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Sammanfattning 

Tunga fordon har ofta problem med framkomligheten under vinterperioderna. För fordon som 

kan lyfta löpaxlar går det att öka normalkraften på drivande hjul genom att lyfta en eller flera 

löpaxlar för att på så vis öka framdrivande friktionskraft. Detta sliter dock på både väg och 

fordon. En möjlighet att minska slitaget men samtidigt uppnå nästan likvärdig framkomlighet 

jämfört med lyfta löpaxlar är att låta fordonet själv reglera drivaxelns normalkraft genom att 

sänka tryck i luftbälgar tillhörande löpaxlar eller genom lyft av dessa. Fordonet skulle då 

själv kunna ställa in precis rätt normalkraft på drivaxeln för att undvika onödigt höga 

normalkrafter men samtidigt bibehålla en god framkomlighet. 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka parametrar som inverkar på tunga fordon vid 

körning i hala backar och hur det går att förbättra framkomligheten. För att ge svar på detta 

har en grundlig informationssökning genomförts, dynamiska modeller och samband för tunga 

fordon tagits fram samt ett program för simulering av tunga fordon programmerats i 

MATLAB. Resultaten från simuleringarna visar att det finns potential i att automatiskt 

reglera drivaxeltryck. Framförallt skulle ett sådant system fungera bra i kombination med 

GPS och topografidata så att fordonet i förhand kan reglera upp ett anpassat drivaxeltryck 

mot aktuell backe. Detta system skulle även vara mer skonsamt mot vägen jämfört med om 

chauffören väljer att lyfta löpaxlar. Detta är möjligt eftersom höga drivaxeltyck endast 

behöver användas under korta perioder.  

Abstract 

Heavy duty vehicles often have problems with traction during the winter periods. For 

vehicles that can lift tag axles it is possible to increase the normal force on the driven axle by 

lifting one or more tag axles, this will then increase the propulsive force of friction. This 

however increases wear on both road and vehicle. A possibility to reduce the wear while 

achieving nearly equivalent traction compared to lifted tag axles is to allow the vehicle to 

regulate the normal force by lowering the pressure in the air suspension associated with the 

tag axles or by the lifting of these axles. The vehicle would then by itself be able to set just 

the right amount of normal force on the drive wheels to avoid unnecessarily high normal 

forces while maintaining sufficient traction.  

The purpose of the report is to find out which parameters affect heavy duty vehicles when 

driving on slippery slopes and how traction can be improved. To shed some light on this, 

thorough information searches have been carried out, dynamic models and relations for heavy 

vehicles have been developed and a program for the simulation of heavy duty vehicles 

programmed in MATLAB. The results from the simulations show that there is a potential in 

automatic control of pressure on driven axles. To give good performance such a system 

would work well in combination with GPS and topographical data. In that way the vehicle 

can in advance regulate the pressure on driven axles to a level fitting the current incline. This 

system would also be a lot gentler on the road than if the driver lifts the tag axles. This is 

because the need for high axle pressure is most of the time at a low level. 
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1 Inledning 

Detta kandidatarbete är baserat på följande rubriker och handledare till projektet har varit 

Lars Drugge. 

1.1 Bakgrund 

Tunga fordon lider ofta av framkomlighetsproblem under vinterperioderna. Ett av chaufförer 

beprövat knep är att vid hala backar tillfälligt lyfta eller minska tryck på löpaxeln (beroende 

på utrustning i fordonet) för att på så vis öka drivaxelns drivtryck och därmed uttagbar 

friktionskraft för framdrivning. Det kan vara svårt för en chaufför att veta när och hur mycket 

drivaxeltrycket ska höjas för att bibehålla en god framkomlighet. Dessutom bör inte fordonet 

köras längre perioder med högt drivaxeltryck då det sliter på fordon och väg.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka parametrar och hur dessa påverkar tunga fordon 

under backtagningar vid vinterförhållanden samt om det går att göra förbättringar.  

1.3 Målsättning 

Första målet är att ta fram en fungerande modell över tunga fordon som kan växla upp och 

ner samt att den kan reglera drivaxeltrycket själv. Mål två är att undersöka hur parametrar 

som lutning, friktionstal och hastighet av reglering påverkar möjligheterna för ett tungt 

fordon att ta sig fram.  

1.4 Problemformulering 

Är det möjligt att uppnå ungefär samma framkomlighet som ett fordon med lyft löpaxel 

genom att låta en dator steglöst reglera drivaxeltrycket så att drivhjulen precis klarar av 

rullning utan glidning? Är det dessutom något som skulle ge en väsentlig förbättring jämfört 

med att inte reglera alls? 

