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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att utarbeta riktlinjer och förslag på förbättringar hos 
RiNOVA Traffic AB:s dynamiska farthinder. Arbetet inleddes med en omfattande 
förstudie av konstruktionen och dess funktion för att utröna hur de passerande fordonen 
påverkar farthindrets olika komponenter. Förstudien bestod till stor del av utveckling av 
beräkningsmodeller för att fastställa uppkomna krafter och påfrestningar. Modellernas 
utformande var mycket viktiga för att få så realistiska resultat som möjligt då det helt 
saknades tillförlitliga mätdata och beräkningsmodeller.  
 
Utifrån de skapade beräkningsmodellernas resultat, studerades den befintliga 
konstruktionen för att lokalisera kända samt okända svagheter och brister. De problem 
som ansågs mest relevanta var de som äventyrade konstruktionens driftssäkerhet och 
prestanda. Utifrån dessa utarbetades lösningsförslag för de komponenter i 
konstruktionen där problem visat sig uppstå. Dessa förslag diskuterades och 
analyserades sedan djupare med experter innan de slutligen utformades. 
 
De slutliga lösningsförslag utformades för de i konstruktionen använda fjädrarna, 
lagringen som möjliggör farthindrets rörliga funktion samt införandet av en begränsare 
av denna. Detta resulterade bland annat i att de tidigare använda dragfjädrarna ersätts 
med tryckfjädrar för att minska de inre spänningarna. Glidlager infördes för att minska 
nötningen i den rörliga kontaktytan samt även en rörelsebegränsare för att skydda 
systemet vid för stora påfrestningar.  
 
Om de lösningsförslag som utarbetats implementeras i befintlig konstruktion kommer 
driftssäkerheten att öka, och livslängden avsevärt att förlängas, då förslagen åtgärdar de 
lokaliserade nuvarande problemen. Dock bör konstruktionen i helhet ses över innan den 
tas i fullskalig drift. 
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Abstract 
The aim of this Master of Science Thesis is to develop guidelines and improvement 
suggestions of RiNOVA Traffic AB’s dynamic speed bump. The project started with a 
thorough pre study of the design and its function to find out how passing vehicles 
affects the dynamic speed bump. The majority part of the pre study was to create 
necessary mathematical models to explain the arisen forces and strains.  
 
The results of the mathematical models gave necessary information about the design 
regarding weaknesses and flaws. The most critical ones where those which interfered 
with the design’s performance and reliability, and therefore needed to be corrected. 
These problems where more thorough analysed and discussed with experts before the 
final guidelines and improvement suggestions where developed. 
 
The parts of the design that had to be redesigned were the extension springs and the 
bearing that enables the dynamic properties. To guarantee a safe and controlled 
performance of the moving parts a shock absorber had also to be introduced. 
 
If the suggested improvements will be introduced in the design the estimated lifetime of 
the dynamic speed bump increase considerably. 
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1 Inledning 
Ett stort problem i dagens trafik är de antal olyckor som sker på grund av att de tillåtna 
hastigheterna inte respekteras. Ett av de många sätt som Vägverket försöker sänka detta 
antal är att skilja gående och cyklister från biltrafiken. Ett annat tillvägagångssätt är att 
minska den maximalt tillåtna hastigheten i tätorter till 30 km/h, men tyvärr så 
respekteras inte hastighetsbegränsningen av samtliga trafikanter. Problemet med dessa 
fortkörare försöker man bland annat lösa genom att anlägga farthinder på det mest 
utsatta vägsträckorna. Nackdelen med farthindren är att de är permanenta, för såväl de 
som kör lagligt som de som överskrider tillåten hastighet råkar ut för dem. 
Privatpersoner anser detta vara acceptabelt men det leder ofta till en negativ attityd mot 
själva farthindret, på grund av den sänkta komforten i fordonet. För yrkestrafik kan det 
förutom ett irritationsmoment även resultera i en rent fysisk påfrestning på grund av den 
skakiga arbetsmiljön. För att förbättra de traditionella farthindren har företaget RiNOVA 
Traffic AB [1] utvecklat en ny typ av dynamiska farthinder. Dessa hinder fungerar så att 
om de passeras i en hastighet som understiger den maximalt tillåtna, släpps fordonet 
opåverkat förbi, men däremot kommer de trafikanter som kör för fort uppleva 
farthindret som om det vore vilket vanligt farthinder som helst. Förhoppningsvis 
kommer detta leda till nöjdare trafikanter bestående av såväl privatpersoner som 
yrkesförare. Förutom att trafikkomforten för de laglydiga förarna ökas är självklart 
syftet att de dynamiska farthindren skall resultera i en säkrare trafikmiljö för samtliga 
trafikanter. 
 
På uppdrag av RiNOVA Traffic AB har konstruktionen av det dynamiska farthindret 
analyserats och utvärderats för att generellt förbättra konstruktionen och minska slitage 
och säkerställa en längre livslängd. Livslängden och driftssäkerheten på det dynamiska 
farthindret är av extra stor vikt för att då reparationer krävs måste vägbanan stängas av, 
vilket orsakar oönskade trafikstörningar. 
 

1.1 Funktion och konstruktion 
Med dynamiskt farthinder menas ett farthinder vars funktion är att verka som ett vanligt 
uppbyggt farthinder när ett fordon passerar i otillåten hastighet, men samtidigt inte vara 
märkbart om fordonet inte överskrider hastighetsbegränsningen. Innan ankommande 
fordon passerar farthindret läser en radar av dess hastighet, för att avgöra om farthindret 
skall spärras, därefter sker passagen enligt figur 1. 



 2

 
Farthindret består av ett betongfundament, som försänks i vägbanan, i vilket den 
mekaniska konstruktionen är monterad. Den del av konstruktionen som fordonsföraren 
ser och märker av, är den i rapporten kallade klaffen som sticker upp 4 cm i vägbanan. 
Denna klaff har sitt viloläge i uppfällt tillstånd, dvs. klaffen sticker upp ur vägbanan då 
inget fordon passerar enligt första och sista sekvensen i figur 1. Detta åstadkommes med 
hjälp av en uppsättning fjädrar som är förspända för att hålla klaffen i rätt position. 
Viloläget är valt så att spärrplåten precis får plats under klaffen då farthindret ska 
spärras, se den vänstra illustration i figur 2, vilket görs med hjälp av en elektromagnet 
som pressar upp spärrplåten. 
 

 
Detta resulterar i, att då fordonet passerar i otillåten hastighet kan klaffen inte röra sig 
och fungerar som ett farthinder. Om fordonsföraren däremot kommer i tillåten hastighet 
kommer han eller hon inte känna av klaffen eftersom den fjädras ner, se den högra 
illustrationen i figur 2. Detta är möjligt då uppsättningen fjädrar som används är 
anpassade så att de är tillräckligt starka för att hålla klaffen på plats då inget fordon 
passerar, men tillräckligt svaga för att inte hindra fordonet från att trycka ner klaffen vid 
passage. Fjädrarna som ska hålla klaffen i rätt position kommer då att töjas för att när 
fordonet har passerat återföra klaffen till sitt viloläge. 
 

Passage i tillåten hastighet 

Passage i otillåten hastighet 

Viloläge 

Figur 1. Passage över öppet respektive låst farthinder. [Norrköpings Tidningar] 

Figur 2.  Farthindrets  komponenter i öppet respektive låst läge. [Ny Teknik] 
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De fordonstyper som har valts att användas vid analys av farthindrets egenskaper är 
personbil, lastbil samt personbil med husvagn/släpvagn då dessa är de mest 
förekommande. Då farthindret är tänkt att kunna användas på vägar med maxhastighet 
upp till 50 km/h har analyserna för passage med öppen klaff gjorts för hastigheter upp 
till 60 km/h. Vid analyserna för passage med låst klaff har 80 km/h använts som 
maxhastighet. Hastigheterna har valt för att med marginal täcka in de hastigheter som 
kan bli aktuella på de vägsträckor som eventuellt kommer att utrustas med denna typ av 
farthinder. Den fordonstyp som är dimensionerande för öppen respektive låst klaff 
framgår i kommande kapitel, där beräkningarna är utförda med avseende på bland annat 
vikt, hastighet och hjuldimension. 
 
Tillsammans med handledarna har en avgränsning i examensarbetets omfattning gjorts. 
Denna består i att spärrmekanismen, chassikonstruktionen och hastighetsövervakningen 
valts bort. 
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2 Beräkning vid låst klaff  
När farthindret passeras av ett fordon som har en högre hastighet än den maximalt 
tillåtna för vägen, kopplas en låsmekanism in och den tidigare rörliga klaffen blir en fast 
del av farthindret. När detta sker kommer kraftpåkänningarna i konstruktionens bärande 
delar bli avsevärt större än i det fallet då klaffen är rörlig.  
 

2.1 Två-massemodell 
För att beräkna hur stora krafter som uppstår för olika fordonstyper används följande 
beräkningsmodell som är en förenkling av det hjulupphängningssystem som finns i bilar 
och lastbilar. Tanken bakom modellen är att uttrycka den kraft som överförs från det 
passerande fordonets hjul till farthindrets klaff som en funktion av fordonets massa, 
hastighet, hjulupphängningsegenskaper och underlagets läge. 
Modellen bygger på ett rörelsestyrt två-massesystem med två linjära dämpare, två 
linjära fjädrar samt en statisk gravitationskraft för vardera massa. Detta rörelsestyrda 
system är uppbyggt så att det är underlagets position längs axeln z som ger upphov till 
förändringar i massorna m1:s och m2:s lägen, x1 respektive x2. Det är via dessa 
lägesförändringar kring respektive jämviktsläge som krafter och accelerationer i 
systemet kan bestämmas. I figur 3 nedan illustreras modellen med ingående konstanter, 
variabler och krafter. Där m1 är massan hos ett av fordonets hjul och m2 är den del av 
karossmassan som vilar på respektive hjul, vilken i beräkningarna antas vara en 
fjärdedel av hela fordonsmassan. Fordonets hjulegenskaper modelleras som en linjär 
dämpare med dämparkonstanten c1 och en linjär fjäder med fjäderkonstanten k1. 
Hjulupphängningskomponenterna som sammanlänkar hjulet med karossen modelleras 
även dessa som en linjär dämpare med dämparkonstanten c2 och en linjär fjäder med 
fjäderkonstanten k2. De två massornas rörelseändringar ger upphov till krafter i fjädrarna 
Ff1, Ff2 och dämparna Fd1, Fd2 och definieras enligt ekvationerna 1-4. 
 

 
 

Figur 3. Två-massemodell av passerande fordons hjulupphängning. 

x2 x2 

x1 x1 

m2·g m2·g 

m1·g m1·g 

c2 

c1 k1 

k2 

z 

Fd1 Ff1 

Ff2 Fd2 
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 ( )zxkFf −= 111  (1) 
 

 ( )1222 xxkFf −=  (2) 
 

 ( )zxcFd −= 111  (3) 
 

 ( )1222 xxcFd −=  (4) 
 
Den grundläggande tanken bakom valet av modell är att storleken på den kraft som ett 
passerande hjul påverkas av vid träff med farthindrets låsta klaff, är lika stor som den 
kraft som påverkar klaffen. För att beräkna denna kraft mellan hjul och klaff ställs de 
två rörelseekvationerna 5 och 6 upp för de två massorna m1 och m2 enligt figur 3. 
Rörelseekvationerna bygger på Newtons andra lag enligt ekvation 7. 
 

 
 22222 xmFFgm fd ⋅=−−⋅  (6) 

 

 
Med ekvationerna 1-4 insatta i ekvationerna 5-6 skrivs de sedan om till ekvation 8 och 9 
nedan. 
 

 

 
Dessa båda ordinära differentialekvationer av andra ordningen skrivs vardera om till ett 
system av två stycken första ordningens differentialekvationer med hjälp av 
ekvationerna 9-12 för att kunna beräknas numeriskt, vilket resulterar i ekvation 13 och 
14. 
 

 

 

 

 

 

 1122111 xmFFFFgm fdfd ⋅=++−−⋅  (5) 

 amF ⋅=  (7) 

 12122222222 xkxcgmxkxcxm ⋅+⋅+⋅=⋅+⋅+⋅  (8) 

 ( ) ( ) 222211112112111 xkxczkzcgmxkkxccxm ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=++++⋅  (9) 

 11 xy =  (9) 

 11 xy =  (10) 

 22 xy =  (11) 

 22 xy =  (12) 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
1

1221221111
1 m

xxkxxcxzkxzcgy −+−+−+−+
=  (13) 

 ( ) ( )( )
2

212212
2 m

xxkyycg
y

−+−+
=  (14) 
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Ekvationssystemen löses i det numeriska analysverktyget Matlab [2], för Matlabkod se 
bilaga 1, vilket ger information om massornas lägen och lägesförändringar som funktion 
av tiden under passagen. När detta är utfört beräknas den vertikala komponenten av den 
eftersöka kraften mellan hjul och klaff. Denna kraft Ffordon,v beräknas enligt ekvation 15. 
 

 ( ) ( )zxczxkF vfordon −+−= 1111,  (15) 
 

2.2 Framtagning av kontaktpunkt mellan fordonshjul och klaff 
För att vidare analysera konstruktionens påverkan av kraften från ett passerande fordon 
krävs det kännedom om var på klaffen denna kraft verkar. För att bestämma 
kontaktpunktens läge måste inverkan av olika fordons hjulstorlekar utredas. Detta 
genomfördes med hjälp av Matlab, för Matlabkod se bilaga 1. Analysen bygger på att 
hjulet antas vara helt cirkulärt och odeformerat under hela kontakten, vilket resulterar i 
att hjulradien kan anses konstant. För att bestämma kontaktpunktens läge ritas hjul och 
klaff upp med hjälp av Matlab så att klaffen skär hjulets ytterkontur. Därefter förflyttas 
klaffen till dess att hjulet precis tangeras, se bildsekvenserna i figur 4.  
 

 
När detta inträffar registreras värdena för vart initialkontakten sker för olika 
fordonstypers hjul. Då de fordon som färdas på landets vägar är av varierande storlek 
utförs analysen för de tre vanligaste fordonstyperna. Farthindren kommer givetvis också 
att passeras av andra typer av fordon, men för att utreda hur kontaktpunktens läge på 
klaffen varierar för stora respektive små hjuldimensioner valdes fordonstyperna 
personbil, lastbil samt personbil med husvagn ut. Även släpvagnar av olika slag är 
relativt vanliga i trafiken, men då deras hjuldimensioner är väldigt lika de för husvagnar 
valdes endast ovanstående tre fordonstyper ut för analysen.   
 
Ur analysen erhölls resultaten i tabell 1 för var initialkontakten i horisontalled på klaffen 
uppstår beroende på hjulens dimension. 
 

Fordonstyp Hjulradie [mm] Kontaktpunkt på klaffen i 
förhållande till klaffstart [mm] 

Husvagn 
(185/70R13)  295 53 

Personbil 
(255/55R16) 307 53 

Lastbil 
(285/70R19.5) 447 54 

Tabell 1. Träffpunkt mellan hjul och klaff i horisontalled. 
 
Ur tabell 1 och graferna i bilaga 2 framgår det att initialkontakten i stort sett alltid 
uppstår i klaffens överkant oberoende av hjuldimension. Detta antagande används 
vidare vid framtagning av kraft- och momentpåkänning i den övriga konstruktionen. 
 

