patent (16) - gås även resultatet av undersökningsbegäran från Scanias 

patentavdelningen igenom när det inkommer. Denna undersökning resulterar i åtta 

stycken tyskspråkiga och ett engelskspråkigt patent av högsta relevans för området. Det 

kan därför fastslås att området kring kopplingsstyrning med elektronisk 

kopplingsaktuator med tillhörande styrenhet, för att genom kopplingsslip dämpa ut 

drivlinesvängningar, är tämligen patentminerat. En förteckning över patentnummer för 

funna patent, samt egna, kortfattade sammanfattningar på Svenska, återfinns i Bilaga 1.  

 

Som visas ovan finns ett antal patent samt vetenskaplig litteratur som rör 

kopplingsstyrning och reglerat kopplingsslip för dämpning av drivlinesvängningar. Om 

en liknande metod skulle implementeras på en Scanialastbil, skulle vissa befintliga 

patent antagligen ligga farligt nära en eventuell lösning. Vissa möjligheter att i alla fall 

undgå patentintrång rörande olika strategier för kopplingsstyrning i olika specifika 

situationer, skulle dock kunna finnas. Detta eftersom det antagligen finns ett stort antal 

specifika körfall och händelser då metoden skulle kunna tillämpas, som inte redan 

behandlats i patentbeskrivningar eller litteratur. Ett exempel på en sådan strategi skulle 

möjligen kunna vara fallet med kopplingsstyrning vid Opticruise-urlägg av växel.  

Koppling till befintlig forskning  
En aspekt hos detta examensarbete, som skiljer sig från det som tidigare gjorts inom 

området på och utanför Scania, är att målsättningen att skapa en modell av drivlinan hos 

en lastbil med hjälp av Simulinks toolbox SimDrivline. Mycket har gjorts inom området 

drivlinemodellering, både på och utanför Scania, men någon färdig SimDriveline-

modell över en Scanialastbil finns inte att tillgå. Uppställning av en sådan modell 

möjliggör förenklad drivlinesimulering inom ramen för examensarbetet, men kommer 

också efter dess avslutande att utgöra ett kraftfullt verktyg för fortsatt 

drivlinedynamikrelaterat utvecklingsarbete. 

 

                                                 
4
 www.prv.se 

5
 www.google.com/patents 
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Svängningsdämpning genom kopplingsslip fungerar, som redogörs för ovan, i andra 

applikationer. För Scanias del är det dock högst intressant att se om denna metod är 

tillämpbar även på tyngre fordon såsom lastbilar. På samma sätt vore det intressant att 

se vilka effekter kopplingsreglering för mjuk tillbakavridning av drivlinan vid 

växelurlägg, skulle kunna ha i en Scanialastbil.  

 

Vidare kan metoden med kopplingsreglering ses som ett komplement till de patent och 

den litteratur som behandlar momentreglering för minskning av drivlinesvängningar. 

Det är också troligt att viss motormomentjustering är nödvändig för att 

kopplingsreglering skulle bli riktigt effektiv, exempelvis genom att förhindra ökande 

motorvarvtal vid kopplingsslip.
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Modellering  
Med referensramen som grund, gås i detta kapitel examensarbetets modellering 

igenom. Först beskrivs hur en tillståndsmodell tas fram för en sluten drivlina respektive 

för en drivlina med slirande koppling, samt vilken information om drivlinans 

egenskaper som kan uttydas från dessa modeller. Därefter görs en redogörelse för hur 

en komplett Simulink-modell sätts upp med hjälp av SimDriveline-toolboxen, samt hur 

denna modell valideras mot mätdata från loggningar av speciella tester i provbil. 

 

Modelleringen som görs i detta examensarbete syftar till analys av hur 

momenttransienter från motor och/eller koppling påverkar drivlinans svängningar. 

Fokus ligger alltså inte på fenomen som exempelvis tuggning, där friktionsmomentet på 

hjulen varierar. Som beskrivs i avsnittet om avgränsningar, fokuseras arbetet endast på 

att undersöka drivlinans första egensvängningsmod, vilket innebär att exempelvis 

tomgångsvibrationer och den betydligt mer högfrekventa tändfrekvensen inte beaktas 

vid modelleringen. Under den redogörelse av genomförd modellering som följer, 

redovisas på grund av Scanias sekretesskrav inga parametervärden.   

Analytisk modell av drivlinan 
För att få en initial förståelse för drivlinans dynamik och de fysikaliska samband som 

kan användas för att beskriva denna, genomförs en analytisk modellering av drivlinan 

där en tillståndsmodell sätts upp och analyseras med hjälp av Matlab. I denna första, 

översiktliga analys, modelleras endast en styvhet med tillhörande dämpning i 

drivaxlarna (refereras till som styvheten). Detta får anses vara tillräckligt för att visa på 

drivlinans egensvängningsbeteende (6), (4).  

Modell av drivlina med stängd koppling 

I enlighet med teorin som gås igenom i litteraturstudien, kan en drivlina med stängd 

koppling modelleras på följande vis.  

 

 
Figur 5. Modell av drivlina med sluten koppling och styvhet och dämpning i drivaxlarna. 

De två drivaxlarnas sammanlagda styvhet och dämpning lumpas för att underlätta 

modelleringen. Resten av drivlinan ses som stel och dess masströgheter kan således 

lumpas i två block, block 1-2 till vänster om styvheten och block 3 till höger om 



Modellering 

 17 

styvheten, kdriveshafts. Friläggs delsystemen 1-2 och 3, erhålls reaktionskrafter skapade av 

styvheten och dämpningen, vilket gör att följande samband kan ställas upp, med hänsyn 

till att momentet från drivaxlarna reduceras av utväxlingen: 

 

 
              

      

    
 

      

    
 

[8] 

 

              
       

         [9] 

 

Där den totala utväxlingen som utgörs av växellådans respektive slutväxelns utväxling, 

ntot, ges som: 

 

                [10] 

 

Den lumpade modellen illustreras i Figur 6. 

 
Figur 6. Frilagd lumpad drivlina med utsatta moment, reaktionsmoment samt vinklar, 

vinkelhastigheter och vinkelaccelerationer vid position 1, 2, och 3. 

 

      
 och       

 är reaktionsmomenten från styvheten respektive dämpningen i 

drivaxlarna. De lumpade trögheterna kan vidare beräknas på följande vis, med hänsyn 

tagen till att utväxlingen påverkar trögheterna kvadratiskt (4). 

 

 
                                       

            

    
  

     

    
   

[11] 

 

                           
  [12] 

 

Där m är ekipagets massa som kommer in i J3 som en tröghet i och med att ekipagets 

acceleration, som tidigare nämnts, kan skrivas om som en tröghet med hjulradien, rwheel, 

som hävarm (4). Utifrån detta kan en tillståndsmodell ställas upp och dess tillstånd väljs 

lämpligen på följande vis (4): 
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[13] 

 

Där x1-3 utgör systemets tillstånd. Det första tillståndet, x1, kan här tolkas som 

uppvridningen av hela drivlinan i rad. Det andra och tredje tillståndet,    och    , är 

vinkelhastigheten vid motor respektive drivhjul. Som yttre, variabla moment väljs 

motormomentet, Teng samt momentet på drivhjulen Twheels.  

 

Modell av drivlina med slirande koppling 

I fallet då kopplingspositionen är variabel, d.v.s. inte ses som ständigt stängd, blir det 

betydligt mer problematiskt att beskriva drivlinan med en tillståndsmodell. Detta på 

grund av den olinjäritet som momentöverföringen i kopplingen utgör, vilket bland annat 

beskrivs i (9). I praktiken innebär detta att tillståndsmodellen måste beskriva två helt 

olika system på samma gång. Detta kan möjliggöras rent matematiskt genom 

användning av en switchparameter, där modellen varierar mellan stick- och slipfallet 

med denna parameter (8). Detta ger dock inte någon egentlig lösning på problemet med 

beskrivningen och analysen av olinjäriteten, varför övriga modelleringslösningar också 

undersöks. Bland annat utreds om kopplingen skulle kunna beskrivas som en variabel 

dämpning, men det framkommer att detta inte fångar de efterfrågade egenskaperna. 

Lösningen blir att modellera drivlinan enligt Figur 7, där det moment som överförs från 

motorn i kopplingen istället ses som ett yttre moment. Detta får anses fysikaliskt korrekt 

med avseende på den teori gällande friktionsmodellering som tidigare beskrivits (8). 

Motorns, svänghjulets och kopplingslockets tröghet utelämnas således från modellen. 

På så vis kan den mest relevanta dynamiken i bakre delen av drivlinan, från 

kopplingslamellen till hjulen, fångas.  

 
Figur 7. Modell över slirande drivlina från kopplingslamellen till drivhjulen. 

Tillståndsmodelleringen genomförs sedan på ungefär samma sätt som i fallet med 

stängd koppling, med skillnaden att J2 används istället för J1-2, där J2 ges som: 

 

 
                    

            

    
  

     

    
   

[14] 
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Vid tillståndsmodelleringen väljs således det överförda kopplingsmomentet, Tclutchslip,  

samt Twheels som yttre, variabla moment, vilket ger ekvationen: 

 
                   

      

    
 

      

    
 

[15] 

 Tillstånden väljs på liknande sätt som i fallet med stängd koppling, till: 
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Parametrar 

De parametrar som användes vid tillståndsmodelleringen hämtas från (7) samt mäts upp 

i provbilen Ebba, en typisk Europadragare som används som referensfordon löpande 

genom examensarbetet. De manuella mätningar som görs rör främst hjuldiameter och 

fordonsmassa. För framtida modellering av omgivningspåverkan, kontaktas även Per 

Elofsson på aerodynamikavdelningen på Scania angående luftmotståndsmodelleringens 

parametrar Cd samt Afront (17).  Detta används dock alltså inte i den analytiska 

modelleringen, då Twheels, som inkluderar alla externa moment på hjulen, väljs som 

parameter i tillståndsmodellen. 