1.5 Avgränsning 

I simuleringen antas att det finns ett reglersystem som kan känna av precis när slirning sker. 

Friktionskraften mellan däck och väg antas vara lika för alla däck och inverkan av kurvor på 

hjulhastigheter antas vara försumbar. Den ekvivalenta hjulradien r  antas vara konstant för 

alla hastigheter och lastfall. 

1.6 Lösningsmetoder 

För att sprida ljus över problemformuleringen inleddes projektet med en intensiv 

litteratursökning för att hitta lämpliga samband för de krafter som verkar på ett fordon. Även 

data för fordonen (lastbil och släp) i simuleringen inhämtades i litteratursökningen. 

När all data var insamlad sattes alla samband ihop för att kunna beskriva en körning i en 

modell. Denna hade formen av en differentialekvation av andra ordningen och löstes sedan i 

MATLAB med den inbyggda funktionen ODE45.  

För att ge svar på frågorna jämfördes hastigheter i backslut samt hur långt fordonet kommer i 

en backe under vissa förhållanden. Dessa förhållanden varierades så att deras inverkan på 

körningen tydligt kunde ses. 
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2 Fordon och system 

Detta kapitel behandlar fordon och relevanta system för projektet. 

2.1 Systembeskrivning 

Luftfjädring är klart dominerande för tunga fordon med körning på vanlig väg. Denna 

fjädringstyp har en del positiva sidor som t.ex. nivåreglering vid lastning och lossning men 

även vid passage under låga broar, den är mer skonsam mot vägen jämfört med bladfjädrar 

och den ger en bättre komfort för både gods och förare.  

Luftfjädringen ger även upphov till andra möjligheter så som lastöverföring mellan axlar. 

Genom att sänka trycket i luftbälgarna för en viss axel kan denna lastas av. Detta kan vara till 

stor nytta vid skarpa svängar eller vid tillfällen då friktionskraften behöver ökas genom ökat 

drivaxeltryck då friktionstalet blivit för lågt. I Figur 1 visas en vanlig kombination av axlar, 

den främre axeln med dubbelmonterade hjul är drivaxel och den andra är en s.k. löpaxel utan 

drivning. I figuren visas även axlarnas luftbälgar vilka gör det möjligt att fördela om lasten. 

Det är även möjligt med omvänd ordning på axlarna eller flera driv- eller löpaxlar. Dock 

behövs minst en löpaxel för att det ska finnas en anledning till att överföra last mellan axlarna 

för att möjliggöra ett högre drivaxeltryck.  

 

 

Figur 1. En vanlig kombination av axlar på tunga fordon med en drivaxel och en s.k. löpaxel utan drivning. Löpaxelns 

luftbälgar inringade i rött, genom ändring av lufttryck i dessa kan drivaxeltrycket relativt snabbt ändras. Grundbilden är 

hämtad från [Nyqvist, 2011]. 

För att tillåta snabb överföring av last mellan axlarna har luftbälgarna ventiler vilka kan 

öppnas för att minska trycket i de luftbälgarna som hör till den axel som ska lastas av. Dessa 
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ventiler har en storlek anpassad för att ge en önskad hastighet på trycksänkningen i 

luftbälgarna. Efter att trycket sänkts kan även axeln lyftas med boggilyften för att överföra 

hela lasten till övriga axlar. En bieffekt av snabb lastöverföring är att fjädringshöjden blir 

lidande en kort stund innan den hinner regleras till normalläge igen. Detta är dock inget som i 

praktiken kommer att utgöra ett stort problem då fjädringen har tillräckliga marginaler för att 

ta hand om denna sättning. 

Vid körning under vinterförhållanden regleras drivaxeltrycket så att slirning precis undviks 

för att bibehålla framkomlighet och undvika onödigt höga drivaxeltryck vilket sliter på både 

fordon och väg. Indata till reglersystemet är fordonets inbyggda antispinnfunktion och 

vägtemperatur men även topografidata kombinerat med GPS, lutningssensor och data från 

fordon längre fram på vägen ger möjligheter att styra drivaxeltrycket så att hala partier kan 

forceras med mindre risk för fastkörning eller onödigt slitage på väg och fordon. 

2.2 Fordonsbeskrivning 

Fordonet som analyseras är en Volvo FH16 med en D16G600-motor, I-shiftväxellåda och 

tillhörande släp som tillåter en totalvikt på 60 ton och att maximal längd på 24 m ej överstigs. 