Hjul 

Klaff 

Figur 4. Sekvens över framtagning av kontaktpunkt. 
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2.3 Kraftens spridning i axel och spärrplåt 
Den påkänning klaffen känner vid passage av fordon, Ffordon, bestäms utifrån kraftens 
vertikala komponent, Ffordon,v, som erhålls ur ekvation 15 samt angreppsvinkeln α. 
Denna vinkel är väsentlig då den är avgörande för hur kraftspridningen i konstruktionen 
sker. Kraftvektorn på klaffen är vinkelrät mot den räta linje som går mellan hjulets 
momentancentrum, Mo, och klaffens träffpunkt, vilket illustreras i figur 5 där 
angreppsvinkeln α uttrycks som vinkeln mellan kraften och vertikalplanet.  
 

 
Geometrisamband ger att angreppsvinkeln α, är lika stor som vinkeln, β. Där β 
definieras som vinkeln mellan vägbanan och den räta linjen mellan hjulets 
momentancentrum och klaffens träffpunkt. Med kända geometrier på klaff och hjul 
räknas sedan angreppsvinkeln fram för olika fordonstypers hjul. Resultatet av detta kan 
utläsas ur tabell 2. 
 

Hjultyp Angreppsvinkel α 
Husvagn 15,1° 
Personbil 14,8° 

Lastbil 12,2° 
Tabell 2. Angreppsvinkel för olika fordonshjul. 
 
Den kraft som träffar klaffen, Ffordon, är beroende av de uträknade värdena på 
angreppsvinkeln α och den vertikala kraftkomponenten, Ffordon,v, vilket uttrycks i 
ekvation 16. Även den horisontella kraftpåkänningen som fordonet genererar är 
intressant och beräknas enligt ekvation 17. 
 

 
)cos(
,

α
vfordon

fordon

F
F =  (16) 

 
 )sin(, α⋅= fordonhfordon FF  (17) 

 
 
 
 

Ffordon 

Mo 

α 

β 

Figur 5. Kraften från fordonet på klaffen. 
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I axelinfästningen och spärrmekanismen uppstår reaktionskrafter till de krafter fordonet 
orsakar. Utifrån friläggningen i figur 6 ställs jämviktsekvationerna 18-20 upp där 
längderna LA, LB och LC är hämtade från aktuell geometri. 
 

 0: ,, =⋅−⋅+⋅ CspärrAvfordonBhfordon LRLFLFO  (18) 
 

 0: , =−→ Xhfordon RF  (19) 
 

 0: , =+−↑ spärrvfordonY RFR  (20) 
 
Omformulering av ekvation 18 ger reaktionskraften i spärrmekanismen, Rspärr, enligt 
ekvation 21. 
 

 

C

AvfordonBhfordon
spärr L

LFLF
R

⋅+⋅
= ,,  (21) 

 
Med ekvation 21 insatt i ekvation 20 kan axelns reaktionskraftskomponent i vertikalled, 
RY, bestämmas enligt ekvation 22 och den horisontella reaktionskraftskomponenten, RX, 
enligt ekvation 23. 
 

 

C

AvfordonBhfordon
vfordonY L

LFLF
FR

⋅+⋅
−= ,,

,  (22) 

 
 hfordonX FR ,=  (23) 

 
Reaktionskrafterna visar bland annat hur stor del av den kraft fordonet genererar som 
tas upp av axeln respektive låsmekanismen och beräknas med hjälp av Matlab [2] för 
aktuell fordonspassage. Med kända reaktionskraftskomponenter RY och RX kan axelns 
totala påfrestning beräknas enligt ekvation 24. 
 

 22
YXaxel RRR +=  (24) 

Figur 6 Friläggning av klaff. 

RX 

Ffordon,h 

LB 

LC 

LA 

βnerfälld 

λ
 Rlås 

Ffordon,v 

RY 

O 
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2.4 Beräkningar av kraftpåkänning i klaffens axelinfästning  
När det är klargjort hur kraften från fordonet fördelat sig mellan klaffens två 
infästningar, enligt kapitel 2.3, kan påkänningarna i axeln och dess infästning 
bestämmas. Klaffen är upphängd på tre stycken axlar som i sig är fast inspända i 
farthindrets chassikonstruktion. Hur klaffens upphängning i respektive axel är 
konstruerad kan ses i figur 7. 

 

 
Bestämningen av hur kraften påverkar axlarna och dess kringliggande konstruktion 
bygger på följande resonemang. Från klaffen sprids kraften vidare ner i axeln. De tre 
verkliga stödpunkter som axeln vilar på förenklas till två stödpunkter enligt figur 8. 
Detta görs för att omvandla ett statiskt obestämt jämviktsproblem till ett statiskt 
bestämt.  
 

 
De deformationer som kraften från klaffen orsakar på axeln antas vara mindre än det 
diametrala spelet som finns mellan axel och axelinfästning. I och med detta kan axeln 
betraktas som fritt upplagt i dess ändpunkter. Dessa förenklingar påverkar givetvis 
beräkningarnas tillförlitlighet, men eftersom både antalet stödpunkter har minskats och 
avstånden mellan dessa har ökats resulterar detta i att modellen beskriver ett fall med 
större påfrestningar än verkligheten. Detta fel i beräkningarna bortses det från eftersom 
de endast tillägger ytterliggare säkerhet i konstruktionen. De reaktionskrafter som 
uppstår i axelinfästningarna, R1 och R2 bestäms utifrån figur 9. Kraften som sprids till 
axlarna, Raxel enligt ekvation 24, fördelar sig på de tre infästningsaxlar, men 
fördelningen varierar beroende på fordonets placering på vägen. De största 
materialpåkänningarna uppstår om en av axlarna ensam tar upp hela kraften Raxel, vilket 
leder till att vid vidare beräkningar ska varje axel klara av hela belastningen Raxel. 
Kraften F i friläggningsfiguren erhålls ur ekvation 25 där Raxel tas fram.  
  

 
2
axelR

F =  (25) 

 

Figur 7. Klaffens upphängning på en av de tre axlarna. 

Figur 8. Förenkling av axelns infästning. 
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För att räkna ut reaktionskrafterna R1 och R2 ställs jämviktsekvationerna 26 och 27 
ställas upp enligt figur 9. 
 

 FRR 2: 21 =+↑  (26) 
 

 ( ) ( ) 0: 2 =+++−+++⋅ dcbaRcbaFaFA  (27) 
 
Genom att kombinera ekvationerna 26-27 kan de två krafterna R1 och R2 uttryckas som 
funktion av kraften F enligt ekvationerna 28 och 29. 
 

 ( )
dcba
dcbFR

+++
++

=
2

1  (28) 

 
 ( )

dcba
cbaFR

+++
++

=
2

2  (29) 

 
Med de olika axlarnas värden på längderna a-d enligt tabell 3 kan krafterna R1 och R2 
beräknas. 
 

 Avstånd [mm] Kraft [N] 
a=52,5 
b=89,5 R1=9163 

c=90,5 Axel 1 

d=90,5 R2=8622 

a=74,5 
b=74,5 R1=8892 

c=74,5 Axel 2 

d=74,5 R2=8892 

a=52,5 
b=89,5 R1=9163 

c=90,5 Axel 3 

d=90,5 R2=8622 

Tabell 3. Reaktionskrafter i axlarna som funktion av ingående kraft F. 

a d b + c 

R2 R1 

F F 

A 

Figur 9 . Friläggning av den förenklade axeln. 
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När krafterna R1 och R2 är kända kan tvärkraft- och momentdiagram ritas upp enligt 
figur 10, där både kraft- och momentmaximum finns markerade.  

 

 
Där den största tvärkraften, Tmax, verkar i axeln kommer den största skjuvspänningen 
τmax uppstå. Denna skjuvspänning beräknas enligt ekvation 30. 
 

 

axelA
Tmax

max =τ  (30) 

 
Där Aaxel är tvärsnittsarean på axeln, vilken i grundutförandet har en diameter, Daxel, på 
30 mm. På samma sätt uppstår den största böjspänningen, σb, i axeln på den platsen där 
det böjande momentet Mmax, är som störst och beräknas enligt ekvation 31.  
 

 

b
b W

M max=σ  (31) 

 
Där Wb är axelns böjmotstånd som beräknas enligt ekvation 32.  
 

 
32

3
axel

b
DW ⋅

=
π  (32) 

 
Både böjspänningen, σb, och skjuvspänningen, τmax, bidrar till den sammanlagda 
spänningspåkänningen i axeln. Storleken på den sammanlagda spänning σe tas fram med 
hjälp av von Mises hypotes enligt Handbok och formelsamling i hållfasthetslära [3] 
som då plant spänningstillstånd, som i detta fall råder, kan uttryckas enligt ekvation 33.  
 

 [ ]2122 3 xyxe τσσ ⋅+=  (33) 

 
Det plana spänningstillståndet uppkommer på axelns rand där både böj- och 
skjuvspänningen antar sina största värden, därför används denna beräkningsform för 
den sammanlagda spänningen σe i axeln. 
 

M    [Nm] 

Mmax 

T    [N] 
Tmax 

Figur 10. Tvärkrafts- och momentdiagram för den mest utsatta axeln. 
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Det är spänningen σe som är dimensionerande för axeln och når sitt maximala värde då 
farthindret passeras av en maximalt lastad lastbil i 80 km/h. Med gällande konstruktion 
uppkommer den största spänningen i axel 2 och uppgår till 250 MPa.  
 
Axeln kommer att utsättas för en utmattningsbelastning med en pulserande last av 
spänningen σe. Det är detta värde som skall jämföras med materialegenskaperna för 
axelmaterialet för att utreda huruvida axeln klarar av påfrestningarna. 
 
Då utmattningsmaterialdata för stålet i axeln saknas används oftast tumregeln som säger 
att utmattningshållfastheten är knappt halva brottgränsen enligt Tibnor [4]. Axeln är 
tillverkad av stålet SS-2541 vilken enligt Bröderna Edstrands lilla röda [5] har en 
brottgräns på 1300 MPa, så axeln kommer utan allt för stora materialpåfrestningar att 
klara av belastningarna.  
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3 Beräkning vid öppen klaff 
Vid passage av fordon i tillåten hastighet över farthindret kommer klaffen att tryckas 
ner av fordonets hjul utan märkbar påkänning för trafikanten. För att fånga upp den av 
bilen orsakade rörelsen i klaffen, samt att begränsa rörelsen storlek är konstruktionen 
utrustad med en uppsättning dragfjädrar. Fjädrarnas funktion innefattar även att återföra 
klaffen till sitt övre läge efter passagen, se figur 11. 
 

 
Fjädrarna ska således vara dimensionerade dels för att hålla klaffen på plats i uppfällt 
läge samt motverka den uppkomna rörelseenergin som klaffen får från ett passerande 
fordon. Då de flesta trafikanter följer gällande hastighetsbegränsningar kommer dessa 
fjädrar att belastas vid merparten av passagerna och det är en av anledningarna till att 
fjädrarna antas vara de mest utsatta samt löper störst risk för att haverera. För att 
analysera fjädrarnas belastningssituation för fordon med varierande hastighet och massa 
ställs beräkningsmodellen i nästkommande kapitel upp. Andra komponenter som är 
utsatta i konstruktionen och där risk för haveri är påtaglig är klaffens lagring. Där en 
förväntad stor nötning sker. 
 

3.1 Beräkningsmodell 
För att analysera och förbättra konstruktionen krävs kunskap om de påfrestningar som 
farthindret utsätts för i trafiken och för att analysera dessa önskas en matematisk modell 
som beskriver farthindrets kraftpåkänningar då ett fordon passerar i tillåten hastighet. 
  
Det förlopp som sker då klaffen träffas av det rullande hjulet är svårt att skaffa sig 
detaljerad kunskap om, bl.a. på grund av att de är så stor variation i de passerande 
fordonens hastighet, massa och hjulstorlek. Dessa parametrar och dess samverkan 
resulterar i problemet att ge ett heltäckande svar om hjulets beteende vid kontakten. Vid 
diskussioner med experter inom mekanik rörande modellens uppbyggnad framkom det 
att en ansats gällande stötförlopp mellan hjul och klaff skulle innehålla för många 
osäkra parametrar för att resultatet skall bli tillräckligt tillförlitligt.  
 
En energimodell valdes istället för att beskriva förloppet. Denna modell bygger på 
energiekvationer där systemets energi omvandlas mellan rörelseenergi i klaffen och 
lägesenergi i fjädern. Även en del av rörelseenergin omvandlas till friktionsvärme vilket 
beskrivs mer ingående i kapitel 3.1.2. Följande antaganden ställdes upp för 
beräkningsmodellen:  
 
 
 

Figur 11. Passage över farthinder vid tillåten hastighet. [Norrköpings Tidningar]
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• Alla kroppar i konstruktionen är stela så ingen form av deformation sker. 
• Massan på fordonet är mycket större än massan för klaffen. 
• Fjädern har inga inre förluster utan omvandlar rörelseenergin förlustfritt till 

lägesenergi och tillbaka till rörelseenergi igen. 
• Normalkraften i klaffens lagring antas vara konstant under förloppet. 
• De passerande fordonens hjul är helt cirkulära och odeformerade. 

 
Antagandet att fordonet är mycket tyngre än klaffen resulterar i att vid passage kommer 
klaffen att utan större motstånd pressas ner av det framskridande hjulet, se figur 12. 
 

 
Hjulet kommer således att ha kontakt med klaffen under hela passagen vilket resulterar i 
att nertryckningen av klaffen sker under hela passagen. Nertryckningen ger klaffen en 
vinkelhastighet kring sin infästningsaxel. Då fordonet har passerat kommer klaffen 
fortsätta att rotera och fjädrarnas uppgift är då att bromsa upp klaffen för att sedan 
återföra den till sitt uppfällda läge. När fjädrarna bromsar upp klaffens rörelse 
omvandlas rörelseenergin i klaffen till lägesenergi i fjädrarna. Detta sker tills dess att all 
rörelseenergi omvandlats till lägesenergi i fjädrarna och friktionsenergi i lagringen 
mellan axel och klaff. När detta inträffat vänder klaffen och roterar tillbaka till uppfällt 
läge på grund av att fjädrarna återgår till sitt jämviktsläge. 
 
Beroende på fordonets hastighet vid passagen kommer klaffens rörelseenergi att variera 
och ska som tidigare nämnts omvandlas till läges- och friktionsenergi. Då fjädrarnas 
lägesenergi och friktionsenergin är beroende av mellan vilka vinklar klaffen roterar 
innan den når vändläget, se figur 13, genomförs energiberäkningarna i Matlab [2]. Vid 
ökning av vinkeln γ kommer fjäderenergin att växa då även fjädrarnas töjning ökar, 
samtidigt som värmeförlusterna orsakade av axelfriktionen blir allt större då sträckan, s, 
som lagren vrids även den ökar. För att lösa energiekvationen räknas γ från βnerfälld och 
ökas tills det att energin från fjädrarna och friktionen övervinner klaffens 
rotationsenergi. 

Figur 12. Klaffens nertryckning.  

Hjul 

Klaff 

Hjul 

Klaff 
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I nästkommande kapitel framgår det hur de olika energierna beräknas som funktion av 
bland annat γ. 
 

3.1.1 Klaffens rörelseenergi 
Den rörelseenergi, Tklaff, som uppkommer i klaffen vid hjulpassage definieras enligt 
ekvation 34. 
 

 2

2
1 ω⋅⋅= Oklaff IT  (34) 

 
Där IO är klaffens tröghetsmoment kring den fixa axeln i rotationscentrum och ω är 
klaffens vinkelhastighet. För att erhålla ett värde på tröghetsmomentet, IO, moduleras 
klaffen upp i Solid Edge [6] och sökt IO kring klaffens rotationscentrum kan utläsas. ω 
beräknas som kvoten mellan vinkeländring, βuppfälld -βnerfälld, och tiden det tar, t, för 
vinkeländringen att ske, enligt ekvation 35. 
 

 
t

nerfällduppfälld ββ
ω

−
=  (35) 

 
Vinklarna βuppfälld och βnerfälld beräknas utifrån konstruktionens geometri enligt figur 14 
vilken ger ekvationerna 36-37. 