Modellvalidering 

För att säkerställa att de egenfrekvenser hos drivlinan som erhålls vid analys i de båda 

tillståndsmodellernas bodediagram, undersöks mätfiler från provbilen Ebba där samma 

växel som i modelleringen används. Det visar sig att det rör sig om ungefär samma 

frekvenser. Någon mer utförlig modellvalidering än så bedöms onödig eftersom mer 

exakt modellvalidering mot mätdata är betydligt enklare att genomföra i 

simuleringsmodellen. 

Observerade drivlinegenskaper 

På grund av svårigheten i att inkludera hela drivlinan i modellen för drivlina med 

slirande koppling, kan inte så många fler slutsatser dras än att egenfrekvensen för 

drivlina med slirande koppling höjs. Detta beror på att den relativt stora tröghet som 

motor, svänghjul och kopplingslock utgör, inte svänger med resten av trögheterna vid 

kopplingsslip, då denna del inte är fast förbunden till övriga drivlinan. Egenfrekvensen 

ökar från ca 1,6 Hz till 4,3 Hz. 

Simuleringsmodell av drivlinan 

Då större delen av mjukvaruutvecklingen för växellådsstyrsystem på Scania är 

modellbaserad och görs i Simulink, används Simulink även för modelleringen i detta 

examensarbete. Även komponenter från toolboxen SimDrivline används vid 

modelleringen, eftersom det finns intresse att utvärdera denna toolbox på Scania. I 

SimDriveline finns ett antal färdiga komponenter för drivlinemodellering vilka erbjuder 

stora möjligheter till enkel och snabb modellering.  
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Precis som vid den analytiska modelleringen, antas, med referensramen som grund, att 

endast modellering av styvhet och dämpning i drivaxlarna skulle vara tillräckligt för att 

fånga relevant dynamik. För att undersöka de teorier som presenteras av Gomez i hans 

rapport (7), samt av Pettersson (5), görs dock även försök med modellering av variabel 

kopplingsstyvhet.  

Översikt av SimDriveline 

De komponenter som finns att tillgå i SimDriveline-toolboxen skiljer sig något från 

konventionella Simulink-block. Vid användning av SimDriveline-komponenter skapas 

nämligen kopplingar där den sammanförande tråden bäst kan liknas vid en tänkt 

roterande axel. Trådarna olika SimDriveline-block emellan kopplas alltså inte på samma 

sätt som vanliga Simulink-block och kan därför heller inte kopplas ihop med dessa på 

godtyckligt vis. Styrkan med SimDriveline är att de ekvationer som beskriver drivlinans 

rotation kan utelämnas och en mer intuitiv modellering möjliggörs. Detta genom ett 

antal färdigmodellerade komponenter för vilka endast parametrar behöver anges för att 

en drivlina ska kunna simuleras. En genomgång av de mest centrala komponenter som 

använts i den framtagna modellen ges nedan. Komponenterna finns även illustrerade i  

Figur 8.  

 
Figur 8. En sammanställning av de mest centrala SimDriveline-block som används vid 

modelleringen i Simulink. 

 

 Begynnelsevillkor (Initial Condition) i rad/s. Anger modellens initiala 

rotationshastighet. Placeras längs med hela drivlinan. Om inte 

begynnelsevillkoren stämmer överens med utväxlingar etc. erhålls fel i 

modellen. 

 Tröghet (Inertia) i kgm
2
. Anger respektive komponents rotationströghet. 

 Styvhet/Dämpning (Torsional Spring-Damper) i Nm/rad respektive Nms/rad. 

Detta block modellerar uppvridning och resulterande krafter till följd av 

fjäderkonstant respektive dämpkonstant som angivits. 

 Utväxling (Simple Gear). Dimensionslös ratio som anger utväxlingen för 

slutväxeln respektive de olika växlarna i växellådan. 
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 Friktionskoppling (Controllable Friction Clutch). Denna komponent tar 

normerad normalkraft som insignal i form av en vanlig Simulink-signal. De 

parametrar som sätts i blocket är: 

o Antal friktionsytor 

o Effektiv momentradie 

o Maximal normalkraft 

o Friktionskoefficientstabell beroende av rotationshastighet 

o Kvot mellan statiskt och dynamiskt friktionstal 

o Normalkraft som krävs för kontakt mellan kopplingens delar 

o Feltolerans i rotationshastighet för stick/slip 

o Börja simulering i stick- eller slip-mode  

Kort sagt möjliggörs den friktionskopplingsmodellering som beskrivs i 

referensramen med hjälp av detta block.    

 Momentsensor (Torque sensor). Mäter moment i drivlinan i Nm 

 Hastighetssensor (Motion sensor). Mäter rotationshastighet i rad/s. 

 Positionssensor (Position Sensor). Mäter position i rad. 

 Momentaktuator (Torque Actuator). En vanlig Simulink-signal ges som insignal 

för det moment i Nm som ska aktueras. 

 Rörelseaktuator (Motion actuator). En rotationshastighetssignal, samt en 

rotationsaccelerationssignal i form av vanliga Simulink-signaler tas som indata. 

Den specificerade rörelsen aktueras enligt angiven hastighet och acceleration.  

Simulink-modell av drivlinan 

Med hjälp av SimDriveline-komponenter, ställs en Simulink-modell av drivlinan upp. 

Ett tillhörande Matlab-skript skrivs även för att kunna ladda modellens samtliga 

parametrar till workspace, samt för att kunna köra multipla simuleringar med 

parametervariationer. Figur 9 visar den övergripande strukturen för Simulink-modellen.  

 

Modellens huvudsakliga insignaler är motormoment, kopplingsposition och aktuell 

växel, för vilka simulerade data eller mätdata kan användas. Nedan görs en redogörelse 

för funktionaliteten hos var och ett av de huvudsakliga block som visas i Figur 9.  
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Motor I detta block finns hela logiken för motorns momentaktuering. Genom 

manuella och parameterstyrda switchar kan olika källor till 

momentinsignal väljas, beroende på vad modellen ska användas till. Bland 

annat finns moment inläst från mätdata, simulerade momentsteg och –

ramper, samt egendesignade momentprofiler. Motortrögheten och 

svänghjulets tröghet modelleras även här, samt motorns initiala 

rotationshastighet. För att modellen även ska kunna stödja simulering av 

motorbromsförlopp, erhölls en motorfriktionsmapp som uppmätts 

experimentell i provcell från Fredrik Roos (18). Denna mapp beskriver 

punktvis hur friktionsmomentet i en motor av typen DC13110 beror av 

temperatur och varvtal. Viktigt att belysa är dock att denna friktionsmapp 

inte behöver nyttjas vid vanliga simuleringar. Detta eftersom den 

motormomentsignal (vsen_netBrakeTorque_F32) som loggats i provbil 

och som använts i för modellvalidering och simuleringar, är 

förkompenserad för friktion och aggregatförluster så som pumpar etc. Det 

innebär att signalen beskriver det moment som upplevs av svänghjulet.  

 

Koppling Här modelleras trögheter för kopplingslock och kopplingslamellpaket. Här 

finns även ett block med logik för val av indata för kopplingsposition där 

manuella och paramenterstyrda switchar kan användas för att växla mellan 

olika insignalskällor på motsvarande sätt som för motormomentet (se 

ovan). Även logik för översättning av kopplingsposition till normerad 

Figur 9. En Simulink-modell av en lastbils drivlina, uppdelad block för 

huvudsakliga komponenter. SimDriveline-komponenter har använts i denna 

modell, vilket framgår av de särskilda kopplingar som tillämpas för dessa 

komponenter, här indikerade med rosa labels. 
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normalkraft återfinns i detta block, eftersom den normerade normalkraften 

behövs som insignal till SimDrivelines friktionskopplings-block. 

Översättningen sker genom en lookup-tabell där olika 

kopplingspositioners maximalt överförbara moment identifierats från 

mätdata. Kopplingspositionens motsvarande moment divideras sedan med 

det moment som maximalt kan föras över av kopplingen, vilket har 

antagits är maximalt motormoment, för att erhålla den normerade 

normalkraften. Den maximala normalkraft som anges i 

friktionskopplingsblocket beräknas således enligt ekvation [5], där Fn löses 

ut och och Tcl.slip antas vara motorns maxmoment.  

  

 
     

 
       

         
 

[17] 

   

 Implementationen av kopplingsmodellen i Simulink/SimDriveline framgår 

av Figur 10.  

  

 Även ett Styvhet/Dämpningsblock modelleras initialt, med en 

specialframtagen anpassning av kopplingslamellens torsionsfjädrars veka 

respektive styva område, vilka implementeras enligt ritning (11). 

Specialanpassningen görs eftersom stora momenttransienter erhålls då 

Figur 10. Ett block där insignal för kopplingsposition kan väljas, 1, är för 

säkerhets skull begränsad till kopplingens ändvärden, 2. Därefter används en 

lookup-tabell över respektive kopplingspositions överförbara moment, 3. Detta 

moment normeras sedan med motorns maximala moment, 4. Detta, i kombination 

med parametersättningen i kopplingsblocket, 5, utgör modellen för kopplingens 

momentöverföringskaraktäristik. Även trögheter för kopplingslock, 6, och 

lamellpaket, 7, samt intialvillkor, 8, framgår av figuren. 
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modellen skiftar mellan de vitt skilda styvheterna. Därför mjukas denna 

övergång upp en aning genom skattning av en lokal polynomanpassning.  

  

Denna styvhet avlägsnas dock ur modellen, då det inte anses nödvändigt i 

modelleringen eftersom dess karaktäristik var betydligt högfrekventare än 

drivaxlarna. Den framtagna modellen kan dock vara relevant för framtida 

modelleringar.  

 

Växellåda I detta block har växel Kryp Låg, Kryp Hög, 1 Låg, 1 Hög, 2 Låg samt 

Neutral modellerats. I modellen är de framdrivande växlarna betecknade 

som växel 1-5, och neutral som 0 eller 64. Samtliga växellägens 

motsvarande tröghet har modellerats, eftersom olika växlar ger olika 

kombinationer av kuggingrepp i växellådan. Fokus i detta examensarbete 

ligger inte på växellådsmodellering, men ett försök att möjliggöra 

modellering av växlingsförlopp gjordes ändå för att skapa en så dynamisk 

och användsbar modell som möjligt.  