Lastbilen är treaxlig med en lyftbar löpaxel och singelmonterade hjul förutom på drivaxeln, 

släpet har fyra axlar med enkelmonterade hjul och totalt har fordonen 16 hjul. Alla axlar har 

luftfjädring. Ett exempel på sådan fordonskombination visas i Figur 2.  Med last väger 

lastbilen 26 ton och släpet 34 ton [Transportstyrelsen, 2011].  

 

Figur 2. Exempel på typ av fordon som analyseras. Med maximal last väger lastnilen 26 ton och släpet 34 ton 

[Transportstyrelsen, 2011]. 
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Motorns maxeffekt är 600 hk och motorns maximala moment är 2800 Nm, momentkurvan 

[Volvo Trucks, 2013] visas i Figur 3. I Bilaga 1 finns alla fordonsdata med tillhörande 

referenser.  

 

 

Figur 3. Motormomentkurva över D16G600, maximal effekt är 600 hk och högsta moment 2800 Nm [Volvo Trucks, 

2013]. 

3 Metod och beräkningar 

Detta kapitel behandlar modeller och fysikaliska samband för fordon som körs på väg. 

3.1 Fysikaliska modeller 

Tröghetsmoment 

I och på ett fordon finns många roterande detaljer och för att ta hänsyn till de tillhörande 

tröghetsmomenten och dess inverkan på accelerationen räknas en ekvivalent massa ut för 

varje växel. Enligt [Navarro and Canale, 2001] kan den ekvivalenta massan beskrivas med 

följande ekvation. 

 

2 2

,

2

( )hjul tot motor transmission tot tot diff diff diff

ekv tot

I I I U I U
m m

r

   
  ,  (1) 

där 

 

, 2 2

, 1, ,12

hjul tot hjul hjul broms broms nav drivaxel

transmission växellåda kardan pinjong

tot i slut
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Luftmotstånd 

Ett fordons luftmotstånd kan approximeras enligt [Genta, 1997] 

 21

2
L lF c A x ,  (3) 

där 
lc  väljs enligt [Genta, 1997] till 0,65 och 

 A h bredd    (4) 

Rullmotstånd 

Rullmotstånd för fordon beskrivs enligt [Genta, 1997]  

 cosR r totF c m g    (5) 

För att även ta hänsyn till att rullmotståndet beror av hastigheten anpassas en linje till data 

enligt Figur 4. Dessa data kommer från tester på lastbilsdäck av vanligt förekommande 

dimensioner [Popov et al., 2003] och sambandet för 
rc  blir då som funktion av hastighet 

 5 34,6285 10 6,3714 10rc x       (6) 

 

Figur 4. Rullmotståndskoefficientens hastighetsberoende, approximerat från data för lastbilsdäck av vanligt 

förekommande dimensioner [Popov et al., 2003]. 
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Friktionskraft 

Figur 5 visar ett diagram över bromskraft mot slip vid två olika lastfall för däck avsedda för 

tunga fordon [Bosch, 1996]. Från detta diagram antas att friktionskoefficienten avtar linjärt 

enligt följande samband vid ökande normalkraft. 

 
0,025

1,025
10000

fbN
     (7) 

Detta sammansatt med uttryck för framdrivande friktionskraft [Genta, 1997] ger 

 D fbF N   (8) 

 

Figur 5. Bromskraft mot slip vid olika lastfall med däck avsedda för tunga fordon [Bosch, 1996]. Detta ger en indikation 

om hur friktionskoefficienten avtar med ökande normalkraft. 

 

Drivaxelns normalkraft 

För att bestämma drivaxelns normalkraft beräknas masscentrums läge (9) från Figur 6 med 

tillhörande kraft och momentekvationer för en lastbil med släp vid stillastående och plan 

mark.  

 
1

( ( ) )fb bb

bil

c aN a b N
m g

     (9) 

Lastbilens och släpets olika normalkrafter vid en totalvikt på 60 ton är kända enligt regler för 

lastning och axeltryck [Transportstyrelsen, 2011]. 
bbN  och fbN  kan beskrivas med 
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(1 )bb boggitryck

fb boggitryck

N N s

N N s

 


 , (10) 

där s är andelen av totalt boggiaxeltryck som är på drivaxeln, s=1 motsvarar lyft löpaxel och 

s=0,6 motsvarar drivaxeltrycket vid normal körning [Volvo, 2005]. 

 

Figur 6. Krafter som verkar på ett fordon under körning med viktiga dimensioner inritade. Konstruerad i Solid Edge 

ST4. 