 
Figur 14. Klaffgeometri vid upp- resp. nerfällt läge. 

Figur 13. Fjäderrörelse mellan nerfälld klaff respektive vändläge. 

γ 
s vändläge 

βnerfälld 

Lklaff 

hnerfälld 

b 

huppfälld 

Lklaff 

 

b 

βnerfälld 
Βuppfälld 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= −

klaff

uppfälld
uppfälld L

h1sinβ  (36) 

 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= −

klaff

nerfälld
nerfälld L

h1sinβ  (37) 

 
Tiden, t, beror på fordonets hastighet och spaltens utformning enligt ekvation 38. 
 

 
)(1

0 bx
v

t +⋅=  (38) 

 
Där v är hastigheten på fordonet, xo är avståndet mellan hjulets momentancentrum och 
spaltens början vid initialkontakt och b är bredden på spalten.  
 
När ω är känd kan även vinkelaccelerationen ω beräknas enligt ekvation 39 då denna 
anses konstant mellan βuppfälld och βnerfälld. 
 

 
t
ωω =  (39) 

 
Eftersom både xo och v varierar beroende på fordonstyp och hastighet beräknas 
ekvationerna 34-35 och 38-39 i Matlab [2] för personbil, lastbil och personbil med 
husvagn. För Matlabkod se bilaga 1. Beräkningarna resulterar i att rörelseenergin Tklaff 
varierar enligt tabell 4 beroende på fordonstyp och hastighet. 
 

Fordonstyp v 
[km/h] 

t 
[s] ·10-3 

ω 
[rad/s] 

Tklaff 
[J] 

35 18,0 21,0 15,7 Husvagn 60 10,5 36,0 46,2 
35 18,3 20,6 15,2 Personbil 60 10,7 35,4 44,6 
35 21,7 17,4 10,8 Lastbil 60 12,7 29,8 31,7 

Tabell 4. Rörelseenergi i klaff för olika fordon och hastighet. 

3.1.2 Friktionsenergi 
En del av klaffens rörelseenergi omvandlas i lagringen med axeln till värme, så kallad 
friktionsenergi. För att beräkna hur stor del av klaffens rörelseenergi som omvandlas till 
värme måste friktionskraften beräknas. Denna är beroende av normalkraften i kontakten 
som i sin tur är beroende av fjäderkraften och de krafter som uppkommer på grund av 
klaffens masscentrumsacceleration. Denna acceleration varierar med tiden vilket leder 
till att friktionskraften även den är tidsberoende. För att minska komplexiteten i 
beräkningarna antas dock friktionskraften vara konstant och framtagning av 
friktionskraften görs då klaffens topp är i höjd med vägbanan på grund av passage av 
fordon. Den del av friktionsenergin som uppkommer innan klaffen tryckts ner i höjd 
med vägbanan bortses helt ifrån då den är så mycket lägre än energin i fordonet. 
 
Krafterna som uppkommer på grund av masscentrumsaccelerationen beräknas 
lämpligast uttryckta i cylinderkoordinater, se figur 15, vilket resulterar i att krafterna 
kan beräknas enligt ekvationerna 40 och 41. 

˙ 
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 2ω⋅⋅= mgklaffr RmF  (40) 

 
 ωθ ⋅⋅= mgklaff RmF  (41) 

 
Där mklaff är massan på klaffen, Rmg är avståndet från axelcentrum till masscentrum och 
där klaffens vinkelhastighet ω samt vinkelacceleration ω beror på fordonets hastighet 
och beräknas enligt ekvationerna 35 och 39. 
 
Innan uppställning av jämviktsekvationer projiceras krafterna Fr och FΘ på det 
kartesiska koordinatsystemets axlar för att normalkraften i lagren ska kunna beräknas. 
Vilket leder till att krafterna Fmg,x och Fmg,y på grund av masscentrumaccelerationen kan 
skrivas enligt ekvationerna 42 och 43. 
 

 )90cos()cos(, mgmgrxmg FFF θθ θ −°⋅−⋅=  (42) 
 

 )90sin()sin(, mgmgrymg FFF θθ θ −°⋅+⋅=  (43) 
 
För bestämning av normalkraftens komponenter NX och NY i lagren ställs 
jämviktsekvationer upp i horisontal- och vertikalled. Ingående krafter kan ses i figur 16. 
Vinkeln ξ som är beroende av fjäderns infästningspunkt i klaffen xnerfälld, ynerfälld och 
infästningspunk i fundamentet xfast, yfast beräknas enligt ekvation 44 och fjäderkraften 
Ffjäder beräknas enligt ekvation 45. 
 

 
 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
= −

fastnerfälld

fastnerfälld

xx

yy
1tanξ  (44) 

Figur 15. Masscentrumsaccelerationen uttryckt i cylinderkoordinater vid nerfälld klaff. 

y 

x θmg 

Fθ Fr 

Rmg mklaff 

Fmg,y 

Fmg,x 
NY 

NX 

Ffjäder 

ξ 

Figur 16. Jämviktsekvation för beräkning av normalkraften N. 

˙ 
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 xkFF totalgförspänninfjäder Δ+=  (45) 

 
Där Fförspänning är fjädrarnas förspänningskraft och beror på val av fjäder, ktotal är aktuell 
fjäderkonstant för samtliga fjädrar och Δx är fjädertöjningen, i detta fall då klaffens 
överkant befinner sig i höjd med vägbanan. 
 
Jämviktsekvationerna 46 och 47 leder till att normalkraften i horisontalled kan skrivas 
enligt ekvation 48 och i vertikalled enligt ekvation 49. 
 

 0)cos(: , =⋅−+↑ ξfjäderxmgX FFN  (46) 

 
 xmgfjäderX FFN ,)cos( −⋅= ξ  (48) 

 
 ymgfjäderY FFN ,)sin( −⋅= ξ  (49) 

 
När dessa krafter är kända kan normalkraften i lagringen beräknas enligt ekvation 50. 
 

 22
YX NNN +=  (50) 

 
När normalkraften N är beräknad kan friktionsenergin beräknas utifrån ekvation 51 där 
μ är den dynamiska friktionskoefficienten och s är den glidsträcka som lagren vrids. 
 

 sNFfriktion ⋅⋅= μ  (51) 
 
Om glidsträckan s uttrycks som produkten mellan axelradien raxel och klaffens 
rotationsvinkel γ, definierade enligt figur 17 kan ekvation 51 skrivas om till ekvation 52. 
Friktionsenergin beräknas sedan med hjälp av Matlab [2] som en funktion γ. 
 

 
 γμ ⋅⋅⋅= axelfriktion rNE  (52) 

 

3.1.3 Fjäderenergi 
Fjäderns potentiella energi är beroende av den töjning fjädrarna utsätts för vid 
belastning och fjäderkonstanten för aktuell fjäder enligt ekvation 53.  

 0)sin(: , =⋅−+→ ξfjäderymgY FFN  (47) 

s 

γ 

raxel 

Figur 17. Axelns glidsträcka. 
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 2

2
1 xkE totalfjäder Δ⋅⋅=  (53) 

 
Där ktotal är fjäderkonstanten för samtliga fjädrar och Δx är töjningen. För att beräkna 
töjningen måste fjäderns ändpunkter vara kända. I denna konstruktion är ena 
ändpunkten fast inspänd i chassiet medan den andra ändpunktens läge varierar beroende 
på klaffens rotation och geometri, se figur 18.  
 

 
Som tidigare nämnt uttrycks friktions- och fjäderenergin som funktion av vinkeln γ vid 
beräkning i Matlab [2], detta för att kunna lösa vinkelförändringen av klaffen vid 
passage av fordon. För att uttrycka den varierande ändpunktens koordinater som 
funktion av vinkeln γ och klaffens hävarmslängd Lh.arm ställs ekvationerna 54 och 55 
upp. 
 

 )cos(. γβ −⋅−= nerfälldarmhkoord Lx  (54) 
 

 )sin(. γβ −⋅−= nerfälldarmhkoord Ly  (55) 
 
När fjäderns ändpunkter xfast och yfast är kända kan den aktuella längden av fjädern Lfjäder 
beräknas enligt ekvation 56. 
 

 22 )()( koordfastkoordfastfjäder yyxxL −+−=  (56) 
 
När längden är känd fås töjningen Δx genom ekvation 57, där Lfjäder,fri är fjäderns längd 
vid obelastat tillstånd. 
 

 frifjäderfjäder LLx ,−=Δ  (57) 
 
När töjningen Δx nu är känd kan fjäderenergin Efjäder beräknas enligt ekvation 53. 

γ 

βnerfälld 

x 

y 

Lh.arm 

Figur 18. Fjäderinfästningsrörelsen. 
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3.1.4 Energiberäkning 
Energiekvationerna med rörelseenergin Tklaff, friktionsenergin Efriktion och fjäderenergin 
Efjäder ställs upp och beräknas med hjälp av Matlab [2] där vinkel γ stegas till det att 
ekvation 58 uppfylls. 
 

 friktionfjäderklaff EET +<  (58) 
 
När ekvation 58 uppfylls innebär det att klaffens rotationsenergi omvandlats till 
potentiell energi i fjädrarna och värme på grund av friktionen i lagren. Vid känt värde på 
vinkeln γ är även töjningen känd för den aktuella fjädern. Klaffens rörelse kan då 
åskådliggöras för den aktuella töjningen enligt figur 19. 
 

 
Analysen har visat att en hävarmslängd, Lh.arm, på 40 mm är att föredra mot den i dag 
använda på 80 mm då detta resulterar i att påkänningarna på fordonet minskar samt att 
ett bättre rörelseintervall uppnås. Vid variation av hävarmslängden påverkas bara 
klaffens rörelse och inte den uppkomna töjningen i fjädern. Utifrån kännedom om 
töjningens storlek och de enskilda fjädrarnas töjningskonstant k kan kraften per fjäder 
Fper,fjäder beräknas enligt ekvation 59.  
 

 xkFF gförspänninfjäderper Δ⋅+=,  (59) 
 
Ur fjädersynpunkt visar det sig att den största kraften, Fper,fjäder, uppstår vid 
personbilspassage i 60 km/h och uppgår då till 670 N. 
 

Figur 19. Klaffrörelse vid passage av personbil i 60 km/h. 
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3.2 Fjäderberäkning 
Töjningen som uppstår i fjädrarna då ett fordon passerar farthindret i tillåten hastighet 
ger upphov till påkänningar i fjädrarna. Dessa påkänningar kan om tillräckligt stora 
resultera i fjäderbrott vilket leder till att konstruktionen mister sin funktion. För att ta 
reda på om risken för brott finns, måste den skjuvspänning som uppstår i fjädrarna 
beräknas. Beräkningarna för detta är hämtade ur Fjäderhandboken [7] om inget annat 
anges.  
 

 
Ekvation 60 beräknar skjuvspänningen τfjäder beroende av fjäderns medeldiameter Dm, 
aktuell trådtjocklek Dt och den kraft som uppstår vid töjning av fjädern Fper,fjäder och 
definieras enligt figur 20. 
 

 
fjäderper

t

m
fjäder F

D
D

,3

8
⋅

⋅
⋅

=
π

τ  (60) 

 
Spänningen τfjäder måste sedan korrigeras på grund av fjäderns formförhållande. Detta 
görs genom att beräkna en korrektionsfaktor kkorr enligt ekvation 61.  
 

 
32

1875,025,11
ddd

korr CCC
k +++=  (61) 

 
Där Cd är formförhållandet mellan medeldiameter och tråddiameter för den aktuella 
fjädern och beräknas enligt ekvation 62. 
 

 

t

m
d D

D
C =  (62) 

 
När korrektionsfaktorn är framtagen beräknas den korrigerade spänningen τkorr enligt 
ekvation 63. 
 

 fjäderkorrkorr k ττ ⋅=  (63) 
 
Med grundkonstruktionens dragfjäderparametrar insatta i Matlabkoden i bilaga 1 kan 
spänningen τkorr beräknas till knappt 300 MPa då farthindret passeras av en personbil i 
60 km/h.  
 

Figur 20. Fjädergeometri för dragfjäder med ögla.

Dt 

Di Dm 
Fper, fjäder 

τb 

τfjäder 
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Det är detta värde som jämförs med den maximalt tillåtna skjuvspänning som bland 
annat beror på materialet och i vilken typ av miljö fjädrarna befinner sig i. Om man 
endast tar hänsyn till materialets inverkan kan den maximalt tillåtna spänningen för 
dragfjädrar med öglor uppskattas till 60 % av fjäderkroppens maximalt tillåtna spänning 
τtill, vilken beräknas i ekvation 64. Där Rm är materialets brottgräns och beror bland 
annat på fjäderns trådtjocklek Dt. 
 

 mtill R⋅= 45,0τ  (64) 
 
Med den aktuella trådtjockleken på 6 mm vars brottgräns Rm är 1300 MPa blir den 
maximalt tillåtna skjuvspänningen τtill 585 MPa och 350 MPa om hänsyn tas till 
öglornas begränsande spänningskoncentrationer. 
 
Då det inte är entydigt hur stor påverkan spänningskoncentrationerna i dragfjädrarnas 
öglor har på fjädern som helhet finns det flera sätt att beräkna detta. Ett annat sätt än det 
Fjäderhandboken [7] föreskrider är att beräkna spänningen i öglan enligt ekvation 65 
som är hämtad ut Spring Designer’s Handbook [8] där Di är fjäderns innerdiameter 
enligt figur 20. 
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För aktuella fjädrar resulterar detta beräkningssätt i att skjuvspänningen i fjäderöglorna 
uppgår till 570 MPa. Detta värde skall enligt Spring Designer’s Handbook jämföras 
med den maximalt tillåtna skjuvspänningen som här uppgår till 450 MPa. Fördelen med 
att följa Spring Designer’s Handbook är att den tar hänsyn till fjädrarnas aktuella 
driftssituation vilket är att föredra då farthinderkonstruktionen kommer de att utsättas 
för både vinterklimat med låga temperaturer, väta och salt samt sommarklimat med 
varmare perioder, med nötning från grus och smuts. 
 

3.3 Beräkning av nötning i klaffens lagring 
Den rörelse som uppstår mellan klaffens metallbussningar och axel kommer att ge 
upphov till nötning i kontakten. Nötningen får inte bli för stor om de två ytorna skall 
klara av det stora antalet rörelsecykler som de passerande fordonen orsakar. Då 
bussningen är tillverkad av ett material betydligt mjukare än axeln kommer merparten 
av nötningen att ske i denna. Vid avsaknad av den aktuella nötningens karaktär är det 
svårt att utan omfattande tester uttala sig om de aktuella nötningsförhållandena. Då 
dessa tester har visat sig vara allt för tidskrävande används istället en enklare 
nötningsmodell för så kallad mild nötning. Detta nötningsfall beskriver det gynnsamma 
tribologiskt förhållande mild nötning, som innebär att ingen hänsyn tas till omgivande 
nötningsförhöjande faktorerna så som till exempel oönskade partiklar i kontaktytan. 
Den verkliga nötningen i kontakten kommer med största sannolikhet att vara kraftigare 
men metoden med mild nötning ger ändå en viss uppfattning av nötningens storlek. 
 
För att beräkna hur djupt axeln nöter sig in i hylsan används vid simuleringen 
beräkningsmodellen för mild nötning enligt ekvation 66 som hämtats ur 
Dimensionering av några tribokontakter [9].   
 