 

Problemet med modellering av växellådan är att hela tiden modellera rätt 

tröghet, alla växlar kan nämligen inte ”snurra med”, då blir trögheten för 

stor. Snurrar inte växlarna med måste någon annan lösning användas för 

att de ska ha rätt rotationshastighet då de aktiveras, annars erhålls 

momenttransienter på grund av accelereration/decceleration respektive 

växeltröghet. Detta skulle kunna vara ett problem relaterat till 

SimDrivelines lösare, eftersom liknande simuleringar i Simulink med 

vanliga ekvationsbaserade modeller, tidigare fungerat utan problem på 

Scania (3).  Därför utvecklas ett system där varje utväxling och tröghet 

omges av en friktionskoppling på både ingående och utgående axel. 

Kardanaxelvarvtalet mäts med en sensor och samtliga växlars utgående 

axlar aktueras genom en rörelseaktuator till detta varvtal. Logik styr 

samtliga par av friktionskopplingar så att endast en växel i taget är ilagd. 

Dessa friktionskopplingar kan liknas vid synkar och insignalen för deras 

normerade normalkraft är taktbegränsad för att undvika momenttransienter 

Figur 11. Kopplingslamellen har två typer av torsionsfjädrar, en vek och en 

styv. Här ses anpassning till denna karaktäristik, som även gjorts lite mjukare 

i övergången de olika styvheterna emellan. 
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vid i- och urlägg. 

 
Figur 12. Växel 5 (2 Låg) modellerad med tröghet, 1, utväxling, 2, och 

initialvillkor, 3. De två översta friktionskopplingarna, 4 och 5, kan liknas vid 

synkar, medan den undre, 6, är till för aktuering av rätt varvtal till växelns axel 

då växeln inte används. 

Kardanaxel Här modelleras kardanaxelns och slutväxelns trögheter samt slutväxelns  

& Slutväxel utväxling. 

 

Drivaxlar Drivaxlarnas sammanlagda tröghet samt dess styvhet och dämpning 

modelleras här. Den modellerade uppvridningen kan även mätas med hjälp 

av positionssensorer.  
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Figur 13. Figur 12. Simulink-modell av drivaxlarna. Begynnelsevillkor, 1, samt 

tröghetet, 2, indikeras i figuren. Blocket som modellerar själva styvheten, 3, är 

seriekopplad i drivlinan. Positionssensorer används för att undersöka 

uppvridningen i styvheten, 4. 

 

Hjul & I detta block modelleras hjulens tröghet samt fordonets masströghet. Även 

Omgivning omgivningens inverkan på hjulen, i form av luftmotstånd, rullmotstånd 

och väglutning tas med i detta block. Här tillämpas bland annat de 

parametrar som erhålls av Per Elofsson på Aerodynamikavdelningen på 

Scania (17). 

 

Drivline- Det s.k. Driveline Enviroment-blocket kan ses som hjärtat i en 

miljö SimDriveline-modell. Detta block innehåller den lösare som behövs för att 

beräkna den modellerade drivlinans rotationsrörelse. Här specificeras även 

noggrannhet för hastighetsdifferenser i kopplingen. Även logiken för om 

kopplingen är i stick- eller slipmode finns här. Kort sagt är detta block 

nyckeln till mer noggrann och uttömmande information om systemet än 

vad som kunde erhållas genom analytisk modellering.  

 

Växellåds- Vid initial modellvalidering framkommer det sig att viss friktion i  

friktion  drivlinan behövde modelleras. Därför görs en ansats med en 

varvtalsberoende friktion i växellådan. 

 

Övrig  Tester visar att en del av drivlinefriktionen är växellådsrelaterad, men 

drivline-  en betydande del verkar också finnas även bortom växellådan, antagligen 
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friktion  främst i slutväxeln. Därför görs en ansats för att modellera denna friktion 

med en varvtalsberoende och en konstant term. 

 

Plotsystem Standardiserade subsystem med sensorer för mätning av 

rotationshastigheter, placeras på flera ställen i modellen för att underlätta 

validering samt visualisering av simuleringarna genom plottning.  

Validering av Simulink-modell 

Dataloggning i provfordon 

För att kunna tillgå alla nödvändiga data från de körtester som görs, genomförs 

dataloggning i lastbilen Ebba med hjälp av laptop och ATI Vision, som är ett 

datorprogram för mätdataloggning och -analys. Laptopen kopplas in till lastbilens 

Opticruise-styrsystem och kan på så sätt tillgå och logga alla intressanta parametrar så 

som motorvarvtal, växel, motormoment, varvtal för växellådans ingående och utgående 

axel etc. Från Vision kan även variabler, så som kopplingsposition och motormoment, 

styras manuellt. I Vision kan det loggade datat sedan exporteras till .mat, vilket 

möjliggör inläsning i Matlab och Simulink. Detta är till stor användning vid validering 

av Simulink-modellen, men även senare vid simuleringar där verkliga signaler används 

som indata till modellen. 

Körtester för validering 

Med inspiration hämtad från (13), genomförs ett antal tester med provbil för att 

generera mätdata för modellvalidering. Nedan ges en redogörelse av respektive test och 

dess syfte: 

1. Test: Steg i motormoment
6
 med öppen koppling.  

Syfte: För ett givet moment, T, kan motorns, svänghjulets och 

kopplingslockets tröghet beräknas enligt ekv. [1], genom att skatta 

accelerationen ur mätningen. Denna mätning används även för direkt 

jämförelse i modellen. Med samma momentinsignal och öppen koppling bör 

således modellens motorvarvtalssignal följa den mätta motorvarvtalssignalen 

om den sammanlagda trögheten är korrekt modellerad. Mindre tröghet ger 

brantare förändringstakt för ett givet moment och vice versa.  

 

2. Test: Steg i motormoment med stängd koppling och neutral växel.  

Syfte: Då svänghjuls- och kopplingslockströgheter validerats, kan även 

kopplingslamell och Neutral växels tröghet undersökas på motsvarande sätt.  

 

3. Test: Steg i motormoment med upphissad bakaxel
7
. 

Syfte: Då svänghjulets och kopplingens tröghet validerats kan även 

resterande del av drivlinans tröghet valideras vid ett momentsteg genom att 

bakhjulen inte har kontakt med marken. 

 

                                                 
6
 Observera att om möjlighet att manuellt manipulera motormomentet saknas, kan förinställda 

varvtalssteg eller snabba gaspedalpådrag användas för att skapa hastiga momentökningar som liknar steg.    

 
7
 Med hjälp av traverser i taket i byggnad 106 på Scania Tekniskt Centrum kunde bakaxeln på bilen Ebba 

lyftas från marken.  
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4. Test: Konstant varvtal och kopplingsöppning med upphissad bakaxel
7
. 

Syfte: Då kopplingen öppnas kommer friktionen i den bakre delen av 

drivlinan att göra så att varvtalet där, exempelvis på utgående axel, avtar. På 

så sätt kan modellerad friktion valideras.  

 

5. Test: Rullning bakåt i 16% lutning med avslagen motor och sluten koppling. 

Syfte: Undersökning av hela drivlinans friktion med fokus på 

motorfriktionen. 

 

6. Test: Utrullning på platt väg.  

Syfte: Validering av rullmotstånd och luftmotstånd samt friktion i hjul och 

slutdel av drivlina. 

 

7. Test: Steg i motormoment vid långsamt framåtrullande ekipage på platt väg 

och sluten koppling.  

Syfte: Identifiera drivlinans egenfrekvens i de drivlinesvängningar som 

exciteras för att sedan kunna trimma in drivaxelstyvheten så att modellens 

svängningar överensstämmer med de från mätningarna. Styvare drivaxlar ger 

mer högfrekventa svängningar och vice versa. 

 

8. Test: Snabb momentramp vid långsamt framåtrullande ekipage på platt väg 

och konstant kopplingsposition. 

Syfte: Genom att genomföra detta test för flera olika kopplingspositioner, 

kan respektive kopplingspositions maximalt överförbara moment vid stick 

skattas genom att slip uppkommer vid större moment än detta. Även 

förhållandet mellan statiskt och dynamiskt friktionstal kan uppskattas genom 

att  undersöka varvtalskaraktärisktiken efter att slip uppkommer. 

 

9. Test: Manuell justering av kopplingsposition med neutral växel och 

tomgång från stängd koppling till ett antal positioner innan och efter den av 

styrsystemet skattade kontaktpunkten
8
. På samma sätt görs justering av 

kopplingspositionen från helt öppen till en antal positioner innan och efter 

den av styrsystemet skattade kontaktpunkten.  

Syfte: Identifiera kontaktpunkten från både stängd och öppen 

ursprungsposition.  

Valideringsresultat 

Modellvalideringen genomförs genom att använda motormoment, kopplingsposition 

och aktuell växel, från de mätdata som erhålls vid genomförande av körtesterna, som 

insignal till modellen. Detta genom att varvtalssignaler från motor, ingående axel, 

utgående axel och hjul från mätdata läses in i modellen och plottas parallellt med de 

varvtal som modellen genererar vid simulering. Genom jämförelse av motsvarande 

varvtalssignaler kan således modellens alla parametrar valideras och vid behov 

korrigeras stegvis. Valideringen genomförs i linje med körtesterna och de parametrar 

som undersöks är: 

 Trögheter genom hela drivlinan, från motor och bakåt. 

 Drivaxelstyvheten 

                                                 
8
 Kopplingens kontaktpunkt är den punkt där dess två delar precis nuddar varandra. Detta är såldes den 

kopplingspositionsmässiga gränsen för momentöverföring i kopplingen. 
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 Drivaxeldämpningen 

 Kopplingens momentöverföringskaraktäristik som funktion av kopplingsposition 

 Växellådsfriktionen 

 Övriga drivlinans friktion 

 

Gällande validering av befintliga parametrar finns att majoriteten av alla parametrar är 

korrekta. De enda korrigeringar som görs är: 

 Motorns, svänghjulets och kopplingslockets sammanlagda tröghet justeras, 

eftersom mätningarna visar på en större tröghet än modellen. 