 25

 
d

db
Nkh mild ⋅⋅
⋅

⋅=Δ π  (66) 

 
Där Δh är nötningsdjupet i en punkt på bussningen för varje varv axeln roterar, kmild är 
nötningstalet för den aktuella materialkombinationen i kontakten. N är den radiella 
lasten i lagringen, b är lagerbussningens bredd och d är axelns diameter.  
 
För att ekvation 66 skall kunna användas i det aktuella fallet då klaffen inte roterar varv 
efter varv runt axeln, utan har en cyklisk pendlande rörelse med begränsat 
vinkelintervall, måste den skrivas om till ekvation 67 där h är det totala nötningsdjupet 
för alla förväntade fordonspassager per år.  
 

 
nd

db
Nkh mild ⋅⋅⋅⋅

⋅
⋅

⋅
⋅= 2

2
π

π
δ  (67) 

 
δ är det vinkelintervallet i radianer klaffen rör sig från det att den träffas av fordonets 
hjul tills den fångats upp helt av fjädern och n är antalet fordonspassager över hindret 
per hjulaxel, där det för enkelhetens skull antas att alla fordon har två hjulaxlar. 
Nötningsdjupet, h, i metallbussningen beräknas i Matlab [2] med tidigare uträknade 
laster för varierande fordonshastigheter. Beräkningarna utförs för två skilt trafikerade 
vägsträckor, ett bostadsområde och en trafikled genom en tätort. Enligt RiNOVA Traffic 
AB [1] som tagit del av Vägverkets trafikmätningar uppgår antalet passerande fordon till 
2 190 000 per år i bostadsområdet och 6 570 000 per år i tätorten.  Resultatet av 
nötningssimuleringen för personbilspassage framgår i tabell 5. Personbilar valdes ut 
därför att merparten av passagerna är av just dessa.     
 

Passager, n [fordon/år] Hastighet, v [km/h] Totalt nötningsdjup, h [mm/år] 
35 1,1 2 190 000 

(bostadsområde) 60 2,1 
35 3,3 6 570 000 

(tätort) 60 6,2 
Tabell 5. Nötningsdjup beroende av antal fordon och hastighet. 
 
Ur tabellen kan det utläsas att redan efter ett års drift med antagandet att mild nötning 
sker i kontakten mellan axel och hylsa blir nötningen relativt stor. Detta kan resultera i 
problem med högre nötning eftersom dessa beräkningar endast gäller då nötningen antas 
vara mild. 
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4 Utvärdering och förbättring 
När det befintliga farthindrets funktion och konstruktion har studerats kan en 
utvärdering av dess ingående komponenter och funktion genomföras för att lokalisera 
konstruktionens svagheter. Efter detta återstår det att analysera var och ett av 
problemområdena för att i slutändan resultera i antingen omkonstruktion eller 
optimering av befintliga komponenter för att de kända svagheterna ska kunna 
elimineras. 
 
Det visade sig att en del av konstruktionens svagheter påverkar driftssäkerheten till den 
grad att den önskade livslängden inte går att säkerställa. Detta kapitel är ägnat åt att ta 
upp dessa svagheter och ge förslag på förbättringar för att öka driftssäkerheten vilket i 
sin tur leder till att det önskade serviceintervallet uppnås. 
 
Beräkningarna i detta kapitel är utförda för såväl personbil som lastbil i varierande 
hastigheter men redovisas bara för de fall som påverkar farthindret mest. Som det 
tidigare framgått visade det sig att vid passage av öppet läge är det personbil i 60 km/h 
som är dimensionerande och därför används vid förbättringsberäkningarna enligt bilaga 
3. 
 

4.1 Omkonstruktion av klaffens fjädrar  
Enligt beräkningarna i kapitel 3.2 är dragfjädrarna utsatta för relativt höga spänningar. 
Beräkningarna enligt Fjäderhandboken [7], ekvationerna 63-64, visar att spänningarna i 
fjädrarna inte överskrider de maximalt tillåtna, men att de är onödigt höga då 
ekvationerna inte tar hänsyn till den omgivande miljöns inverkan. Om 
fjäderberäkningarna istället utförs enligt Spring Designer’s Handbook [8] kommer 
hänsyn tas till den aktuella driftsmiljön. I det aktuella fallet har det visat sig att 
driftsmiljön påverkar fjädrarna så mycket att den maximalt tillåtna spänningen måste 
reduceras. Vilken beräkningsmetod som överensstämmer mest med verkligheten är svår 
att avgöra utan tester men båda metoderna visar att fjädrarna ligger nära eller 
överskrider den maximalt tillåtna belastningen. 
 
Då fjädrarna ska klara av en lång driftstid är det inte lämpligt att öglorna utsätts för de 
högsta materialpåfrestningarna när dessa samtidigt kommer att nötas. Detta kommer 
sannolikt att resultera i brott efter en inte allt för lång driftstid.  
 
För att minska spänningarna i fjädrarna föreslås det att antingen byta ut dragfjädrarna 
till tryckfjädrar, eftersom man då blir av med spänningskoncentrationerna i öglorna, 
eller optimera valet av dragfjädrar. 
 

4.1.1 Tryckfjädrar 
Problemet med konstruktionens ursprungliga dragfjädrar är de höga 
spänningskoncentrationer som uppstår i fjäderöglorna, vilka inte uppstår om fjädrarna 
ersätts med tryckfjädrar. Detta är en av anledningarna till att tryckfjädrar generellt anses 
mer lämpade ur utmattningssynpunkt. 
 
För att ersätta dragfjädrarna med tryckfjädrar har den modell av fjäderlösning som 
används för fjädring av båtars förtöjningstampar enligt figur 21 visat sig användbar.  
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I denna konstruktion används en tryckfjäder för att motverka en relativ töjning mellan 
de två infästningspunkterna A och B. Detta innebär att då avståndet mellan A och B ökar 
vill fjädern motverkar detta vilket medför att tryckfjäderns fördelar kan utnyttjas även i 
konstruktioner där normalt dragfjädrar används. Tyvärr kvarstår problemet med 
förhöjda spänningar i infästningsöglorna då de är utformade på liknande sätt som hos en 
vanlig dragfjäder. För att eliminera dessa spänningskoncentrationer men ändå utnyttja 
tryckfjäderns goda utmattningsegenskaper konstrueras ett förslag på en ny fjäderlösning 
enligt principen i figur 22. 
 

 
Tryckfjädrarna har dimensionerats för att konstruktionen ska bibehålla de önskade 
egenskaper som dragfjädrarna medförde. Av utrymmesskäl har antalet fjädrar tvingats 
begränsas till 10 stycken istället för de 12 som fick plats tidigare. Detta kompenseras 
med att tryckfjädrarna väljs med en högre fjäderkonstant för att bibehålla klaffens 
rörelseintervall. De två borttagna fjädrarna är de som tidigare satt i mitten på de två 
fjäderplattorna och markeras med varsin pil i figur 23 nedan. 

 

 
Figur 23. Klaff med tillhörande fjädrar. 

 
En annan begränsning vid val av tryckfjäder är att dess obelastade längd inte får 
överskrida 80 mm för att passa i befintlig konstruktion. Ett flertal fjäderdimensioner har 
analyserats och nedan visas beräkningsgången för en lämpig tryckfjäder med en 
trådtjocklek Dt på 6,3 mm, medeldiameter Dm på 50 mm, en obelastad längd L0 på 80 

KLAFF 

Borttagna fjädrar 

A B 

Figur 21. Användning av tryckfjäder vid båtförtöjning. 

Δx 

Figur 22. Modell av principen på ny fjäderlösning. 
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mm samt en fjäderkonstant k på 36,7 N/mm vilket resulterar i en sammanlagd 
fjäderkonstant ktotal på 367 N/mm.  
 
Framtagning av de skjuvspänningar τkorr som uppstår i den nya fjädern beräknas på 
samma sätt som för dragfjädrarna enligt ekvationerna 60-63 i kapitel 3.2 och uppgår 
maximalt till 330 MPa vilket med marginal understiger den maximalt tillåtna 
skjuvspänningen på 585 MPa. 
 
Ur utmattningssynpunkt är det förutom kännedom om den högsta spänningen som 
uppstår även viktigt att veta hur spänningen i fjädrarna varierar. För att beräkna den 
aktuella spänningsvariationen τv används ekvation 68 där τkorr2 är den skjuvspänning 
som uppstår i fjädrarna vid maximal belastning och uppgår till 330 MPa samt τkorr1 är 
den lägsta på 44 MPa, vilken uppstår vid uppfälld klaff då fjäderförspänningen är den 
enda belastningen. 
 

 12 korrkorrv τττ −=  (68) 
 
Den största spänningsvariationen som fjädrarna kommer att utsättas för blir 290 MPa 
och uppkommer då farthindret passeras av en personbil i 60 km/h. Det är detta värde 
som sedan jämförs med det maximalt tillåtna, som hämtas ur Goodman-diagrammet i  
Fjäderhandboken [7] för den aktuella fjädertypen. För detta krävs kännedom om 
trådtjockleken samt spänningsförhållandet i fjädern, τförhållande, som beräknas enligt 
ekvation 69. 
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För den aktuella tryckfjädern uppgår τförhållande till 0,13 vilket i Goodman-diagrammet då 
ger den korrigerade överspänningen τkö som används i ekvation 70 för att beräkna 
fjäderns tillåtna spänningsvariation τV. Om den aktuella spänningsvariationen τv ligger 
inom det tillåtna intervallet τV ska fjädrarna ur utmattningssynpunkt hålla för mer än 107 
cykler vilket kan klassas som oändlig livslängd. 
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Med den valda tryckfjädern blir spänningsvariationen 290 MPa vilken med marginal 
understiger den maximalt tillåtna ur ekvation 70 på 430 MPa. Detta resulterar i att 
spänningsvariationen är acceptabel ur utmattningssynpunkt. 
 
Utöver utmattningsanalys måste även fjädrarnas utböjning analyseras ur 
knäckningssynpunkt. För att kontrollera om risk för knäckning av fjädrarna föreligger i 
den aktuella konstruktionen används ekvation 71.  
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Där stödparametern υ är satt till 1 och beror av fjäderns infästningssituation, L0 är 
fjäderns obelastade längd och Dm är som tidigare nämnts fjäderns medeldiameter. 
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Kvoten K ska enligt Fjäderhandboken [7] vara mindre än 2,633 för att säkerhet mot 
knäckning ska vara uppfyllt, vilket den är för den valda tryckfjädern. 
 
När den föreslagna tryckfjädern visat sig vara bättre anpassad för det aktuella driftsfallet 
än dragfjäderlösningen kan fjäderhuset konstrueras. För att fjäderpaketet skall kunna 
monteras i den befintliga konstruktionen ställs en del geometriska krav. På grund av 
fjäderinfästningspositionerna i klaffen och chassiet kan fjäderpaketets längd Ltryck, i 
figur 24, inte vara längre än 180 mm i obelastat läge. 
 

 
För dimensionering av fjäderhusets ytterdiameter dtryck måste hänsyn tas till att fjäderns 
ytterdiameter sväller vid belastning. Denna diameterökning dD som bland annat är 
beroende av fjäderns stigning, P0, beräknas enligt ekvation 73. 
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P0 beräknas i ekvation 74 och beror i sin tur på fjäderns stumma längd Lst som beräknas 
enligt ekvation 75, där p beror av tråddiametern och uppgår till 4 för de aktuella 
fjädrarna enligt Fjäderhandboken. 
 

 

 
Beräkningarna kräver även kännedom om totalt antal varv hos fjädern, nt, vilken beror 
på antalet aktiva varv, nv, och antal skillnadsvarv, ndiff, enligt ekvation 76 och där 
värdena beror på vald fjäder. 
 

 
Med parametrar för den föreslagna tryckfjädern uppgår ytterdiameterökningen hos 
fjädern till knappt 0,1 mm, vilket är mycket mindre än det tänkta konstruerade spelet 
mellan fjäder och fjäderhus att det i detta fall inte har någon påverkan. Då det inte finns 
någon direkt fördel med en onödigt stor innerdiameter på fjäderhuset räcker det med att 
denna konstrueras så att fjädern kan löpa fritt.  
 
Ett lämpligt förslag på fjäderpaket till den föreslagna tryckfjädern kan se ut som i figur 
25 där fjäderhuset är uppskuret så att dess innehåll kan beskådas. 
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Figur 24. Fjäderpaket med längd och diameter definierad. 
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Fjäderpaketet består bland annat av två stycken gaffelfästen för att förenkla 
monteringen i den befintliga konstruktionen. Med dessa fästen kan 
infästningspunkternas vinklar och lägen enkelt justeras för att de infästningsspänningar 
som uppstod med dragfjädrarna skall undvikas. Gaffelfästena monteras kring de 
befintliga fjäderfästena i chassi och hävarm med hjälp av en genomgående låsbult så att 
fjäderpaketet lätt följer klaffens rörelser under drift. Detta kommer förhoppningsvis att 
minska det slitage som i dag uppstår, vilket framtida tester borde visa. Gaffelfästena är i 
sig infästa i varsina standardbultar av M8 dimension. Den kortare av bultarna monteras 
genom fjäderhusets botten som i sig gängas direkt i fjäderhuset. Den längre av bultarna 
träs genom konstruktionens fjädrande del och fjäderhusets lock för att sedan fästas i det 
övre gaffelfästet. Denna bult är en central del av fjäderpaketets rörliga delar som för 
övrigt består av fjädern och dess bottenplatta enligt figur 26.  
 

 
Det är dessa rörliga delar som gör att tryckfjädern kan utnyttjas i situationer där normalt 
dragfjädrar används. När allt detta är monterat i fjäderhuset och ett fordon passerar den 
olåsta klaffen kommer infästningspunkternas inbördes avstånd att öka vilket leder till att 
bulten som är monterad i övre infästningsgaffel komprimerar fjädern med hjälp av dess 
bottenplatta.  
 
Bestämning av fjäderpaketets ingående delars dimensioner görs utifrån de krafter som 
uppstår i fjädern vid passage av fordon eftersom fjäderpaketer då kommer att utsättas 
för samma kraft. Då klaffens infästningspunkt för fjädern har en tjocklek på 8 mm 
begränsar detta dimensionen av gaffelfästena. För att slippa specialtillverkning föreslås 
då 8 mm:s gaffelfästen, vilket resulterar i att bultarna måste vara av M8-dimension. Då 
belastningen endast uppgår till en bråkdel av vad bultarna maximalt klara av kommer de 
inte att medföra några problem ur hållfasthetssynpunkt. Inte heller fjäderhuset och lock 
kommer att utsättas för särskilt stora belastningar så länge locken görs så tjocka att 
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Figur 25. Fjäderpaket med ingående delar. 

Figur 26.  Fjäderpaketets fjädrande delar.
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alltid några hela varv av gängning är i ingrepp. Däremot kan det vara nödvändigt att 
genomföra en mer noggrann analys av belastningsfallet i fjäderns bottenplatta om denna 
föreslagna fjäderkonstruktion ska tas i drift.  
 
Om dragfjädrarna ersätts av ett fjäderpaket liknande det som beskrivits ovan kommer 
detta att medföra en rad förbättringar ur fjädersynpunkt. Den främsta är att 
belastningarna som uppstår i tryckfjädrarna är betydligt skonsammare än de som 
uppstår i dragfjädrarna. Övergången medför även att infästningsförhållandena förbättras 
då de infästningsspänningar som uppstår vid användning av dragfjädrar helt kan 
elimineras. Införande av det täckande fjäderhuset bidrar även det till en mer gynnsam 
driftsituation för fjädrarna, då mängden väta och smuts fjädrarna utsätts för minskas. En 
del smuts och väta kommer ändå i kontakt med fjädern då fjäderhuset kräver lufthål för 
att inte fjäderns bottenplatta ska komprimera luften i fjäderhuset och börja verka som en 
dämpare. Till en början bör hålen vara så stora att ingen dämpning sker men efter tester 
kan hålen minskas för att uppnå en önskvärd dämpningseffekt. En nackdel med 
fjäderpaketet är dock att denna konstruktion är dyrare än dragfjädrarna men 
merkostnaden kan motiveras med de förbättrade egenskaperna. 
 