 Drivaxelstyvheten korrigeras på grund av att svängningarna i modellen blir mer 

högfrekventa än de i mätdatat. 

 

Någon större ansats att validera körmotståndsmodellen görs inte, eftersom 

masströgheten får anses dominera hjulens karaktäristik. Luftmotstånd, rullmotstånd och 

väglutning är inte de mest relevanta aspekterna i denna simulering. Vid simuleringar 

korrigeras därför omgivningsmodellens totala moment med en faktor 0,65 för att få 

bättre överensstämmelse.  

 

När det gäller modellering av friktion, identifieras ett varvtalsberoende 

växellådsfriktionsmoment på 0,0637 Nm/rad/s, vilket modelleras innan växellådan. För 

övrig drivlinefriktion, modellerad efter slutväxeln, modelleras ett varvtalsberoende 

friktionsmoment på 52,52 Nm/rad/s samt en konstant term om -55 Nm. Anledningen till 

den stora skillnaden kan delvis tillskrivas den stora utväxling som sker i växellåda och 

slutväxel, men även en osäkerhet i placeringen av friktionen finns, eftersom de 

mätningar som genomförs inte kan användas för att exakt placera friktionsmomenten. 

Anledningen till att friktionsmoment ändå modelleras på två ställen, är att Neutral växel 

också ska ha en viss friktion, även om detta inte är av stor vikt i modellen.  

 

För kopplingens momentöverföringskaraktäristik är det egentligen inte fråga om 

validering, utan mer en anpassning, eftersom inga initiala parametrar används. Det är 

också viktigt att poängtera att kopplingskaraktäristik är väldigt individberoende. Slitage 

och aktuell temperatur kan påverka kopplingslamellens karaktäristik i ganska stor 

utsträckning (3). Följande mapp tas fram från mätningar.  

 

Tabell 1. Maximalt överförbart kopplingsmoment vid stick som funktion av kopplingsposition. 

Kopplingsposition [μm] Maximalt överförbart moment [Nm] 

0 2300 

3000 2096 

4000 1224 

5000 653 

6000 356 

10500 0 
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Figur 14. Maximalt överförbart kopplingsmoment vid stick plottat plottat som funktion av 

kopplingsposition. 

 

Värt att nämna är att detta gör att mindre moment kan överföras då stick går över till 

slip, vilket ger extra komplexitet till det switchande system som kopplingen utgör. 

 

Resultatet av kopplingsmomentanpassningen samt den validerade modellen i övrigt 

åskådliggörs i följande figurer. Motorvarvtal, varvtal för växellådans ingående axel, 

slipvarvtal samt momentprofil är inkluderade i figurerna för att illustrera både 

svängnings- och slipkaraktäristik hos modell och mätdata. Figur 15 visar ett körfall 

motsvarande Test 7 där beteendet drivlinan med stängd koppling illustreras. Observera 

att tidsaxlarnas skala tagits bort på grund av sekretesskäl. 
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Figur 15. Ett hastigt momentpådrag med sluten koppling resulterar i drivlinesvängningar, vilka 

kan iakttas på motorvarvtal och ingående axel-varvtal. Inget kopplingsslip erhålls. Röd graf 

utgör de mätta signalerna, svart graf de simulerade. 
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Figur 16 samt Figur 17 visar ett körfall motsvarande Test 8 med en konstant, nollskild 

kopplingsposition vid hastigt momentpådrag. Delplot 1 visar motorvarvtalet, delplot 2 

växellådans ingående axels varvtal, delplot 3 kopplingens slipvarvtal och delplot 4 den 

aktuella momentprofilen.   
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Figur 16. Ett hastigt momentpådrag med konstant kopplingsposition på 4 mm öppen ger 

drivlinesvängningar. Kopplingsslip uppkommer för både modell och mätdata. Röd graf utgör de 

mätta signalerna, svart graf de simulerade. 

När slip uppkommer, vilket kan observeras i delplot 3 efter drygt 2 s, har redan 

svängningen dött ut i stor grad i detta fall, vilket ses på motorvarvtalet i delplot 1. En 
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mer högfrekvent svängning kan dock anas på ingående axel-varvtalet i delplot 3 då slip 

uppkommer, vilken dock dör ut relativt fort.  

 
Figur 17. Ett hastigt momentpådrag med konstant kopplingsposition på 6 mm. Kopplingsslip 

uppkommer för både modell och mätdata. Röd graf utgör de mätta signalerna, svart graf de 

simulerade. 
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I Figur 17 kan tydligt den mer högfrekventa svängningen som frikopplingen av 

drivlinans bakre del ger upphov till, iakttas på ingående axel-varvtal. Svängningen 

dämpas ut relativt fort. 

 

Värt att nämna är att nollmomentnivåerna i mätningarna ofta varierar kraftigt, vilket 

tyder på felaktiga skattningar. Detta gör att längre simuleringar från mätdata med 

sekvenser med nollmoment, inte ger särskilt bra överensstämmelse i modellen. 
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Svängningsdämpning genom 

kopplingsslip 
I detta kapitel utvärderas möjligheten att dämpa ut drivlinesvängningar med 

kopplingsslip genom simuleringar i den framtagna modellen. Simuleringar med olika, 

konstanta kopplingspositioner och två olika typer av momentinsignal genomförs. En 

framtagen metod för att kvantisera olika svängningar beskrivs även, samt ett 

analysverktyg som tas fram för att automatisera utvärderingsprocessen. 

Utvärderingsstrategi 
För att utreda möjligheterna att uppnå dämpning av drivlinesvängningar genom 

kopplingsslip beslutas att specifika simuleringar för detta ska genomföras i den 

framtagna Simulink-modellen. Den strategi som väljs går ut på att jämföra de 

svängningar som uppkommer vid simuleringar med olika konstanta 

kopplingspositioner, då slip uppkommer, med motsvarande simuleringar med stängd 

koppling. För att undvika onödig komplexitet väljs så enkla momentinsignaler till 

simuleringarna som möjligt. Testerna genomförs med två olika momentinsignaler, en av 

stegtyp och en av ramptyp. Storleken av dessa varieras även, men rampvariantens 

lutning ändras inte simuleringarna emellan, den väljs istället på ett sådant sätt den 

efterliknar verkliga momentpåramper i motormoment. Simuleringarna utgörs av 10 s 

insvängningstid för att undgå eventuella effekter av begynnelsetransienter i modellen, 

samt 3,5 s effektiv accelerationstid då momentinsignalen slås på. Nedan beskrivs och 

analyseras de simuleringar som genomförs. 

Nyckeltal för svängningsdämpning 
Det finns inga färdiga kriterier på Scania för vilka frekvenser hos drivlinesvängningar 

som upplevs mer eller mindre okomfortabla i hytten. Det finns heller ingen anvisad 

metod för analys av svängningars intensitet eller jämförelse olika svängningar emellan. 

Därför görs initialt försök med FFT-analys för att urskilja svängningsenergier ur 

uppmätta signaler. Det fungerar dock inte särskilt smidigt, eftersom det ger relativt dålig 

visualisering av skillnaderna i svängningsintensitet mellan de olika signalerna. För att få 

fram än ännu enklare, jämförbar och intuitiv visualisering, överges FFT-analysen till 

förmån för en metod där absolutbeloppet av det simulerade ingående axel-varvtalets 

avvikelse från en minsta kvadratanpassning av andra graden integreras. På så vis 

möjliggörs en jämförelse av drivlinesvängningar från simuleringar med samma 

momentprofil, men med olika kopplingsposition.  

 

 
                                               

   

 

   
[18] 

 

Där θosc factor ger ett mått på svängningens avvikelse från den anpassade kurvan i rad, 

              är ingående axels varvtal och                   är andra gradens minsta 

kvadratanpassning till ingående axel-varvtalet i rad/s.  
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Då simuleringar med stängd koppling jämförs med simuleringar med slirande koppling, 

är det viktigt att inte bara fokusera på svängningsdämpningen. För en viss körtid och en 

viss motormomentprofil, kan ju nämligen den avverkade sträckan komma att skilja sig 

på grund av det slip som uppkommit i den ena simuleringen. Därför betraktas den 

avverkade sträckan, under de 3,5 s som simuleringarna varar, också som ett av 

nyckeltalen vid analysen av simuleringarna. En annan viktig aspekt av metoden med 

kopplingsslip är naturligtvis det kopplingsslitage som uppkommer vid slip. Därför 

genomförs också för varje simulering en integrering av produkten av det aktuella 

överförbara kopplingsmomentet och slipvarvtalet (3), vilket ger ett mått på 

kopplingsenergin. 

 

 
                                  

   

 

 
[19] 

Ett analysverktyg 

För att möjliggöra automatisk körning av ett stort antal simuleringar med olika 

insignaler, tas ett Matlab-skript fram. I detta implementeras även beräkning av ovan 

nämnda nyckeltal för att underlätta jämförelser olika simuleringar emellan. Resultaten 

av analysverktyget ges, utöver relevanta plottar, i form av en excel-sammanställning av 

samtliga simuleringar och dess resulterande nyckeltal, exporterat direkt från Matlab. 

Samtliga simuleringar genomförs på växel 2 Låg (växel 5 i modellen). För varje 

momentprofil genomförs simuleringar med samtliga kopplingspositioner. Tabell 2 visar 

de momentprofiler och kopplingspositioner som används. Lutningen hos 

momentprofilerna av ramptyp, motsvarar en genomsnittlig lutning i motormoment från 

en mätning på bilen Ebba. Simuleringarna genomförs med en samplingstid på 0,01 s. 

Den lösare som väljs i Simulink är fixed step ODE3 (Bogacki-Shampine).  

 

Tabell 2. Parametrar som används vid analys av svängningsdämpning genom kopplingsslip. 

Samtliga värden för momentsteg samt toppvärden för momentramper framgår av vänstra 

kolumnen. Samtliga kopplingspositioner framgår av högra kolumnen. För varje momentprofil 

körs simuleringar med samtliga kopplingspositioner. 

Maxvärde momentsteg resp. -ramp Kopplingsposition 

1000 0 (Stängd) 

1500 2500 

2000 3000 

2300 4000 

 5000 

 6000 

 7000 

 

I de mätningar där stängd koppling simuleras, väljs Start simulation in locked mode i 

SimDriveline- kopplingsblocket, vilket innebär att kopplingen befinner sig i stick-mod 

då simuleringen startas. I övriga fall inleds simuleringen i slip-mod. Momentnivåerna är 

valda för att motsvara realistiska förhållanden. Kopplingspositionerna är valda för att 
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täcka den mest intressanta delen av positionsspannet, d.v.s. från början av spannet där 

överförbart moment minskar, till en förhållandevis låg momentöverföringsnivå vid en 

mer öppen kopplingsposition.  
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Strategi för kopplingsreglering 

inför växelurlägg 
I detta kapitel beskrivs hur en strategi för reglering av kopplingen för ett verkligt 

körfall; motormomentavrampning inför växelurlägg, tas fram. Inledningsvis beskrivs 

lastbilens systemegenskaper, varpå olika möjliga reglersignaler och -strategier 

diskuteras. Funktionaliteten hos den valda strategin beskrivs även och 

implementationen i befintlig Opticruise-mjukvara redogörs slutligen för. 

Körfallsbeskrivning 
Då Opticruise inleder ett växlingsförfarande justeras motormomentet ned enligt en 

ramp. Samtlidigt som nollmoment nås öppnas kopplingen, alternativt läggs växeln ur. 

Om nollmomentskattningen är felaktig och drivlinan därmed är momentsatt när den 

bryts, uppkommer ofta drivlinesvängningar. I de simuleringar som genomförs i detta 

avsnitt används en momentavramp som insignal, som ungefär liknar en 

Opticruiseavramp, där en konstant momentnivå på 1300 Nm rampas i två steg ned till 0 

Nm.  

Figur 18. En simulerad avramp i motormoment inför växling. En brantare initial 

ramp övergår mot slutet mot en lite flackare. 
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Systembeskrivning 

Givare och kommunikation 

Det system som ska regleras består utöver den mekanik samt den kopplingsaktuator 

som modellerats, även av givare och styrenheter som är sammankopplade via ett CAN-

nätverk. De givare som är aktuella för detta projekt mäter följande storheter:  

 Motorvavtal 

 Växellådans ingående axel-varvtal 

 Växellådans utgående axel-varvtal 

 Hjulvarvtal 

 Aktuell kopplingsposition 

 Aktuell växel 

 

Utöver dessa finns även signaler från följande virtuella sensorer, vilka har beräknats 

med hjälp av andra signaler samt systemets kända förutsättningar: 

 Motormoment 

 Slipvarvtal hos kopplingen 

 

Givaren för motorvarvtalet ger 100 pulser per varv och med ett motorvarvtal som sällan 

eller aldrig understiger 500 rpm är alltså upplösningen för denna givare aldrig ett 

problem. Givaren för ingående axel är upplöst med 12 pulser per varv och är placerad 

på sidoaxeln i växellådan. Det innebär ett motorvarvtalet redan har utväxlats antingen 

en faktor 0,85 eller 1,063 beroende på om hög eller låg split används (19). 

Upplösningen beror således i fallet med sluten koppling på motorvarvtalet och i fallet 

med öppen koppling på hjulhastigheten. Vid användning av denna signal i reglersyften 

vid start från stillastående, bör därför denna givarupplösning beaktas. Hjulgivaren är 

upplöst med 100 pulser per varv, men har tämligen låg rotationshastighet jämfört med 

exempelvis motorn, varför problemet med start från stillastående här blir ännu större. 

 

Uppdatering av samtliga signaler på CAN-nätverket sker med 100 Hz, bortsett från 

motormomentet, som uppdateras med 50 Hz, samt hjulgivare, som uppdateras med 20 

Hz. I samband med att signalerna skickas på nätverket kan även vissa fördröjningar 

uppkomma.  

Kopplingsaktuator 

När det gäller kopplingsaktuatorns prestanda, finns vissa osäkerheter gällande dess 

snabbhet och fördröjning. Egna mätningar på kopplingsaktuatorns prestanda genomförs 

därför. På grund av sekretesskäl kan dessa mätningar dock inte redovisas i denna 

rapport. 

Drivlinedynamik 

Drivlinans egenfrekvens beror av vald växel, eftersom utväxlingen påverkar 

svängningskaraktristiken (7). Problemet med drivlinesvängningar har inom ramen för 

detta examensarbete främst berört körning på lägre växlar vid stora momentpådrag. I de 

fall som undersökts har egenfrekvensen för drivlina med stängd koppling legat omkring 

1-2 Hz, samt för drivlina med slirande koppling kring 4-5 Hz. En vanlig tumregel 

brukar vara att dynamiken hos det system som ska regleras bör vara ca 10 ggr 
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långsammare än samplingstiden. Med en samplingstid på 50 eller 100 Hz bör detta 

alltså fungera.  

 

När det gäller aktuatorsnabbheten är det dock inte lika självklart. Beroende på hur 

kraftiga utslag som behöver göras, samt hur den specifika tidskaraktäristiken för 

aktuatorn ser ut, kan uppfyllandet av tumregeln tänkas variera. Det är nämligen inte 

känt hur snabb aktuatorn är vid mindre rörelser, eller hur snabb den är vid hastiga 

vändningar.     

Reglerstrategi 
Den strategi som väljs bygger på en initial konstantslipsreglering följt av en rampad 

kopplingsöppning. Målsättningen är en så mjuk tillbakavridning av drivlinan som 

möjligt. Ett krav är också att kopplingsöppningen som mest får ta lika lång tid som den 

typiska momentavramp, som används som insignal vid simuleringen, varar. Efter 

initiala tester, bestäms att slipreglering ska ske i 0,1 s till en slipnivå om 50 rpm. Detta 

eftersom denna gräns anses vara tillräckligt stor för att slip inte omgående ska återgå till 

stick då styvheten vridits tillbaka, men ändå tillräckligt liten för att inte att allt för stort 

momentavbrott ska uppfattas av föraren.  Därefter tar rampningen vid, som bygger på 

samplevis addition av en konstant rampfaktor samt föregående samples begärda 

kopplingsposition. Slipregleringen och rampningen sker, mer specifikt, på följande vis: 

1. Slipreglering mot 50 rpm i 0,1 s. 

2. En långsam ramp för området kring kopplingspositionen 4000 μm, där 

momentöverbarheten avtar snabbt. Denna rampning tar över direkt efter 

slipregleringen och har lutning 5500 μm/s. 

3. En något snabbare ramp med lutning 10000 μm/s som varar till just innan 

kontaktpunkten. Tar över efter ramp 1 vid kopplingspositionen 5000 μm. 

4. En ännu lite snabbare ramp med lutning 31000 μm/s som varar till just innan 

kontaktpunkten. Tar över efter ramp 1 vid kopplingspositionen 6000 μm. 

5. En långsammare ramp med lutning 13000 μm/s som försiktigt öppnar 

kopplingen förbi kontaktpunkten. För att ta höjd för felaktig eller skiftande 

adapterad kontaktpunkt, inleds denna ramp vid kopplingspositionen 9500 μm 

och avslutas vid 11500 μm.  

6. En mycket snabb ramp med lutning 500 000 μm/s som öppnar upp kopplingen 

helt efter att kontaktpunkten har passerats. 
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Figur 19. Den övre grafen visar den använda motormomentinsignalen, där en konstant nivå om 

1300 Nm rampas ner till nollnivå på en bestämd tid. Den undra grafen visar, för samma 

tidsskala, kopplingspositionen då reglerstrategin används. De olika reglerstadierna indikeras. 
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Implementation i Simulink 
Den valda strategin implementeras i den befintliga Simulink-modellen. Bytet mellan de 

olika stadierna i regleringen görs med hjälp av ett Stateflow-diagram.  

 

 

En konventionell diskret PID-regulator implementeras i modellen, med parametrarna P 

= 5, I = 175 samt D = 0,5. För att utreda metodens prestanda genomförs simuleringar 

med olika samplingstid, aktuatorbegränsning och olinjär kopplingsstyvhet 

implementerad i modellen. Kopplingsregleringblockets och övriga modellens 

samplingstider åtskiljs för enskild manipulering av regleringsblockets samplingstid, Ts 

control. En lösare av typ fixed step ODE3 (Bogacki-Shampine) används i Simulink för 

samtliga simuleringar. Det gör även samplingstiden Ts model = 1 ms för hela modellen 

utom kopplingsregleringsblocket. Detta eftersom resten av modellen återspeglar det 

fysikaliska systemet, inte kopplingsregleringen. Följande simuleringar genomförs: 

 Ideala förutsättningar - Ts control = 1 ms, ingen aktuatorbegränsning och ingen 

olinjär kopplingsstyvhet.  

Figur 20. Simulink-modell över algoritmen för kopplingsstyrning vid växelurlägg. Ett Stateflow 

diagram, 1, styr logiken för initial slipreglering, 2, och de olika öppningsramperna, 3. 

Konstantslipsregleringen mot 50 rpm genomförs under 0,1 s och återkopplas på aktuellt 

slipvarvtal från modellen. 
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 Aktuatorbegränsat - Ts control = 1 ms, en aktuatorbegränsning i form av 

begränsad maxhastighet, ingen olinjär kopplingsstyvhet.  

 Reglering i 10 ms - Ts control = 10 ms, ingen aktuatorbegränsning och ingen 

olinjär kopplingsstyvhet.   

 Aktuatorbegränsat & Reglering i 10 ms - Ts control = 1 ms, en 

aktuatorbegränsning i form av begränsad maxhastighet, ingen olinjär 

kopplingsstyvhet. 

 Olinjär kopplingsstyvhet - Ts control = 1 ms, samt den olinjära kopplingsstyvhet 

som beskrivs i Figur 11 implementerad efter lamellpaketets tröghet i modellen. 

Ingen aktuatorbegränsning.  