4.1.2 Dragfjädrar 
Om det efter tester mot förmodan visar sig att endast ett fåtal dragfjädrar havererar kan 
fjäderpaketlösningen visa sig lite väl kraftig. Det kan då räcka med mindre 
modifieringar av dragfjäderlösningen. Ett sätt att minska de höga spänningar som 
uppstår i öglorna är att välja en fjäder med större tråddiameter och bättre 
formförhållande. Eftersom de största spänningarna uppstår i öglorna rekommenderas det 
att även byta ut dessa till bättre lämpade ändutföranden. Ett förslag på detta kan till 
exempel vara konstruerat enligt figur 27, där fjäderns ändutförande består av en gängad 
bult. Denna typ av lösning ger förutom lägre spänningar även att nötningen flyttas till 
ett mindre farligt område av fjädern än vid användning av vanlig fjäderögla.  
 

 
Då dagens dragfjädrars öglor inte är parallella i förhållande till varandra måste fjädern 
vridas för att monteras i konstruktionen. Detta medför att det uppstår onödiga 
spänningar mellan öglorna och fjäderinfästningarna vilket orsakar oönskat slitage. Då 
ändutförandena hos fjädrarna i figur 27 är vridbara i förhållande till fjäderkroppen 
skulle dessa problem inte uppstår vilket ger en skonsammare driftsituation. Till fjädrar 
med denna typ av ändutförande finns det möjlighet att montera olika typer av 
infästningselement, förslagsvis används även i detta fall gaffelfästen enligt figur 28 som 

infästningselement.  
 

Figur 27. Dragfjäder med bättre ändutförande [Lesjöfors]. 

Figur 28. Gaffelfäste till dragfjäder [Lesjöfors].
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Då denna lösning är både billigare och enklare än tryckfjäderlösningen i kapitel 4.1.1 är 
den att föredra om tester visar att risken för fjäderhaveri inte är så stor som förutsagd.  
 

4.2 Lagring av klaff kring axel 
Beräkningarna i kapitel 3.3 har visat att de stålhylsor som utgör lagringen mellan klaff 
och axel kommer att slitas för fort vilket leder till att konstruktionens eftersträvade 
serviceintervall inte kan uppfyllas. Var gränsen går för det maximalt tillåtna 
nötningsdjupet är svårt att bedöma i nuläget då nötningens inverkan på funktion varierar 
mycket från fall till fall. Då hylsan nöts mer än önskvärt uppkommer glapp i kontakten 
som resulterar i ett okontrollerat beteende hos konstruktionen, vilket kan leda till 
driftsstörningar och haveri.  
 
För att uppfylla det önskade serviceintervallet på tre år föreslås det att stålhylsorna i 
klaffens upplagring byts ut mot bättre lämpat lagermaterial. De nya lagren måste klara 
av de två driftslägena med låst respektive öppen klaff och samtidigt nötas betydligt 
mindre än de i dag använda stålhylsorna. 
 
Diskussioner med diverse företag som tillhandahåller olika lagertyper resulterade i att 
glidlager är att föredra då de bäst klarar av de två aktuella belastningsfallen med 
intermittent och oscillerande rörelse vid öppen klaff samt det statiska trycket vid låst 
klaff.  
 

4.2.1 Låst klaff 
Vid fordonspassage över låst klaff kommer lagren att utsättas för stora statiska 
belastningar då klaffens rotation hindras av spärrplåten. För att beräkna vad den statiska 
belastningen Plager,statisk uppgår till används ekvation 77 ur Maskinelement Handbok [9], 
där kraften F beräknas enligt ekvation 25 och Alager är den bärande arean i lagret enligt 
figur 29 vilken beräknas enligt ekvation 78.  
  

 

lager
statisklager A

FP =,  (77) 

 
 lagerlagerlager dbA ⋅=  (78) 

 
En tumregel som används vid lagerdimensionering är att lagerbredden blager skall vara i 
storleksordningen 1,2-1,4 gånger axeldiametern dlager. Dessa riktvärden bygger på en 

Figur 29. Bärande lagerarea, Alager. 

Alager 

blager dlager 
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kompromiss mellan stor lagerbredd för att minska lagertrycket och liten lagerbredd för 
att minska risken att rörelsen hindras på grund av att axeln kläms mellan lagerkanterna 
då den böjs av belastningen. För de lagerbredder som erhålls med hjälp av tumregeln då 
axeldiametern är låst till 30 mm kommer det statiska belastningarna på lagret Plager,statisk 
bli låga i förhållande till lagrets begränsningar. Vid beräkningar väljs en lagerbredd 
blager på 40 mm vilket resulterar i att Plager,statisk uppgår till knappt 1 MPa. 
 

4.2.2 Öppen klaff 
När de flesta glidlager med god marginal klarar av den aktuella statiska belastningen 
Plager,statisk återstår det att analysera hur de klarar av rotationsrörelsen vid fordonspassage 
över öppen klaff. De viktigaste parametrarna vid dimensionering av glidlager är i detta 
fall pv-talet och lagrets livslängd, vilka beräknas enligt GGB:s Designer´s Handbook 
[10].  
 
Pv-talet är produkten mellan lagerlasten Plager och lagrets glidhastighet v och beräknas 
enligt ekvation 79. 
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Där N är normalkraften i lagren enligt ekvation 50 och NGGB är lagrets rotationshastighet 
som i detta fall med oscillerande rörelse beräknas enligt ekvation 80. 
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Nosz är oscillationsfrekvensen som beror på antal fordonspassager per tidsenhet och φ är 
vinkelamplituden vid rotationen. För 6 570 000 passager per år uppgår Nosz till 50 
cykler/min om alla passager per dygn antas ske under en tolvtimmarsperiod.  
 
Parametern naxel är en tillagd faktor för att den aktuella konstruktionen består av tre 
separat upplagrade axlar som antas fördela belastningen jämt mellan sig. De övriga 
parametrar i ekvation 79 beror av det aktuella driftsfallet och hämtas ur GGB:s 
Designer´s Handbook [10] och redovisas i tabell 6. 
 

Parameter Beskrivning Värde 
aE Lastfaktor 0,45 
aT Temperaturfaktor 0,1 
aM Omgivningsmaterialfaktor 1 
aB Lagerstorleksfaktor 1 

Tabell 6. Lagerberäkningsparametrar. 
 
Med nu kända parametrar kan pv-talet beräknas och uppgår till 0,1 N/mm2·m/s för 
personbilspassage vid 60 km/h. Detta värde är relativt lågt mot vad de flesta typer av 
glidlager klarar av vilket leder till att införande av lager fungerar ur pv-talssynpunkt.  
 
Viktigt att påpeka är dock att om ovanstående lagerberäkningar skall kunna användas 
får inte axeln som skall rotera i lagren ha en medelytavvikelse, Ra, större än 0,4 μm. 
Detta kräver att de befintliga axlarna måste slipas för att uppnå krävt Ra-värde. 
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När pv-talet är beräknat kan en livslängdsberäkning genomföras enligt ekvation 81. 
 

 
L
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Där aL är en korrektionsfaktor som beror av aktuellt driftsfall och även denna hämtas ur 
GGB:s Designer´s Handbook och uppgår i det aktuella fallet till 200 timmar. Detta 
leder till att lagret har en beräknad livslängd på 1246 timmar vilket motsvarar 2,8 år om 
dagens dragfjädrar används, om fjädrar enligt kapitel 4.1.1 införs är den beräknade 
livslängden istället 3,0 år. Därefter kommer nötningen att bli för stor för att lagrets 
funktion ska kunna garanteras.  
 
Livslängdsberäkningarna är baserade på trafikmängden från en intensivt trafikerad väg 
genom en tätort där alla fordon passerar det öppna farthindret i 60 km/h. Slitaget av 
lagren är här som störst vilket resulterar i att mindre och långsammare trafikerade vägar 
kommer ha en längre lagerlivslängd än de beräknade. 
 

4.2.3 Föreslagna förbättringar 
Ovanstående beräkningar visar att det inte finns några hinder ur konstruktionssynpunkt 
för att införa glidlager istället för dagens metallbussningar. Ändringen skulle medföra 
en kontrollerad och minskad nötning under den beräknade livslängden, istället för den 
nuvarande lösningen där nötningen är stor och okontrollerbar. Införandet av glidlager 
skulle därmed öka både konstruktionens driftsäkerhet och livslängd.  
 
De lager som rekommenderas är av typen självsmörjande PTFE/bly-glidlager med en 
innerdiameter på 30 mm, lagerbredd på 40 mm och en godstjocklek på 2 mm. Vid 
införande av lager måste hylsornas innerdiameter ökas för att glidlagren ska kunna 
monteras i dessa. Även hylsornas längd modifieras då de inte behöver vara bredare än 
lagren. Ett lager monteras inuti var och en av de sex hylsorna enligt figur 30. 
 

 
Då klaffen lagras i sex stycken glidlager finns det risk för att spänningar uppstår i 
konstruktionen om inte alla lagers centrumlinjer sammanfaller med axlarnas, dvs. inte 
linjäriserat. Om så är fallet kommer lagren att belastas och slitas olika, vilket kan 
resultera i problem av konstruktionens funktion. Befintlig konstruktion har visat tydliga 
tecken på att hylsornas positioner avviker från det önskade, därför bör 
tillvägagångssättet vid tillverkningen ändras så att alla hylsors position hamnar inom 
den eftersträvade toleransen. Att åstadkomma linjäriserade lager och axlar kommer 

Klaff 

Hylsa 

Lager 

Figur 30. Klaff med glidlager monterat i hylsan. 
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avsevärt att öka produktionskostnaderna vilket resulterar i en balansgång mellan graden 
av linjärisering och lagrens driftssituation. För att inte tillverkningskostnaderna ska bli 
för stora är det rimligt att acceptera en viss olinjäritet. Hur stora avvikelser som kan 
tolereras får framtida tester fastställa och om det kan vara värt att offra en del av lagrens 
livslängd för att begränsa tillverkningskostnaderna.  
 
En annan fördel med glidlagren i stället för dagens metallbussningar är att nötningen 
kommer att ske i det enkelt utbytbara lagret i stället för i hylsan. För att byta ut dagens 
bussningar måste den fastsvetsade hylsan avlägsnas från den övriga klaffen och en ny 
svetsas dit. Detta är både dyrt och tidskrävande. Om konstruktionen i stället utrustas 
med glidlager behöver endast de slitna lagren ersättas med nya. 
 
Med de beräkningar och analyser som har utförts för det mest extrema driftsfallet 
kommer kontaktytorna mellan axlar och hylsor att hålla i cirka tre år vid införda 
glidlager. Detta skall jämföras med dagens konstruktion som inte ens håller ett år. För 
att dessa beräkningsmodeller skall gälla är det dock mycket viktigt att axlarna håller den 
fina ytfinhet som lagren kräver.  
 

4.3 Rörelsebegränsare för klaff 
Vid drift har det visat sig att klaffens återfjädring till uppfällt läge inte alltid fungerar 
som önskvärt. Problemet uppstår i det högre hastighetsintervallet för den öppna klaffen 
och resulterar i att klaffen fjädrar upp så kraftigt att den går förbi den punkt som 
motsvarar uppfällt läge och slår i värsta fall i den täckplåt som är tänkt att minska 
mängden smuts som tränger ner i konstruktionen. När kontakten inträffar, uppstår 
oönskat buller samt stora materialpåfrestningar. Då målet med farthindret är att få de 
passerande fordonen att hålla tillåten hastighet, kommer merparten av passagerna att ske 
i öppet läge då risk för kraftig återfjädring finns, därför anses detta vara extra viktigt att 
lösa ur driftsäkerhetssynpunkt.  
 
Grundkonstruktionen är utformad så att den nerfjädrande klaffen skall återföras till 
uppfällt läge med hjälp av en uppsättning fjädrar. Fjädrarnas infästningspunkter i 
klaffen är placerade längs en linje som skär axlarnas centrum vid uppfälld klaff enligt 
figur 31.  

Figur 31. Fjäderns och klaffens läge vid uppfälld klaff.
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Eftersom fjädrarna strävar efter att vara så lågt belastade som möjligt kommer klaffen 
att ställa in sig i det läge där fjäderns potentiella energi är lägst. Detta resulterar i att 
mellan fordonspassagerna kommer klaffen inta det läge som motsvarar farthindrets 
viloläge med 4 cm uppfälld klaff. 
 
På detta sätt fungerar konstruktionen vid låga hastigheter då friktionen och systemets 
inre dämpning är tillräckligt stor för att klaffen inte ska återfjädra mer än önskvärt. 
Däremot återfjädrar klaffen för mycket och slår i täckplåten vid högre 
fordonshastigheter, då friktionen och den inre dämpningen inte är tillräckligt stora för 
att dämpa ut återfjädringen. Detta leder till att klaffen slår i täckplåten med en så stor 
kraft att materialpåfrestningarna rejält överskrider de tillåtna. Förslag på att lösa detta 
problem är att införa större dämpning i systemet vilket leder till att klaffens 
rörelseenergi minskas så mycket att återfjädringen sker som önskat. Eller att begränsa 
hastighetsintervallet för vilket farthindret utsätts för i öppet läge. Då problemet med 
återfjädringen kom till kännedom relativt sent har det inom ramarna för examensarbetet 
inte funnits den tid som krävs för att ta fram en heltäckande lösning. Däremot har en del 
lösningsförslag arbetats fram som kombinerat med ett begränsat hastighetsintervall 
minskar de påfrestningar som uppstår på grund av återfjädringen i dagens konstruktion. 
 
De förslag som har tagits fram bygger alla på att den kraftiga återfjädring som uppstår 
vid höga hastigheter inte elimineras utan tillåts ske under skonsammare förhållanden. I 
samtliga förslag kommer den återfjädrande klaffen att stoppas med hjälp av ett elastiskt 
material. Förslagsvis ett naturgummimaterial med bra dämpande egenskaper och som 
inte markant påverkas av omgivningstemperaturen.  
 
I det första förslaget används rörelsebegränsare som antingen placeras på klaffens över- 
eller undersida enligt figur 32. Tanken med placeringen är att vid för kraftig återfjädring 
kommer klaffen att bromsas upp av rörelsebegränsarna i stället för att kollidera med 
täckplåten.  
 

 
Rörelsebegränsarna monteras i konstruktionens chassi för att klara av att ta upp de 
krafter som uppstår vid återfjädringen. För att minska påfrestningarna och nötningen 
hos rörelsebegränsarna kan kontaktarean med klaffen ökas för att förbättra 
driftsförhållandena. Fördelen med detta lösningsförslag är bland annat att 
rörelsebegränsarna kan dimensioneras så att de skonsamt tar upp de aktuella krafterna, 
så att ingen kontakt uppstår mellan klaff och täckplåt. Däremot kan det ur 
konstruktionssynpunkt innebära merkostnader att ta fram de komponenter som krävs för 
att fästa rörelsebegränsarna i chassiet. 
 

Täckplåt 

Rörelsebegränsare 

Figur 32. Förslag med rörelsebegränsare av gummi.
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Nästa förslag för att lösa problemet med den återfjädrande klaffen bygger på att 
täckplåten utrustas med en stötdämpande gummibeklädnad, se figur 33, för att resultera 
i en skonsammare kontakt med klaffen. 
 