Mjukvaruimplementation för provning i lastbil 
Den framtagna strategin implementeras med Scania-handledarens hjälp av i befintlig 

mjukvara för Opticruise. Strategin läggs i modulen OFRA, där växelurläggslogiken 

finns. Endast mindre modellanpassningar behövs i form av byte av den egna modellens 

simulerade insignaler till den befintliga mjukvarans signaler, samt tillägg av viss 

datatypomvandling. Debugvariabler sätts in på alla intressanta signaler för att 

möjliggöra analys och visualisering av tester genomförda i provbil. Även en av- och 

påvariabel implementeras för att från laptop manuellt kunna styra vid vilka växlingar 

som den egna reglerstrategin ska vara aktiv vid under körning. Möjlighet att justera 

reglerparametrar inkluderas också, samt en offsetvariabel för nollmomentsskattningar, 

för att kunna tvinga fram okomfortabla växelurlägg. Detta möjliggör således analys av 

reglerstrategins inverkan på de drivlinesvängningar som exciteras av 

nollmomentoffseten. För att undvika problematik med dålig givarupplösning genomförs 

växlingar där algoritmen är aktiv vid provning i bil, i minst 10 km/h.
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Resultat 
Resultaten från utredningen av möjligheterna med svängningsdämpning genom 

kopplingsslip gås i detta kapitel igenom. Även resultaten från simuleringar av strategin 

för kopplingsstyrning inför växelurlägg, samt resultaten av de försök som genomfördes 

med denna reglerstrategi i provbil, redogörs för. 

Svängningsdämpning genom slip vid konstant 

kopplingsposition 

Generella resultat 

I samtliga simuleringar som genomförs, inleds det simulerade förloppet med 

kopplingsstick, eftersom det låga initiala momentet samt de överensstämmande 

begynnelsehastigheterna gör att slip övergår till stick under den 10 s långa 

insvängningsfasen. Detta innebär också att den svängning som uppkommer när slip 

återinträffar, blir märkbar, även om den också tämligen snabbt dämpas ut. 

Motorvarvtalet skenar iväg eftersom det moment som kopplingen inte klarar av att 

överföra går åt till att accelerera svänghjulet. Att detta inträffar beror i sin tur på att 

statiska momentramper används, vilket således innebär att återkoppling mellan 

överförbart moment och leverat moment helt saknas.   

Momentramp med konstant kopplingsposition 

I de simuleringar som genomförs med en ramp i motormoment som insignal, 

uppkommer slip vid den momentnivå som motsvarar respektive kopplingspositions 

maximalt överförbara moment.  
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Figur 21. Röd linje visar en momentramp (längst ned) till 1500 Nm. Svart linje i övriga plottar 

visar simuleringar genomförda med en kopplingsposition på 5000 μm. Slip (näst längst ned) 

återuppkommer, varpå en svängning i ingående axel-varvtal (näst högst upp) initieras och 

dämpas ut. Motorvarvtalet (högst upp) rusar, eftersom det moment som inte kan föras över av 

kopplingen går åt till att accelerera svänghjulet. Röd linje visar simulering med motsvarande 

momentinsignal, men med stängd koppling. 

När det gäller de nyckeltal som tagits fram, framgår det delvis att en 

svängningsdämpande effekt erhålls, samtidigt som en kortare sträcka hinner avverkas på 

den utsatta tiden. Det framgår också att för att tillryggalägga en motsvarande eller 

längre sträcka jämfört med fallet med stängd koppling vid en viss momentnivå, krävs en 

högre momentnivå med slirande koppling. Vinsten i att ha slirande koppling gällande 

svängningsdämpning och avverkad sträcka är inte självklar utifrån dessa resultat. 
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Tabell 3. Tabellen visar resultaten av genomförda simuleringar med olika kopplingspositioner 

och motormomentramper som insignaler. 

 

 

Ett intressant exempel, är jämförelsen mellan simuleringen med en motormomentramp 

med maxvärdet 1500 Nm och stängd koppling, och simuleringen med en 

motormomentramp med maxvärdet 2000 Nm och kopplingspositionen 4000 μm. I det 

första fallet avverkas en sträcka om 9,06 m med svängningsnivån 80,49 rad. I det andra 

fallet nås slutdistansen, 8,72 m, men med en svängningsnivå på bara 57,94 rad. Någon 

större vinst i varken avverkad sträcka eller svängningsnivå kan alltså inte observeras. 

Värt att notera är också, att för respektive motormomentnivå, ökar först 

kopplingsslitaget med kopplingsposition, för att sedan avta. Detta beror på att det 

maximalt överförbara momentet minskar och såldes blir inte den totala slipenergin lika 

stor (se ekv. 19), trots att motorvarvtalet då rusar mer och således höjer sliphastigheten.    

Momentsteg med konstant kopplingsposition 

I de simuleringar som genomförs med ett steg i motormoment som insignal, 

uppkommer slip då den återförande kraften från styvheten överstiger den momentnivå 

som motsvarar respektive kopplingspositions maximalt överförbara moment. Således 

erhålls inte heller i detta fall slip direkt. 
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Figur 22. Röd linje visar ett momentsteg (längst ned) till 1500. Svart linje i övriga plottar visar 

simuleringar genomförda med en kopplingsposition på  4000 μm. Slip (näst längst ned) 

återuppkommer, varpå en svängning i ingående axel-varvtal (näst högst upp) initieras och 

dämpas ut. Motorvarvtalet (högst upp) rusar, eftersom det moment som inte kan föras över av 

kopplingen går åt till att accelerera svänghjulet. Röd linje visar simulering med motsvarande 

momentinsignal, men med stängd koppling. 

När det gäller de nyckeltal som tagits fram, framgår det tydligt att en 

svängningsdämpande effekt erhålls, även om en kortare sträcka hinner avverkas på en 

utsatta tiden. Det framgår också att för att tillryggalägga en motsvarande eller längre 

sträcka som i fallet med stängd koppling vid en viss momentnivå, krävs en högre 

momentnivå med slirande koppling. Inte helt oväntat kan alltså snabbare, mjukare 

förlopp erhållas med kopplingsslip och högre moment.  
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Tabell 4. Tabellen visar resultaten av genomförda simuleringar med olika kopplingspositioner 

och motormomentsteg som insignaler.  

 

 

Återigen kan intressanta jämförelser göras, exempelvis mellan simuleringen med en 

motormomentramp med maxvärdet 1500 Nm och stängd koppling, och simuleringen 

med en motormomentramp med maxvärdet 2000 Nm och kopplingspositionen 4000 

μm. I det första fallet avverkas en sträcka om 12,12 m med svängningsnivån 306,08 rad. 

I det andra fallet nås nästan samma slutdistans, 11,87 m, men med en svängningsnivå på 

bara 109.12 rad. Sammanfattningsvid erhålls bättre prestanda med kopplingsslip vid 

motormomentsteg som insignal, än i fallet med rampat motormoment som insignal. 

Detta beror på att delen då stick kvarstår, och således även svängningarna, är mycket 

mindre i stegfallet än i rampfallet.  

Strategi för kopplingsstyrning vid växelurlägg 

Simulering – Det ideala fallet 

Vid simuleringar med Ts control = 1 ms, ingen aktuatorbegränsning och ingen olinjär 

kopplingsstyvhet, erhålls följande resultat.  
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Figur 23. Resultatet av simulerings av kopplingsreglerstrategi i det ideala fallet (inga 

begränsningar och reglering i 10 ms). Motormomentavrampen återfinns högst upp, följd av 

ingående axel-varvtal, slipvarvtal, kopplingsposition samt drivaxlarnas torsion. Av 

kopplingspositionen framgår att den initiala slipregleringen lyckades.  

Den initiala slipregleringen lyckas reglera till ett konstant slip om 50 rpm på utsatt tid. 

Även snabbhetskraven möts, eftersom kopplingen är helt öppen då 

motormomentavrampen är avslutad. Torsionen i drivaxlarna återförs på ett mjukt och 

fint sätt och ingående axel-varvtal och slip-varvtal är någorlunda mjuka. 
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Simulering – Det aktuatorbegränsade fallet  

Vid simuleringar med Ts control = 1 ms, ingen olinjär kopplingsstyvhet, med en 

begränsning i aktuatorns maximala förflyttningshastighet, men utan någon 

aktueringsfördröjning, erhålls följande resultat.  

 
Figur 24. Resultatet av simulering av kopplingsreglerstrategi i det aktuatorbegränsade fallet 

(reglering i 1 ms och snabbhetsbegränsad aktuator). Motormomentavrampen återfinns högst 

upp, följd av ingående axel-varvtal, slipvarvtal, kopplingsposition samt drivaxlarnas torsion. Av 

kopplingspositionen framgår att den initiala slipregleringen lyckas, om än knappt. 

Den initiala slipregleringen lyckas reglera till ett konstant slip om 50 rpm på utsatt tid, 

om än med svängigare förlopp än i det ideala fallet. Även snabbhetskraven möts, 

eftersom kopplingen är helt öppen då motormomentavrampen är avslutad. Torsionen i 
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drivaxlarna återförs på ett helt godtagbart sätt. Ingående axel-varvtal och slip-varvtal är 

i svängigaste laget, som en följd av den lite osäkra slipregeringen. 

Simulering – 10 ms-fallet  

Vid simuleringar med Ts control = 10 ms, ingen aktuatorbegränsning och ingen olinjär 

kopplingsstyvhet, erhålls följande resultat.  

 
Figur 25. Resultatet av simulerings av kopplingsreglerstrategi i 10 ms- fallet (reglering i 10 ms 

och utan snabbhetsbegränsad aktuator). Motormomentavrampen återfinns högst upp, följd av 

ingående axel-varvtal, slipvarvtal, kopplingsposition samt drivaxlarnas torsion. Av 

kopplingspositionen framgår att den initiala slipregleringen inte lyckas. 
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Den initiala slipregleringen lyckas inte reglera till ett konstant slip om 50 rpm på utsatt 

tid. Den långa samplingstidens inverkan på systemet framgår tydligt. Snabbhetskraven 

möts, eftersom kopplingen är helt öppen då motormomentavrampen är avslutad. I detta 

fall är det tursamt, efter slipregleringen misslyckats. Torsionen i drivaxlarna återförs ej 

på ett godtagbart sätt. Ingående axel-varvtal och slip-varvtal är icke godtagbara. 

Simulering – 10 ms & Aktuatorbegränsning  

Vid simuleringar med Ts control = 10 ms, ingen olinjär kopplingsstyvhet, en begränsning i 

aktuatorns maximala förflyttningshastighet, men utan någon aktueringsfördröjning, 

erhålls följande resultat.  

 
Figur 26. Resultatet av simulerings av kopplingsreglerstrategi i fallet med 10 ms & 

aktuatorbegränsning (reglering i 10 ms och snabbhetsbegränsad aktuator). 

Motormomentavrampen återfinns högst upp, följd av ingående axel-varvtal, slipvarvtal, 
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kopplingsposition samt drivaxlarnas torsion. Av kopplingspositionen framgår att den initiala 

slipregleringen inte lyckas, inte heller den efterföljande rampningen. 

Den initiala slipregleringen lyckas inte reglera till ett konstant slip om 50 rpm på utsatt 

tid. Både längre samplingstid och snabbhetsbegränsade aktuator påverkar systemet 

negativt. Det som inte framgår av figuren, eftersom den kopplingsposition som visas är 

den verkliga, är att den begärda kopplingspositionen just innan rampningen tar vid 1,1 s, 

går ner till nära noll. Eftersom rampen är relativt långsam och aktuatorbegränsningen 

gör att det tar en viss tid innan det stora hoppet i begärd kopplingsposition, erhålls en 

avtagande fas i kopplingspositionen initialt vid första rampningen. Snabbhets- och 

torsionskraven möts, men det beror endast på att kopplingen är i stick under nästan hela 

avrampen. Således är det motormomentrampen och inte kopplings som gör jobbet.  

Simulering – Olinjär kopplingsstyvhet  

Vid simuleringar med Ts control = 1 ms, ingen aktuatorbegränsning, men med en olinjär 

kopplingsstyvhet placerad efter lamellpaketet i modellen, erhålls följande resultat.  
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Figur 27. Resultatet av simulering av kopplingsreglerstrategi i fallet med olinjär 

kopplingsstyvhet (reglering i 1 ms och en olinjär styvhet placerad efter lamellpaketet). 

Motormomentavrampen återfinns högst upp, följd av ingående axel-varvtal, slipvarvtal, 

kopplingsposition samt drivaxlarnas torsion. Av kopplingspositionen framgår att den initiala 

slipregleringen inte lyckas, inte heller den efterföljande rampningen. 

Den initiala slipregleringen lyckas inte reglera till ett konstant slip om 50 rpm. Det är 

tydligt att det olinjära motverkande moment som den implementerade styvheten ger 

upphov till försvårar regleringen betydligt, eftersom stick-slip-förlopp uppkommer 

kontinuerligt. Det som inte framgår av figuren, eftersom den kopplingsposition som 

visas är den verkliga, är att den begärda kopplingspositionen just innan rampningen tar 

vid 1,1 s, går ner till nära noll. Eftersom den första rampen är relativt långsam och i 

detta fall inleds vid en mycket mindre kopplingsposition än avsett, möts inte 
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snabbhetskraven. Snabbhets- och torsionskraven möts, men det beror endast på att 

kopplingen är i stick under nästan hela avrampen. Således är det motormomentrampen 

och inte kopplings som gör jobbet. 

Provning i bil 

Provning i bil med regleralgoritmen implementerad i befintlig resulterar inte i några 

framgångsrika kopplingsöppningar, trots vissa försök att justera reglerparametrar. Figur 

28 visar ett typiskt testutfall.  

 
Figur 28. Algoritmens aktivering (svart linje) och dess olika tillstånd (streckad röd linje) visas 

högst upp. Begärd (svart linje) och verklig (röd linje) kopplingsposition näst högst upp. 

Slipvarvtalet näst längst ned och motormomentet längst ned. Både slipreglering och rampning 

misslyckas, mest på grund av aktuatorns fördröjning och snabbhetsbegränsning. Observera att 

tidsaxeln är borttagen på grund av sekretesskäl. 

Det är tydligt att en fördröjning mellan begärd och verklig kopplingsposition finns, även 

aktuatorns snabbhetsbegränsning fördröjer öppnings- och stängningsförloppet. 

Slipregleringen misslyckas därför. Då slip uppkommer och överstiger 50 rpm, går 

begärd kopplingsposition ner till 0. På grund av fördröjningen mellan begärd och 

verklig kopplingsposition, fortsätter kopplingspositionen att minska även efter att 

slipregleringen är avslutad och rampningen tar sedan vid från en nivå den inte är tänkt 

att börja på.
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Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras examensarbetets resultat och de slutsatser som kan dras av 

projektet presenteras. Modelleringen berörs, liksom undersökningen av 

svängningsdämpning genom kopplingsslip samt strategin för kopplingsstyrning vid 

urlägg av växel.  

Modellering 
Det är lätt att konstatera att Simulink är ett mycket kraftfullt verktyg vid 

drivlinemodellering. Jämfört med det försök att undersöka drivlinans egenskaper med 

hjälp av en tillståndsmodell som initialt genomförs i projektet, är Simulink överlägset. 

Styrkan ligger främst i SimDriveline, då dess komponenter, precis som det fanns 

förhoppningar om, möjliggör snabb och intuitiv modellering. Dock medför 

SimDriveline även vissa nackdelar. Mycket små samplingstider vid ökat antal 

modellerade styvheter krävs exempelvis. Även stick-slip-fenomen tenderar att kräva 

små samplingstider för att modelleringen inte ska bli instabil. Att byta utväxling under 

en simulering visar sig också mycket svårt, då mycket stora momenttransienter erhölls. 

På grund av dessa problem, kunde endast fixed-step-lösare användas i Simulink.  

 

Det är också lätt att glömma användarens ansvar för modellvalidering, då 

komponenterna vid första anblick kan tros villkorslöst applicerbara. I detta fall, där 

exempelvis kopplingsmodelleringen är mycket central, är det viktigt att grundligt förstå 

hur blocket som beskriver kopplingen fungerar. Vissa modifieringar av block kan 

behöva genomföras, vilket även gjordes i detta fall. På det hela taget kan dock 

drivlinemodellering med SimDriveline rekommenderas. 

 

En annan fråga gällande modellering är den om styvheter och dämpningar. I större 

delen av detta projekt, används en modell där endast en styvhet och en dämpning, 

vilken placeras vid drivaxlarna, inkluderas. Att döma av den modellvalidering av 

drivlinans karaktäristik vid konstanta kopplingspositioner som görs, ter sig detta vara 

fullt tillräckligt. Det är viktigt att inte glömma att den justering av styvheterna som görs, 

mycket väl kan återspegla styvheter som inte modelleras i exempelvis kopplings eller 

växellåda. För de  simuleringarna med statisk kopplingsposition verkar dock 

modellering av drivaxelstyvheten tillräcklig. Vid simuleringar där kopplingsposition 

regleras, är det dock svårt att avgöra om modellering av drivaxelstyvhet verkligen 

räcker. Mer om detta i avsnittet med diskussionen om strategin för kopplingsreglering 

inför växelurlägg. 

 

Som nämns initialt i denna rapport, handlar modellering ofta om konsten att göra en så 

enkel modell som möjligt, som ändå fångar merparten av den intressanta 

karaktäristiken. Att implementera flera olika växlar i växellådan och möjliggöra växling 

mellan dessa under simulering, är egentligen inte relevant för detta projekt, varför en del 

tid kunde ha sparats genom att inte implementera detta i modellen. Då tanken är att 

modellen ska användas till andra saker i framtiden, är dock förhoppningen att denna 

funktionalitet ska komma till användning då.  
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Modelleringen av kopplingens momentöverföringskaraktäristik är kanske det mest 

centrala i hela modellen. Det visar sig dock mycket svårt att på ett bra sätt modellera 

denna och samtidigt uppnå god validerbarhet. Detta leder i sin tur till en mycket stark 

koppling till förhållandevis grova mätdata med få mätpunkter. Denna koppling leder i 

sin tur till suboptimering av de modelljusteringar och algoritmer som genomförs i, och 

med hjälp av, modellen. För en storskalig implementation av en eventuell kopplingsslip-

metod för att dämpa drivlinesvängningar, skulle individuellt uppmätta 

momentöverföringskaraktäristikmappar inte kunna användas. Den enda egentliga 

möjliga lösningen för att fånga individ-, temperatur, - och slitagekaraktäristik i en 

position-moment-mapp, skulle vara en noggrann och frekvent adaption av kopplingens 

momentöverföringskaraktäristik som funktion av kopplingspositionen.  

  

Ett antagande gällande modelleringen som görs i detta examensarbete, och som i alla 

fall bör omnämnas i denna diskussion, är det om en glappfri drivlina. I verkligheten 

finns körfall där glapp mellan kuggar i exempelvis växellåda och slutväxel, kan spela 

stor roll för momenttransienters skapande av drivlinesvängningar. Inom ramen för 

analysen av strategin för kopplingsstyrning inför växelurlägg, kan detta dock anses vara 

ett godtagbart antagande, eftersom drivlinan initialt är momentsatt och således inget 

glapp kan finnas i drivlinan. 

Svängningsdämpnings genom kopplingsslip 
Tanken med simuleringarna i kapitlet där svängningsdämpning genom kopplingsslip 

utreds, är att skapa förståelse för hur friktionskaraktäristiken vid kopplingsslip gör så att 

svängningsenergin försvinner. Problemet med simuleringarna är att det slip som 

modelleras som begynnelsevillkor, övergår till stick under insvängningsförloppet. 

Svängningen som uppkommer vid stick-slip-övergången blir då missvisande eftersom 

metoden ämnar test endast slip-tillstånd, inte stick-slip. På grund av detta återspeglar 

därför simuleringarna snarare dämpningen av ett uppkommet slip, än skillnaden mellan 

momentpådrag vid slip, respektive vid stick (stängd koppling). Simuleringarna skulle 

således vara ännu mer informativa om slip-tillstånd råder  inledningsvis. Simuleringarna 

med rampat moment blir på grund av denna brist inte helt relevanta, eftersom slip 

erhålls senare i dessa simuleringar och en förhållandevis stor del av simuleringarna sker 

därför i stick-tillstånd. 