 
Till skillnad från det föregående lösningsförslaget kommer detta inte att eliminera 
kontakten mellan täckplåt och klaff utan i stället göra den mer skonsam. För att utreda 
hur gummibeklädnadens dämpande egenskaper skall väljas bör kontaktkraften mellan 
täckplåt och klaff mätas upp med hjälp av tester. Fördelen med detta lösningsförslag är 
att det är relativt enkelt att införa då inga krångliga fästen krävs. Däremot kommer 
fortfarande kontakten att ske mellan täckplåt och klaff. Skulle genomförda tester visa att 
kontaktkrafterna blir för stora kan en kombination av gummibeklädd täckplåt och en 
mjukare variant av rörelsebegränsare eventuellt vara en lämplig lösning. 
 
Ytterligare ett sätt att lösa problemet är att i stället för att förse täckplåten med en 
gummibeklädnad, montera det dämpande materialet direkt på klaffen enligt figur 34. 
 

 
Detta förslag är ganska likt det med gummibeklädd täckplåt men fördelen är att det 
finns utrymme för större mängd dämpande material, vilket ger en skonsammare 
kontaktsituation. Även detta förslag kan kombineras med de tidigare förslagen om så 
skulle vara nödvändigt. 
 
Vid införande av något eller några av ovanstående lösningsförslag måste en noggrann 
dimensionering och livslängdsanalys av dämparmaterialet utföras för att den önskade 
livslängden skall kunna uppfyllas. Dock kan det vara värt att införa något av 
ovanstående förslag samtidigt som dimensioneringen utförs för att tillfälligt skydda 
konstruktionen och få erfarenheter om hur idén fungerar i verkligheten. 
 

Täckplåt 
Gummidämpare 

Figur 33. Förslag med gummibeklädd täckplåt. 

Täckplåt 

Gummidämpare 

Figur 34. Förslag med gummibeklädd klaff. 
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5 Diskussion och slutsats 
När examensarbetet inleddes hade inga tidigare tester utförts för att ge svar på hur 
farthindret påverkades under drift. Det fanns inte heller någon kännedom om vart 
eventuella problem och svagheter skulle uppstå i konstruktionen. Detta ledde till att vi 
var tvungna att börja med en noggrann analys av farthindrets driftsförhållanden för att 
upptäcka konstruktionens svagheter. 
 
De beräkningsmodeller som använts vid analysen valdes därför att de kunde beskriva 
farthindrets påverkan bra trots avsaknaden av mätdata. Vår tanke var att modellerna 
skulle kalibreras mot framtida tester för att öka tillförlitligheten i resultaten. Men då 
dessa uteblev, på grund av kostnads- och tidsaspekter, fick vi nöja oss med de något 
osäkra teoretiskt beräknade resultaten för fortsatt analys.  
 
Vid beräkningarna har vi använt oss av en personbil och en lastbil med ett axeltryck på 
1 000 kg respektive 12 000 kg för att simulera de två ur dimensioneringssynpunkt mest 
relevanta typerna av fordonspassage. För att få en mer detaljerad analys kunde flera 
fordonstyper ha analyserats, men eftersom det är tidskrävande och inte ger något 
nämnvärt mervärde utöver de redan utvalda fordonstyperna valdes personbil och lastbil. 
Personbilen användes för att simulera den normala trafiksituationen då merparten av 
passerande fordon är av denna typ på de aktuella vägar. Lastbilen valdes för att studera 
de största krafter som kan uppkomma med det maximalt tillåtna axeltrycket för svenska 
vägar på 12 000 kg. I undantagsfall kan det förekomma fordon med större axeltryck, 
men dessa antas inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser och framförallt inte på 
vägar med farthinder.  
 
Det visade sig att vid låst klaff är det lastbilen som orsakar de största belastningarna på 
farthindret vilket intuitivt känns rätt då ett tungt fordon borde ge större inverkan än ett 
lätt. Däremot visade det sig att i fallet med den öppna klaffen var det personbilen som 
orsakade de största påfrestningarna då beräkningsmodellen inte tar hänsyn till fordonets 
massa utan istället beror på fordonets hjulradie och hastighet. Detta grundar sig i 
antagandet att fordonet är så pass mycket tyngre än klaffen, att denna trycks ner utan att 
i sig påverka fordonet. Betraktelsesättet kanske inte är fullständigt korrekt men ger 
förhoppningsvis tillräckligt rimliga värden för att efterföljande beräkningar skall vara 
relevanta. Rimligheten i detta antagande är en av de punkter som framtida tester skulle 
kunna klargöra. 
 
Vi valde att arbeta vidare med de problemområden som identifierats med hjälp av våra 
beräkningsmodeller, men då dessa inte är heltäckande, kan det finnas svagheter i 
konstruktionen som vi inte upptäckt. Under arbetets gång har det visat sig att en del 
problem har uppstått i farthindret utanför examensarbetets avgränsningsområde, vilka vi 
tyvärr inte kunde studera närmare då det kom till vår kännedom så sent att ingen tid 
fanns över till detta.  
 
För att kunna förbättra den beräknade livslängden var bland annat konstruktionens 
dragfjädrar tvungna att omkonstrueras då dessa var för högt belastade. Valet av vilken 
ny fjäderlösning som är lämpligast beror på hur bra fjädrarna i grundkonstruktionen 
kommer att hålla under en längre driftsperiod. Förslaget med tryckfjädrar är att föredra 
då denna typ av fjäder bland annat klarar av utmattningsbelastning bättre än dragfjädrar. 
Däremot uppstår det merkostnader på grund av tillverkning och montering för att kunna 
använda dem i konstruktionen. Denna merkostnad får vägas mot den ökade driftsäkerhet 
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som lösningen ger och om det är ekonomiskt försvarbart är tryckfjädrarna starkt att 
föredra. 
 
De glidlager som rekommenderas för upplagring av klaff ger en kontrollerad och 
minskad nötning vilket är att föredra, men tyvärr kommer även klaffens energiförluster 
att minskas på grund av den minskade friktionen, vilket ger en ännu kraftigare 
återfjädring av klaffen. Den förbättrade lagersituationen väger ändå upp den ökade 
återfjädringen som ändå måste lösas på annat sätt. Vad det gäller tätningar av lagren 
ansåg vi inte att detta var nödvändigt då dessa bidrar med oönskad nötning med axeln.  
 
En annan idé som ägnats en del arbete har varit att med hjälp av viss omkonstruktion 
försöka använda fjäderkomponenter även till upplagring av klaffen. De komponenter 
som vi fann mest intressanta var vridfjädrar och så kallade rosta-element. Dessa 
komponenter visade sig ha många goda fördelar, men tyvärr också en del nackdelar som 
vi inte lyckades konstruera bort. Svårigheten låg i att anpassa komponenterna till de två 
skilda driftsfallen med öppen respektive låst klaff, vilket vi inte fann någon tillförlitlig 
lösning på.  
 
Inga djupare analyser har utförts för att lösa problemet med den kraftigt återfjädrande 
klaffen, utan de presenterade förslagen beskriver mer olika lösningsprinciper. För att 
dessa lösningar skall fungera så bra som möjligt bör olika dämpningsmaterial studeras 
ingående för att hitta det bästa för den aktuella driftssituationen. Ett förslag är att 
använda sig av ett naturgummimaterial som har bra egenskaper mot både kyla och 
nötning.  Nackdelen med dessa typer av lösningar är att den kraftiga återfjädringen inte 
elimineras utan tas i stället upp av rörelsebegränsarna. En betydligt skonsammare 
lösning vore om återfjädringen kunde dämpas och ske mer kontrollerat så att inte 
rörelsebegränsarna utsätts för så stora krafter. Men rörelsebegränsarna är ändå ett steg i 
rätt riktning för att förbättra konstruktionen. 
 
Även om det finns osäkerheter i vissa beräkningssteg har ändå lösningarna utformats så 
att osäkerhetens betydelse minimeras. Exakt hur mycket bättre konstruktionen blir med 
de föreslagna förbättringarna är svårt att uttala sig om på förhand men helt klart är att 
driftsäkerhet och livslängd för de förbättrade delarna kommer att öka avsevärt i 
förhållande till grundkonstruktionens. Däremot har vi sett att andra faktorer och 
komponenter av konstruktionen, som ligger utanför examensarbetets ramar, äventyrar 
farthindrets funktion och därför bör konstruktionen i sin helhet utvecklas vidare för att 
få en fungerande konstruktion. En av de komponenter som kan vara värd en djupare 
framtida analys är spärrmekanismen som skall låsa den annars rörliga klaffen. 
Anledningen till att vi tror risken för problem med spärrmekanismen är relativ stor beror 
på att våra beräkningar visat att ungefär 90 % av den kraft som uppstår i konstruktionen 
vid passage över låst klaff sprider sig ner i spärrmekanismen.  
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Bilaga 1. Matlabkod för grundkonstruktion. 
För tillhörande funktionsfil se Bilaga 4. 
 
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
% farthinder.m 
% "Utveckling av dynamiska farthinder" 
% Examensarbete av Henrik Jonasson och Markus Cederfeldt  
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
clear all 
global t0 t1 t2 t3 h m1 m2 k1 k2 c1 c2 g; 
  
%Hastighet och fordonstyp--------------------------------------------- 
v=(60/3.6)*1000;            %fordonets hastighet [mm/s] 
  
fordonstyp=1;               %1=personbil 
                            %2=lastbil 
  
klaff=2;                    %1=öppet läge 
                            %2=låst läge 
  
f=1.2;                      %egenfrekvens för fordon [Hz] 
  
%Geometri parametrar-------------------------------------------------- 
h=40;                       %höjd på klaff ovanför markplan [mm]     
hvagbana=26+11;             %avstånd mellan axelcentrum och väg [mm] 
b=80;                       %öppning i vägbanan [mm] 
alpha=37*(pi/180);          %Vinklen på klaffens framsida i radianer 
beta=80*(pi/180);           %Vinkeln på klaffens baksida i radianer 
  
%Klaffdata------------------------------------------------------------ 
L_fjaderinf=40;             %Fjäderhävarmslängd [mm] 
L_klaff=121;         %Klaffens avstånd från axelcentrum [mm] 
  
%Fjäderdata----------------------------------------------------------- 
fjader_antal=12; 
Dt=0.006;                   %Trådtjocklek [m] 
Dy=0.035;                   %Ytterdiameter [m] 
fjader_obelastad=140;       %fjäderns längd då obelastad [mm] 
maxlangd=168;               %Maxlängd för fjäder 
F_forspanning=180;          %Förspänningskraft 180[N] 
x_start=2;                  %2mm inspänning  
k=35000*fjader_antal;       %Fjäderkonstant [N/m eller mm] 
  
%Lagerparametrar------------------------------------------------------ 
my=0.2;                     %friktionskoffecient 
diameter_axel=30/1000;      %[m] 
hyls_langd=0.094;           %hylsa = 0,094 m 
antal_lager=6; 
  
La=0.0745;                  %Axellängder 
Lb=0.0745; 
Lc=0.0745; 
Ld=0.0745; 
  
%Initialvärden för variabler------------------------------------------ 
gamma=0*pi/180;             %Stegas senare 
energi_diff=10;             %Startvärde 
g=9.81;                     %gravitationskonstanten 
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%Fordonsdata---------------------------------------------------------- 
if fordonstyp==1%<--BIL 
    m1=15;                  %Massa [kg] för ett framdäck 
    m2=500;                 %Massa [kg] på framaxeln 
    k1=39000;               %Fjäderkonstant [N/m] 
    k2=m2*((2*pi*f)^2);     %Fjäderkonstant hjulupphängning [N/m] 
    R=185*0.70+14*25.4/2;   %Radien bildäck, typ 185/70R14 
else%<--Lastbil 
    m1=35;                  %Massa [kg] för ett framdäck 
    m2=6000;                %Massa [kg] på framaxeln  
    k1=390000;              %Fjäderkonstant däck [N/m] 
    k2=m2*((2*pi*f)^2);     %Fjäderkonstant hjulupphängning [N/m] 
    R=285*0.7+19.5*25.4/2;  %Radien lastbilsdäck, typ 285/70R19.5 
end 
c1=0.01*2*sqrt(k1*m1);      %Dämparkonstant i däcken 
c2=0.5*2*sqrt(k2*m2);       %Dämparkonstant i hjulupphängning 
Rhusvagn=185*0.7+13*25.4/2; %Radien husvagnsbilsdäck, typ 185/70R13 
  
%Hävarmsdata---------------------------------------------------------- 
if L_fjaderinf==80;         %Hävarmsdata för 80mm 
    Ic=0.0747;              %Tröghetsmoment map fix axel. Ur CAD 
    m=10.33;                %klaffens vikt [kg] 
    Rmg=0.05563;            %Avstånd mellan axel och masscentrum [m]   
    theta_mg=13.6*pi/180;   %vinkel ift beta_nerfälld 
end 
if L_fjaderinf==60;         %Hävarmsdata för 60mm 
    Ic=0.0738;              %Tröghetsmoment map fix axel. Ur CAD 
    m=10.13;                %klaffens vikt [kg] 
    Rmg=0.05785;            %Avstånd mellan axel och masscentrum [m]   
    theta_mg=13*pi/180;     %vinkel ift beta_nerfälld 
end 
if L_fjaderinf==40;         %Hävarmsdata för 40mm 
    Ic=0.0713;              %Tröghetsmoment map fix axel. Ur CAD 
    m=9.68;                 %klaffens vikt [kg] 
    Rmg=0.05859;            %Avstånd mellan axel och masscentrum [m]   
    theta_mg=13*pi/180;     %vinkel ift beta_nerfälld 
end 
  
%Träffpunkt mellan däck och klaff------------------------------------- 
x=-R:R; 
y=-sqrt((R^2)-(x.^2))+R+0.01;   %Generering av däck 
%h=40;                          %Höjden på klaffen 
x0=0;                            
diff=-1; 
while diff<0                %diff=differensen mellan vägbana och hjul 
   
x1=x0+(40/tan(alpha));  
ygupp=0; 
for j=-R+1:R                %Generering av vägbana 
     
    if j<x0                 %Vägsträcka innan klaff 
        ygupp=[ygupp 0]; 
    end 
       
    if x0<=j && j<=x1       %Vägsträcka i klaffens uppförsbacke 
       ygupp=[ygupp h*(j-x0)/(x1-x0)]; 
     end 
     
    if j>x1                 %Vägsträcka efter klaff 
        ygupp=[ygupp h]; 
    end 



 III

     
end 
x0=x0+0.1; 
diff=min(y-ygupp);          %Däckets läge i.f.t. vägbanan 
  
if diff<0                        
   yguppfore=ygupp;              
end 
  
end 
x0=x0-0.1;                  %Klaffstart ift hjulcentrum 
  
figure(1);%plottning av kontaktpunkt mellan hjul och vägbana 
plot(x,ygupp,'r-',x,y,'b--') 
axis([0 R 0 R]) 
title('Kontaktpunkt mellan personbilsdäck och klaff'); 
xlabel('sträcka [mm]'); 
ylabel('höjd [mm]'); 
legend('Vägbana','Däck','Location','NorthWest'); 
grid on 
%-------------------------------------Träffpunkt mellan däck och klaff 
  
%Kraftens angreppsvinkel (klaff/hjul)--------------------------------- 
angr_vinkel=atan(h/x1)      %angreppsvinkel i rad.  
  