 

Simuleringarna med ett steg i moment, berörs inte lika mycket av denna brist, eftersom 

slip ändå uppkommer tämligen direkt. Självklart hade det varit bättre om stick-slip inte 

hade förekommit alls. De resultat som erhålls i dessa simuleringar kan dock anses 

verifiera de resultat som erhölls i fallet med skåpbilen som beskrivs i referensramen 

(14), d.v.s. att de dämpande egenskaperna hos kopplingen gör att momentöverföring vid 

slip ger svängningsdämpande egenskaper och möjliggör större momentpådrag och 

således snabbare acceleration.  

 

Det material som presenteras av Crowther et al, rör en koppling med betydligt lägre 

friktionstal, μ (9). Därför kan hans resultat skilja sig från de som erhållits i detta 

examensarbete. Den modell som sätts upp av Crowther et al skilde sig även något från 

den som används i detta examensarbete, i och med att en styvhet på motorsidan av 

kopplingen modelleras. Crowter et al samt Centea, visar dock att friktionstalets 

hastighetsberoende är centralt för kopplingens vibrationsdämpande egenskaper (9),(12). 
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De simuleringar som genomfördes i detta examensarbete inkluderade ingen modellering 

av hastighetsberoende friktion, men dämpning erhållas ändå. Värt att nämna är dock att 

Crowter er al och Centeas rapporter berör modellering av personbilskopplingar, vilket 

kan utgöra en betydlig skillnad i karaktäristik. Frågan är dock om detta berodde på att 

endast små moment kunde överföras, vilket gjorde att inga kraftiga uppvridningar av 

drivlinan kom till. Mer praktiska tester av friktionskaraktäristiken skulle ha varit 

intressant att genomföra. 

Strategi för kopplingsstyrning vid växelurlägg 
Som framgår av Resultaten för denna rapport, lyckades ingen, i bil implementerbar, 

metod tas fram för kopplingsstyrning vid växelurlägg, på grund av en rad 

begränsningar. Dessa gås igenom i detalj nedan. Värt att poängtera är dock även att 

endast en begränsad mängd tid kunde läggas på att utveckla regleralgoritmen. Hade mer 

tid funnits att testa andra strategier och/eller andra reglerparametrar, kanske något bättre 

prestanda kunnat erhållas. Nedan angivna begränsningar är dock centrala, oavsett 

reglerstrategi – och parametrar. 

 

Det visar sig tydligt att en samplingstid motsvarande den i bil, gör det problematiskt för 

den framtagna modellen för kopplingsreglering att göra slip-regleringen på utsatt tid. 

Med den tidsbegränsning om 0,1 s blir således de tio samples som algoritmen får på sig, 

lite för lite. Möjligen borde en längre tidsgräns för slipregleringen också provats, men 

eftersom poängen med metoden var att snabbt och mjukt öppna kopplingen, är det 

viktigt att slipregleringen inte drar ut på tiden. För även om slip kan uppnås mjukt och 

fint på en lite längre tid, blir rampningen som följer på slipregleringen desto snabbare 

och därmed även okomfortablare, om tiden för att göra rampningen begränsas. 

 

Aktuatorfördröjningen visar sig också vara problematisk i större utsträckning än vad 

som först anades. De egna mätningar som tidigare hade gjorts på aktuatorn i rigg, visade 

inte på samma fördröjning som i bil, varför fördröjningen mellan begäran och aktuering 

fick en större påverkan än beräknat. Gällande själva aktuatorsnabbheten, definierad som 

tiden det tar för aktuatorn att öppna kopplingen för stängd till kontaktpunkten, 

överensstämmer mätningar i bil tämligen väl med de egna mätningar som tidigare gjorts 

i rigg. I exempelvis Figur 25 framgår det att reglering med större samplingstid också 

kräver större relgerutslag i varje sample, vilket gör att aktuatorsnabbheten påverkar 

reglersystemets prestanda. För att helt avgöra hur aktuatorns karaktäristik påverkar 

regleringen, skulle även noggrannare mätningar av dess prestanda vid små snabba 

förflyttningar och riktningsförändringar behöva göras. En så kallad systemanalys, där 

indata med olika frekvens används för analys av systemets egenskaper, skulle 

exempelvis kunna tillämpas. 

 

Som nämns ovan, är vidare modelleringen av kopplingens styvhet central för hur 

modellen fångar stick-slip-fenomen, se Figur 27. I fallet med den stängda drivlinan är 

detta inte lika problematiskt och modellerad drivaxelstyvhet kan anses räcka. 

Modellvalidering visade dock att den framtagna modellen representerade även fallet 

med stick-slip tämligen väl, se exempelvis Figur 17. Just vid regleringen av ett bestämt 

slipvarvtal, blir det dock viktigare att i modellen kunna fånga kopplingen olinjäritet, 

vilket också framgår av Figur 27.  
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Sammanfattningsvis kan två huvudsakliga skäl ges gällande svårigheterna att göra en 

bra kopplingsreglering inför växelurlägg. Det första är systemets begränsningar, i form 

av begränsningarna i samplingstid, aktuatorfördröjning och aktuatorsnabbhet. Det andra 

är modelleringsproblematiken kring kopplingsstyvhet och 

momentöverföringskaraktäristik. Kärnan i problematiken sitter i antagandet om att 

drivlinans egenfrekvens med hjälp av tumregeln för reglering kan anses avgörande för 

hur snabb regleringen behöver vara. Så är alltså inte fallet, utan det är det betydligt 

snabbare, olinjära stick-slip-fenomenet som är begränsande vid regleringen.  

 

Inom ramen för detta examensarbete hade det antagligen därför varit bättre att fokusera 

arbetet med framtagning av specifik reglerstrategi på ett körfall där drivlinan initialt är 

är ouppvriden och kopplingen öppen. Med tanke på avsnittet om svängningsdämpning 

genom kopplingsslip, där momentpådrag vid slip genomfördes 

förhållandevisframgångsrikt, torde detta vara en mer lättimplementerad reglering. Den 

momenttransient som uppkommer då drivlinan är uppvriden, kopplingen stängd och 

stick övergick till slip, skulle också undvikas. Självklart skulle andra problem även 

finnas, exempelvis mjuk övergång från slip till stick, men den stora svårigheten i och 

med den reglering som krävs för att ”fånga upp” drivlinan i fallet med 

kopplingsreglering vid växling, skulle alltså undvikas. 
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Fortsatt arbete 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av de områden som skulle behövas utredas vidare 

vid en fortsättning på utvecklingen av kopplingsreglering ämnad att dämpa 

drivlinesvängningar.  

Kopplingsmodellering 
Nedan följer ett antal förslag för hur kopplingsmodelleringen skulle kunna förbättras. 

 

Kopplingsstyvhet: Modelleringen av den olinjära kopplingsstyvheten skulle behöva 

valideras noggrannare. Det är oklart om den uppmjukade kurva som togs fram i Matlab 

motsvarar den verkliga styvheten. Någon typ av dynamometerprov för att mäta 

återförande kraft som funktions av vinkel skulle exempelvis kunna genomföras. 

 

Friktionsmodellering: En noggrannare undersökning av varvtalsberoende 

friktionskaraktäristik, som bland annat berörs i (9) och (12), vore bra att genomföra, 

alternativt rikta en förfrågan till kopplingsleverantören angående detta.  

 

Position-momentkaraktäristik: En mycket bra metod för adaption av kopplingens 

position-momentkaraktäristik skulle vara absolut nödvändig för användning av alla 

typer av smart slip-reglering. Det vore även intressant att studera hur temperatur och 

slitage påverkar momentöverföringskaraktäristiken. 

Övrig modellering 
Nedan följer ett antal förslag för hur den övriga modelleringen skulle kunna förbättras 

eller anpassas beroende på simuleringsbehov. 

 

Glapp: Införande av kuggingreppsrelaterat glapp skulle kunna vara relevant för att 

studera uppkomsten av drivlinesvängningar i vissa körfall, eftersom närvaro av glapp 

kan bidra till att skapa stora momenttransienter. Inom ramen för detta examensarbete 

kunde dock inte något behov av glappmodellering identifieras. 

 

Växellåda: En noggrannare validering av funktionaliteten hos växellådan skulle 

behövas om denna skulle användas för att efterlikna riktiga växlingar. Inget utförligt 

sådant arbete genomfördes i detta examensarbete. 

 

Insvängningsförlopp: Vid simuleringarna användes insvängningsförlopp, för att 

drivlinan skulle vara uppvriden och fri från svängningar då själva kopplingsregleringen 

inleddes. Det skulle dock vara önskvärt att implementera en uppvridning motsvarande 

det initiala moment som ansätts vid simuleringen, för att slippa lägga tid på att simulera 

insvängningen.  
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Detektion av uppvridning 
Detta examensarbete har bara berört en typ av reglerstrategi där reglering sker utifrån 

kunskap om det reglerade systemet, vid förvalda tillfällen. Slipvarvtalet kan mätas för 

att möjliggöra den återkoppling som krävs, men mätning av själva uppvridningen skulle 

också den kunna tillföra viktig information, vore den möjlig att mäta. Just samplingstid 

och givarupplösning är begränsningen för att detta ska kunna göras. Vore det möjligt, 

skulle uppvridningen mellan exempelvis skillnaden mellan ingående axelvarvtal och 

hjulvarvtal kunna användas i regleralgoritmen. Detta genom integration av 

rotationshastighetssignalerna och nolluppvridningsadaption, vilket exempelvis skulle 

kunna användas för att växla tillstånd i algoritmen för kopplingsöppningen. Inom ramen 

för detta examensarbete har dock ingen ansats till detta gjorts, eftersom 

hjulgivarsignalen i dagens läge inte anses tillräckligt frekvent uppdaterad. Vid en 

framtida förbättring av denna samplingsfrekvens skulle möjligheten till 

uppvridningsmätning vara intressant att studera vidare. Då vore det även lämpligt att 

fundera på omvärdera vid vilka körfall och/eller händelser styrt kopplingsslip för att 

dämpa svängningar skulle kunna tillämpas. 
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