%Vinkelhastighet/acc-------------------------------------------------- 
tdiff=(x0+b)/v;             %Tid som klaffen trycks ner 
  
beta_uppfald=asin((hvagbana+h)/L_klaff);    %vinkel i uppfällt läge 
beta_nerfald=asin(hvagbana/L_klaff);        %Vinkel då klaffen tryckts  
                                            %ner till marknivå 
  
omega=(beta_nerfald-beta_uppfald)/tdiff;    %vinkelhastighet på  
                                            %nedtryckt klaff 
  
omega_prick=omega/tdiff;    %Klaffens vinkelacceleration 
%--------------------------------------------------Vinkelhastighet/acc 
  
%Beräkning av fjäderinfästningskoordinater---------------------------- 
%alla mått utgår från origo (centrum på hylsan)!! 
  
%position för fjäderinfästningen vid uppfälld klaff 
uppfald=-
[L_fjaderinf*cos(beta_uppfald),L_fjaderinf*sin(beta_uppfald)]; 
%position för fjäderinfästningen vid nedfälld klaff 
nerfald=-
[L_fjaderinf*cos(beta_nerfald),L_fjaderinf*sin(beta_nerfald)]; 
  
%klaffens övre kant 
klaff_uppfald=[L_klaff*cos(beta_uppfald),L_klaff*sin(beta_uppfald)]; 
klaff_nerfald=[L_klaff*cos(beta_nerfald),L_klaff*sin(beta_nerfald)]; 
  
pos_fjaderinf=[uppfald;nerfald];    %Fjäderinfästnings positioner 
  
%Fjäderinfästningskoordinater i chassit 
x_fjader_fast=pos_fjaderinf(1,1)-
(fjader_obelastad+x_start)*cos(beta_uppfald);       
y_fjader_fast=pos_fjaderinf(1,2)-
(fjader_obelastad+x_start)*sin(beta_uppfald);   
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if klaff==1%<-- Öppet läge 
  
    %Fjäderlängd vid "klaff i höjd med vägbana"----------------------- 
    %Fjäderlängd vid klaff i höjd med vägbana 
    fjader_langd_bana=sqrt((x_fjader_fast-
nerfald(1,1))^2+(y_fjader_fast-nerfald(1,2))^2);    
    lambda=[0:0.001:pi]'; 
    %Rörelse för fjäder vid given förlängning 
    
fjader_infastning_bana=[x_fjader_fast+fjader_langd_bana*cos(lambda),y_
fjader_fast+fjader_langd_bana*sin(lambda)];  
    %Förskjutning 
    fjader_forskjutning_bana=fjader_langd_bana-fjader_obelastad;      
  
    %för plottning av klaffens fjäderinfästning 
    beta_tab=[(-45*pi/180):0.001:(45*pi/180)]';   
    %Rörelse för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
    infastning=-[L_fjaderinf*cos(beta_tab),L_fjaderinf*sin(beta_tab)];   
    klaff_topp=[L_klaff*cos(beta_tab),L_klaff*sin(beta_tab)]; 
%----------------------------Beräkning av fjäderinfästningskoordinater 
  
%Energiber.----------------------------------------------------------- 
  
    V_start=1/2*Ic*omega^2; %Rörelsenergi i klaffen 
  
    %Friktionsberäkningar--------------------------------------------- 
    %krafter i cylinderkoordinatsystemet 
    F_r=m*Rmg*omega^2;      %beräknat i kg och m 
    F_theta=m*Rmg*omega_prick; 
  
    %vinkel för projicering på x-och y-axlarna  
    theta_mg=beta_nerfald-theta_mg;                    
  
    %proj. på x-axel 
    F_mgx=F_r*cos(theta_mg)-F_theta*cos(90*pi/180-theta_mg); 
    %proj. på y-axel 
    F_mgy=F_r*sin(theta_mg)+F_theta*sin(90*pi/180-theta_mg); 
  
    %Kraft i fjädern vid klaff i marknivå 
    F_fjader_insp=F_forspanning+((fjader_langd_bana-
fjader_obelastad)/1000)*k; 
    %vinkel för projicering på x-och y-axlarna 
    ksi=atan(abs(nerfald(1,2)-y_fjader_fast)/abs(nerfald(1,1)-
x_fjader_fast)); 
  
    %Normalkrafterna 
    N_x=F_fjader_insp*cos(ksi)-F_mgx; 
    N_y=F_fjader_insp*sin(ksi)-F_mgy; 
    N=sqrt(N_x^2+N_y^2);                
    %---------------------------------------------Friktionsberäkningar 
  
    while energi_diff>0 
       
        Friktion_energi=my*N*diameter_axel/2*gamma; %friktionsenergi 
  
        %Fjäderber.--------------------------------------------------- 
        %x-koord för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
        x_koord=(-L_fjaderinf*cos(beta_nerfald-gamma))/1000; 
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        %y-koord för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
        y_koord=(-L_fjaderinf*sin(beta_nerfald-gamma))/1000; 
  
        tojning=sqrt((x_fjader_fast/1000-
x_koord)^2+(y_fjader_fast/1000-y_koord)^2)-fjader_obelastad/1000; 
  
        P=1/2*k*tojning^2;          %Total energi i fjädrarna 
        %---------------------------------------------------Fjäderber. 
  
        energi_diff=V_start-Friktion_energi-P; 
        gamma=gamma+0.1*pi/180 
    end 
    gamma=gamma-0.1*pi/180; 
%-----------------------------------------------------------Energiber. 
  
    %Koordinater för vändpunkt av klaff 
    klaff_vand=[L_klaff*cos(gamma-beta_nerfald),-L_klaff*sin(gamma-
beta_nerfald)];  
  
    figure(2); %plottning av klaffens rörelse 
    %Uppfälld klaff 
    plot([x_fjader_fast uppfald(1,1) 0 
klaff_uppfald(1,1)],[y_fjader_fast uppfald(1,2) 0 
klaff_uppfald(1,2)],'co-.')  
    hold on 
    %Nerfälld klaff 
    plot([x_fjader_fast nerfald(1,1) 0 
klaff_nerfald(1,1)],[y_fjader_fast nerfald(1,2) 0 
klaff_nerfald(1,2)],'ro:') 
    %Klaff vid vändläge 
    plot([x_fjader_fast x_koord*1000 0 klaff_vand(1,1)],[y_fjader_fast 
y_koord*1000 0 klaff_vand(1,2)],'bo-') 
    %Hävarm och klafftopps bana 
    plot(infastning(:,1),infastning(:,2),'g--
',klaff_topp(:,1),klaff_topp(:,2),'g--')                                   
    %vägbana 
    plot([-150 150],[hvagbana hvagbana],'k') 
    %tillåten högsta position för fjäderinfästn.punkten 
    plot([-150 0],[hvagbana-11-10 hvagbana-11-10],'k--') 
    legend('Uppfälld klaff','Klaff i nivå med körbana','Klaff vid 
vändläge','Rörelse för hävarm','Rörelse för klaff','Vägbana','högsta 
nivå för hävarm','Location','SouthEast') 
    axis equal 
    xlabel('[mm]') 
    ylabel('[mm]') 
  
    %Kraft i EN fjäder vid vändläge 
    F_fjader=tojning*k/fjader_antal+F_forspanning;       
  
    %Hållfasthetsberäkning av fjäder i SI enheter (m och N)----------- 
  
    Dm=Dy-Dt;           %medeldiameter=ytterdiameter-tråddiameter 
    Di=Dy-2*Dt; 
     
    tao=8*Dm*F_fjader/(pi*(Dt^3));          %Skjuvspänning 
  
    Cd=Dm/Dt;                               %formförhållande 
  
    korr=1+1.25/Cd+0.875/(Cd^2)+1/(Cd^3);   %korrektionsfaktor av tao 
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    tao_korr=korr*tao; 
    tao_korr_mpa=tao_korr/(10^6)            %korrigerad skjuvspänning 
  
    tao_krok=5*F_fjader*(Dm^2)/(Di*(Dt^3)); %skjuvspänning i krok 
    tao_krok_mpa=tao_krok/(10^6); 
end%<-- Öppet läge 
  
if klaff==2;%<--Låst läge 
    %Parametrar för 2-massesystem------------------------------------- 
    v=v/1000;                   %Bilens hastighet i m/s 
    h=-h/1000;                  %Klaffens höjd i meter 
  
    %vägbanans parametrar 
    b=b/1000;                   %Klaffens totala bredd [m] 
    x0=150;                     %Klaffens startpunkt på x-axeln 
    t0=x0/v;                %Tidpunkt då klaffens startpunkt passeras 
    x3=b+x0;                    %Klaffens slutpunkt på x-axeln 
    t3=x3/v;                %Tidpunkt då klaffens slutpunkt passeras 
    x1=x0+(abs(h)/tan(alpha));  %Plattåns startpunkt på x-axeln 
    t1=x1/v;                %Tidpunkt då plattåns startpunkt passeras 
    x2=x3-(abs(h)/tan(beta));   %Plattåns slutpunkt på x-axeln 
    t2=x2/v;                %Tidpunkt då plattåns slutpunkt passeras 
  
    xkordinater=[x0 x1 x2 x3]; 
    tidskordinater=[t0 t1 t2 t3]; 
  
    %Lösning av differentialekvation 
    [T Y]=ode23('kraft',[0 40],[0 0 0 0]);       
  
    figure(3); %plottning av position för hjul och fordon 
    plot((T*v),Y(:,1),'r-',(T*v),Y(:,2),'b-') ; 
    title('Position sfa sträcka'); grid; 
    xlabel('sträcka [m]');ylabel('x [m]'); 
  
    %Vägbanans geometri----------------------------------------------- 
    storlekT=size(T); 
    zpos=0;                     %Lägesändring av vägbanan 
    zposder=0;                  %Hastighetsändring av vägbanan 
  
    for i=1:storlekT 
        if T(i)<t0              %Körning på horisontell väg före klaff 
            zpos(i)=0; 
            zposder(i)=0; 
        end 
        if  t0<=T(i)&&T(i)<=t1  %Körning i klaffens uppförsbacke 
            zpos(i)=h*(T(i)-t0)/(t1-t0); 
            zposder(i)=h/(t1-t0); 
        end 
        if t1<T(i)              %Körning på klaffens plattå 
            zpos(i)=h; 
            zposder(i)=0;     
        end 
    end 
  
    %Beräkning av acceleration för däck samt kraftpåkänning----------- 
  
    x1acc=g+(c1*(zposder(:)-Y(:,3))+k1*(zpos(:)-Y(:,1))+c2*(Y(:,4)-
Y(:,3))+k2*(Y(:,2)-Y(:,1)))/m1; 
  
    kraft=k1*(Y(:,1)-zpos(:))+c1*(Y(:,3)-zposder(:)); 
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    %-----------Beräkning av acceleration för däck samt kraftpåkänning 
  
    figure(4) %plottning av hjulets acceleration sfa sträckan 
    plot((T*v),x1acc,'r-'); 
    title('Acceleration sfa sträckan'); grid; 
    xlabel('sträcka [m]');ylabel('acceleration [m/s^2]'); 
  
    figure(5); %plottning av kraftpåkänning på hjulet sfa sträckan 
    plot((T*v),(kraft)); 
    title('Kraftpåkänning sfa sträckan'); grid; 
    xlabel('sträcka [m]');ylabel('Kraft [N] '); 
  
    %Ber. av maxkraft på hjulet/vägbanan------------------------------ 
    tid=t0-0.5; 
    kraft_vektor=[0];   %Kraftvektor efter stabilisering 
    for k=1:size(T)  
        if T(k)>tid 
            kraft_vektor=[kraft_vektor;kraft(k)];    
        end     
    end 
    maxkraft=max(kraft_vektor); 
    kraft_y=maxkraft; 
    kraft_x=maxkraft*tan(angr_vinkel); 
    kraft_total=maxkraft/cos(angr_vinkel); 
    %------------------------------Ber. av maxkraft på hjulet/vägbanan 
     
    %Kraftfördelning i klaff vid passage av låst klaff---------------- 
    %Koordinater för spärrmekanism 
    sparr_koord=[L_klaff*cos(beta_uppfald-
(40*pi/180)),L_klaff*sin(beta_uppfald-(40*pi/180))]; 
    %Reaktionskraft i spärrmekansimen vid passage i låst läge 
    
R_sparr=(kraft_x*klaff_uppfald(2)+kraft_y*klaff_uppfald(1))/sparr_koor
d(1);            
    R_axel_x=kraft_x;           %Reaktionskraft i axeln, horisontalled 
    R_axel_y=kraft_y-R_sparr;   %Reaktionskraft i axeln, vertikalled 
    R_axel=sqrt(R_axel_x^2+R_axel_y^2); %Reaktionskraft i axeln 
  
    %Reaktionskrafter i axelinfästning 
    F_axel=R_axel/(2);          %Kraft för hållf.beräkning 
  
    R2=F_axel*(2*La+Lb+Lc)/(La+Lb+Lc+Ld);   %Reaktionkraft i chassi 
    R1=F_axel*(Lb+Lc+2*Ld)/(La+Lb+Lc+Ld);   %Reaktionkraft i chassi 
  
    %T-diagram 
    T_axel=[R2-2*F_axel+R1,R2-2*F_axel,R2-F_axel,R2]; 
    T_max=max(abs(T_axel));                 %Maximal tvärkraft i N 
  
    %M-diagram 
    
M_axel=[0,T_axel(2)*La,T_axel(2)*La+T_axel(3)*(Lb+Lc),T_axel(2)*La+T_a
xel(3)*(Lb+Lc)+T_axel(4)*Ld]; 
    M_max=max(abs(M_axel));                 %Maximalt böjmoment i Nm 
    
    A_axel=pi*(diameter_axel^2)/4;      %Axelarea 
    tao_axel=T_max/A_axel;              %Skjuvspänning i axeln 
  
    Wb=pi*diameter_axel^3/32;           %Böjmotstånd 
    sigma_b=M_max/Wb;                   %Spänning 
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    sigma_effektiv=sqrt(sigma_b^2+3*(tao_axel^2));  %Effektivspänning 
    p_hylsa_last_lage=F_axel/(diameter_axel*hyls_langd) % med hylsor 
med lager i 0.094=längd på hylsa 
end%<--Låst läge 
  
if klaff==1;%<--Öppet läge lager 
    %Nötningssimulering----------------------------------------------- 
    k_mild=10^(-13); 
    p_hylsa_oppet=N/(antal_lager*diameter_axel*hyls_langd); 
    antal_passager=365*[6000 18000]*2;      %axelpassager per år 
    notning=k_mild*p_hylsa_oppet*((gamma+beta_uppfald-
beta_nerfald)/(2*pi))*pi*diameter_axel*2*antal_passager; 
    %-----------------------------------------------Nötningssimulering 
end%<--öppet läge lager 
  
if klaff==1;%<--öppen 
    %lagerberäkningar GGB--------------------------------------------- 
    Nosz=(antal_passager(2))/(365*12*60);   %frekvens 
    p_nomo=N/(diameter_axel*hyls_langd)/10^6;    %lagertryck MPa 
    %glidhastighet enl GGB i m/s 
    
u_nomo=(diameter_axel*1000*pi)/(60*10^3)*(4*0.5*(gamma+beta_uppfald-
beta_nerfald)*180/pi*Nosz/360);  
    pu_nomo=(p_nomo)*u_nomo         %pv-tal enligt GGB 
     
    ae=0.95;        %parametrar ur GGB-pdf 
    at=0.1;         %parametrar ur GGB-pdf 
    am=1;           %parametrar ur GGB-pdf 
    ab=1;           %parametrar ur GGB-pdf 
    al=200;         %parametrar ur GGB-pdf 
     
    %pv-tal enligt GGB för livslängsberäkning 
    pu_nomo_modifierat=(5.25*10^-
5*N/antal_lager*(4*0.5*(gamma+beta_uppfald-
beta_nerfald)*180/pi*Nosz/360)/(ae*hyls_langd*1000*at*am*ab));  
     
    %livslängd i timmar 
    livslangd=1230/pu_nomo_modifierat-al;     
end 
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Bilaga 2. Kontaktpunkt mellan fordon och klaff 

 
 

Kontaktpunkt mellan husvagnshjul och klaff

Kontaktpunkt mellan personbilshjul och klaff
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 Kontaktpunkt mellan lastbilshjul och klaff



 XI

Bilaga 3. Matlabkod för förbättringar 
För tillhörande funktionsfil se Bilaga 4. 
 
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
% farthinder_drag.m 
% "Vidareutveckling av dynamiska farthinder" 
% Examensarbete av Henrik Jonasson och Markus Cederfeldt  
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
clear all 
global t0 t1 t2 t3 h m1 m2 k1 k2 c1 c2 g; 
  
%Hastighet och fordonstyp--------------------------------------------- 
v=(60/3.6)*1000;    %fordonets hastighet [mm/s] 
  
%Geometri parametrar-------------------------------------------------- 
h=40;                   %höjd på klaff ovanför markplan [mm]  
hvagbana=26+11;         %avstånd mellan axelcentrum och vägbana [mm] 
b=80;                   %öppning i vägbanan [mm] 
alpha=37*(pi/180);      %Vinklen på klaffens framsida i radianer 
beta=80*(pi/180);       %Vinkeln på klaffens baksida i radianer 
  
%Klaffdata------------------------------------------------------------ 
L_fjaderinf=40;             % Fjäderhävarmslängd [mm], från ritning 
L_klaff=121;         % Klaffens avstånd från axelcentrum [mm] 
                             
%Fjäderdata----------------------------------------------------------- 
fjader_antal=10; 
Dt=0.0063; 
%Dy=0.035;                  %Ytterdiameter [m] 
Dm=0.05;                    %Trådtjocklek [m] 
  
fjader_obelastad=80;        %fjäderns längd då obelastad [mm] 
x_start=2;                  %2mm inspänning  
k=36700*fjader_antal;       %Fjäderkonstant [N/m] 
F_forspanning=0;            %Förspänningskraft 
  
GE=0.396;       %mtrl parameter 
ny=1;           %inspänningsfall 
Rm_min=1500;    %[N/mm^2] för SS1774-05 diameter 6,3mm 
n_v=12.5;       %antal verksamma varv 
  
%Lagerparametrar------------------------------------------------------ 
my=0.15;                        %friktionskoffecient 
diameter_axel=30/1000;          %Axeldiameter 
hyls_langd=0.040;               %Ny hylslängd 
antal_lager=6; 
  
La=0.0745;                      % Axellängder La, Lb, Lc & Ld 
Lb=0.0745;             
Lc=0.0745; 
Ld=0.0745; 
  
%Initialvärden för variabler------------------------------------------ 
gamma=0*pi/180;                 %Stegas senare 
energi_diff=10;                 %Startvärde 
g=9.81;                         %gravitationskonstanten 
      
%Fordonsdata---------------------------------------------------------- 
R=185*0.70+14*25.4/2;       %Radien för bildäck 185/70R14 
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%Hävarmsdata---------------------------------------------------------- 
Ic=0.0713;              %Tröghetsmoment map axelcentrum 
m=9.68;                 %klaffens vikt [kg] 
Rmg=0.05859;            %Avstånd mellan axel och masscentrum [m]   
theta_mg=13*pi/180;     %vinkel ift beta_nerfälld 
  
%Träffpunkt mellan däck och klaff------------------------------------- 
x=-R:R; 
y=-sqrt((R^2)-(x.^2))+R+0.01;   %Generering av däck 
x0=0;                            
diff=-1; 
while diff<0            %diff=differensen mellan vägbana och hjul 
   
    x1=x0+(40/tan(alpha));       
    ygupp=0; 
    for j=-R+1:R                %Generering av vägbana 
        if j<x0                 %Vägsträcka innan klaff 
           ygupp=[ygupp 0]; 
        end 
        if x0<=j && j<=x1       %Vägsträcka i klaffens uppförsbacke 
           ygupp=[ygupp h*(j-x0)/(x1-x0)]; 
        end 
        if j>x1                 %Vägsträcka efter klaff 
           ygupp=[ygupp h]; 
        end 
    end 
  
    x0=x0+0.1; 
    diff=min(y-ygupp);          %Däckets läge i.f.t. vägbanan 
  
    if diff<0                        
       yguppfore=ygupp;         %Klaffstart ift hjulcentrum         
    end 
end 
x0=x0-0.1; 
  
%Vinkelhastighet/acc-------------------------------------------------- 
tdiff=(x0+b)/v;                     %Tid som klaffen trycks ner 
  
%vinkel i uppfällt läge 
beta_uppfalld=asin((hvagbana+h)/L_klaff);    
%Vinkel då klaffens tryckts ner till "marknivå" 
beta_nerfalld=asin(hvagbana/L_klaff);        
%vinkelhastighet och acceleration på nedtryckt klaff 
omega=(beta_nerfalld-beta_uppfalld)/tdiff;     
omega_prick=omega/tdiff;                         
  
%Beräkning av fjäderinfästningskoordinater---------------------------- 
  
%position för fjäderinfästningen vid uppfälld klaff 
uppfalld=-
[L_fjaderinf*cos(beta_uppfalld),L_fjaderinf*sin(beta_uppfalld)]; 
%position för fjäderinfästningen vid nedfälld klaff 
nerfalld=-
[L_fjaderinf*cos(beta_nerfalld),L_fjaderinf*sin(beta_nerfalld)]; 
  
%klaffens övre kant 
klaff_uppfalld=[L_klaff*cos(beta_uppfalld),L_klaff*sin(beta_uppfalld)]
; 
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klaff_nerfalld=[L_klaff*cos(beta_nerfalld),L_klaff*sin(beta_nerfalld)]
; 
  
pos_fjaderinf=[uppfalld;nerfalld];  %Fjäderinfästnings positioner 
  
%Fjäderinfästningskoordinater i "stativet" 
x_fjader_fast=pos_fjaderinf(1,1)-
(fjader_obelastad+x_start)*cos(beta_uppfalld);       
y_fjader_fast=pos_fjaderinf(1,2)-
(fjader_obelastad+x_start)*sin(beta_uppfalld);       
  
%Fjäderlängd vid "klaff i höjd med vägbana" 
fjader_langd_bana=sqrt((x_fjader_fast-nerfalld(1,1))^2+(y_fjader_fast-
nerfalld(1,2))^2);    
lambda=[0:0.001:pi]'; 
%Rörelse för fjäder vid given förlängning 
fjader_infastning_bana=[x_fjader_fast+fjader_langd_bana*cos(lambda),y_
fjader_fast+fjader_langd_bana*sin(lambda)];  
%Förskjutning 
fjader_forskjutning_bana=fjader_langd_bana-fjader_obelastad;      
  
%för plottning av klaffens fjäderinfästning 
beta_tab=[(-45*pi/180):0.001:(45*pi/180)]';                                      
%Rörelse för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
infastning=-[L_fjaderinf*cos(beta_tab),L_fjaderinf*sin(beta_tab)];   
klaff_topp=[L_klaff*cos(beta_tab),L_klaff*sin(beta_tab)]; 
%----------------------------Beräkning av fjäderinfästningskoordinater 
     
%Energiberäkningar---------------------------------------------------- 
  
V_start=1/2*Ic*omega^2;     %Rörelsenergi i klaffen 
  
%Friktionsber.-------------------------------------------------------- 
     
F_r=m*Rmg*omega^2;      %krafter i cylinderkoordinatsystemet 
F_theta=m*Rmg*omega_prick; 
  
theta_mg=beta_nerfalld-theta_mg;   %vinkel för projicering                  
  
%proj. på x-axel 
F_mgx=F_r*cos(theta_mg)-F_theta*cos(90*pi/180-theta_mg);  
%proj. på y-axel 
F_mgy=F_r*sin(theta_mg)+F_theta*sin(90*pi/180-theta_mg); 
  
F_fjader_insp=F_forspanning+((fjader_langd_bana-
fjader_obelastad)/1000)*k; 
ksi=atan(abs(nerfalld(1,2)-y_fjader_fast)/abs(nerfalld(1,1)-
x_fjader_fast)); 
  
%Normalkrafterna 
N_x=F_fjader_insp*cos(ksi)-F_mgx; 
N_y=F_fjader_insp*sin(ksi)-F_mgy; 
N=sqrt(N_x^2+N_y^2);                 
%--------------------------------------------------------Friktionsber.     
     
while energi_diff>0 
     
    %Energi pga friktion 
    Friktion_energi=my*N*diameter_axel/2*gamma; 
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    %Fjäderber.--------------------------------------------------- 
    %x-koord för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
    x_koord=(-L_fjaderinf*cos(beta_nerfalld-gamma))/1000; 
    %y-koord för fjäderns infästningspunkt på klaffen 
    y_koord=(-L_fjaderinf*sin(beta_nerfalld-gamma))/1000; 
  
    tojning=sqrt((x_fjader_fast/1000-x_koord)^2+(y_fjader_fast/1000-
y_koord)^2)-fjader_obelastad/1000; 
  
    P=1/2*k*tojning^2;          %Total energi i fjädrarna 
    %-------------------------------------------------------Fjäderber. 
         
    energi_diff=V_start-Friktion_energi-P; 
    gamma=gamma+0.1*pi/180; 
end 
gamma=gamma-0.1*pi/180; 
%----------------------------------------------------Energiberäkningar 
  
%Koordinater för vändpunkt av klaff 
klaff_vand=[L_klaff*cos(gamma-beta_nerfalld),-L_klaff*sin(gamma-
beta_nerfalld)];  
     
figure(2); %för kommentar se figure(2) bilaga 1 
plot([x_fjader_fast uppfalld(1,1) 0 
klaff_uppfalld(1,1)],[y_fjader_fast uppfalld(1,2) 0 
klaff_uppfalld(1,2)],'co-.') 
hold on 
plot([x_fjader_fast nerfalld(1,1) 0 
klaff_nerfalld(1,1)],[y_fjader_fast nerfalld(1,2) 0 
klaff_nerfalld(1,2)],'ro:') 
plot([x_fjader_fast x_koord*1000 0 klaff_vand(1,1)],[y_fjader_fast 
y_koord*1000 0 klaff_vand(1,2)],'bo-') 
plot(infastning(:,1),infastning(:,2),'g--
',klaff_topp(:,1),klaff_topp(:,2),'g--') 
plot([-150 150],[hvagbana hvagbana],'k') 
plot([-150 0],[hvagbana-11-10 hvagbana-11-10],'k--') 
legend('Uppfälld klaff','Klaff i nivå med körbana','Klaff vid 
vändläge','Rörelse för hävarm','Rörelse för klaff','Vägbana','högsta 
nivå för hävarm','Location','NorthWest') 
axis equal 
grid on 
    
%Kraft i EN fjäder vid vändläge 
F_fjader=tojning*k/fjader_antal+F_forspanning;       
  
%Hållfasthetsberäkning av fjäder i SI enheter (m och N)--------------- 
  
Di=Dm-Dt;           %innerdiameter 
     
tao=8*Dm*F_fjader/(pi*(Dt^3));          %Skjuvspänning 
Cd=Dm/Dt;                               %formförhållande 
  
korr=1+1.25/Cd+0.875/(Cd^2)+1/(Cd^3);   %korrektionsfaktor av tao 
  
tao_korr=korr*tao;              %korrigerat tao-värde i Pa 
tao_korr_mpa=tao_korr/(10^6);   %korrigerad skjuvspänning i MPa 
  
tao_till=0.45*Rm_min; 
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tao_koll=tao_till/tao_korr_mpa;         %säkerhetsfaktor för tao 
    
%tao orsakad av förspänningen 
tao_korr1=(8*Dm*x_start/1000*k/fjader_antal)/(pi*(Dt^3))*korr/10^6; 
%tao vid klaffens vändläge 
tao_korr2=tao_korr_mpa; 
         
Dm=Dm*1000;         %Dm i mm 
%Knäckningsanalys 
formochstod_par=ny*fjader_obelastad/Dm;  
     
%Om formochstod_par>2,633 n_knack=säkerhet mot knäckning 
sk=fjader_obelastad/(2*(1-GE))*(1-sqrt(1-(1-
GE)/(0.5+GE)*(((pi*Dm)/(ny*fjader_obelastad))^2))); 
n_knack=sk/(tojning*1000);  %över 1 => säker mot knäckning 
  
tao_v=tao_korr2-tao_korr1;          %spänningsvariation   
tao_forhall=tao_korr1/tao_korr2;    %sp.förhåll. för utmattning 
tao_V=500/tao_korr2*tao_v;  
     
p_diameter=4;                       %  %-ökning i Dt i axialledd 
n_t=n_v+1.5;                        %totalt antal varv 
L_st=n_t*Dt*(1+p_diameter/100);     %stum längd 
P_noll=(fjader_obelastad-L_st)/n_v+Dt;  %  %-stigning i mm 
%diameterökning vid fjädring till stum längd 
dD=0.1*(P_noll^2-0.8*P_noll*Dt-0.2*Dt^2)/Dm;    
  
%lagerberäkningar GGB 
antal_passager=365*[6000 18000]*2;      %axelpassager per år 
Nosz=(antal_passager(2))/(365*12*60);   %frekvens 
p_nomo=N/(diameter_axel*hyls_langd)/10^6;    %lagertryck MPa 
%glidhastighet enl GGB 
u_nomo=(diameter_axel*1000*pi)/(60*10^3)*(4*0.5*(gamma+beta_uppfalld-
beta_nerfalld)*180/pi*Nosz/360);  
     
pu_nomo=(p_nomo)*u_nomo;         %pv-tal enligt GGB 
     
ae=0.95;    %parametrar ur GGB-pdf 
at=0.1;     %parametrar ur GGB-pdf 
am=1;       %parametrar ur GGB-pdf 
ab=1;       %parametrar ur GGB-pdf 
al=200;     %parametrar ur GGB-pdf 
     
%pv-tal enligt GGB för livslängsberäkning 
pu_nomo_modifierat=(5.25*10^-
5*N/antal_lager*(4*0.5*(gamma+beta_uppfalld-
beta_nerfalld)*180/pi*Nosz/360)/(ae*hyls_langd*1000*at*am*ab));   
     
%livslängd i timmar 
livslangd=1230/pu_nomo_modifierat-al; 
%antal cykler till nötningen blir stor 
livslangd_kontroll=livslangd*Nosz*60; 
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Bilaga 4. Funktionsfil 
 
% Funktionsfil för farthinder.m 
% kraft.m 
% "Vidareutveckling av dynamiska farthinder" 
% Examensarbete av Henrik Jonasson och Markus Cederfeldt  
function zt=kraft(t,z) 
global t0 t1 t2 t3 h m1 m2 k1 k2 c1 c2 g;         
  
  
if t<t0             %Körning på horisontell vägsträcka före klaff 
    zpos=0; 
    zposder=0; 
end 
  
if  t0<=t&&t<=t1        %Körning på vägsträcka i klaffens uppförsbacke 
    zpos=h*(t-t0)/(t1-t0); 
    zposder=h/(t1-t0); 
end 
  
if t1<t                 %Körning på klaffens plattå 
    zpos=h; 
    zposder=0; 
end 
  
x1der=z(3); 
x2der=z(4); 
y1der=g+(c1*(zposder-z(3))+k1*(zpos-z(1))+c2*(z(4)-z(3))+k2*(z(2)-
z(1)))/m1; 
y2der=g+(c2*(z(3)-z(4))+k2*(z(1)-z(2)))/m2; 
       
zt=[x1der;x2der;y1der;y2der]; 