När masscentrums läge är känt kan drivaxelns normalkraft bestämmas från kraft och 

momentjämvikter i Figur 6 enligt 

 ( sin cos )
(1 )

fb luft L g bil drag S bil

s
N h F h m g h F cm g

a s b
    

 
,  (11) 

där 
sF  är den kraft som uppstår mellan bil och släp. Kraftekvationer för släpet ger följande 

samband. 

  

4

1
cos 0

sin cos

si släp

S släp r släp

N m g

F m g c m g



 

 

 


 (12) 

Lastöverföring 

Genom att lyfta eller att sänka lufttryck i fjädringen på en eller flera löpaxlar kan 

drivaxeltrycket regleras. Som grund antas att det är möjligt att ändra drivaxelns normalkraft 

linjärt med 10 000 N på 3 s. För att se hur detta påverkar resultatet kommer även detta värde 

gånger fyra och delat med fyra att användas. 

 
10000

3
överförN t   (13) 

Rörelseekvation 

Newtons andra lag ger rörelseekvationen och med tidigare krafter blir den 

 sinekv D L Rm x F F F mg       (14) 
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3.2 Modell av backe 

För att kunna variera lutningar och friktionstal var för sig kommer backar med konstant 

lutning användas. Den höjdskillnad på 140 m som används i modellen baserar sig på 

”Jönköpingsbacken” utefter RV 40 från Jönköping mot Göteborg, se Bilaga 2 för information 

om denna. Vid variation av lutning kommer samma höjdskillnad användas för att lättare 

jämföra inverkan av lutningen, körsträckan kommer då att variera med lutningen som 

hypotenusan i en rätvinklig triangel, se Figur 7. Körsträckan kan även uttryckas med hjälp av 

lutning i procent enligt (15). Vid variation av friktionstal kommer lutningen att vara 5,2 % 

och körsträckan 2,7 km. Friktionstalet   [Genta, 1997] ligger i intervallet 0,1 0,6   för 

vintervägar beroende på typ av snö och närvaro av is och kommer att varieras däremellan. 

 
0,01

höjdförändring
Sträcka

lutning



  (15) 

 

Figur 7. Modell av backe, för att kunna variera lutningar och jämföra resultaten används en fast höjdskillnad på 140 m 

vilket är baserat på ”Jönköpingsbacken” utefter RV 40 från Jönköping mot Göteborg. Körsträckan som i figuren är 

hypotenusan kommer att ändra längd vid ändring av lutning. Vid variation av friktionstal kommer körsträckan vara 2,7 

km med en lutning på 5,2 %.  

För att testa systemet kommer även Skuleberget längs E4:an från Docksta till Bjästa i 

Ångermanland att simuleras, se Figur 8. Den tuffaste sträckan har en höjdförändring på 175 

m över en sträcka på 5,84 km, höjdprofilen visas i Figur 9. 

 

Figur 8. E4:ans sträckning över Skuleberget mellan Docksta och Bjästa i Ångermanland, karta från Google Maps. 
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Figur 9. Höjdprofil över Skulebergets tuffaste sträcka med en höjdökning av 175 m på en sträcka av 5,84 km, höjdprofil 

från Google Earth. 

I simuleringen kommer en approximation av Skulebergets höjdprofil att användas, utseendet 

för denna är enligt Figur 10. 

 

Figur 10. Approximation av höjdprofil för Skuleberget längs E4 från Docksta mot Bjästa i Ångermanland efter vilken 

fordonen i simuleringen kommer att färdas. 
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3.3 MATLAB-modell 

För att simulera en backtagning skrivs (14) om till ett system av första ordningens 

differentialekvationer med variabelsubstitution enligt 

 
1

2

u x

u x




  (16) 

vilket ger 

 

1 2

2 2 2 2

1
( ( ) ( ) ( ) sin )D L R

ekv

u u

u F u F u F u mg
m







   


  (17) 

som sedan kan lösas med MATLABs ODE45. För att även simulera växlingsfasen då 

fordonet saknar framdrivning används (17) med 0DF   vilket ger 

 

1 2

2 2 2

1
( ( ) ( ) sin )L R

ekv

u u

u F u F u mg
m







   


  (18) 

 

Programmet i MATLAB bygger på att motorns momentkurva M  omräknas till en 

framdrivningskraft [Genta, 1997] på drivhjulen enligt  

 ,
tot tot

D motor

M U
F

r


   (19) 

I lösningen av (17) kommer programmet alltid att välja det som är lägst av 
DF  och ,D motorF  

för att säkerställa att det inte kommer att tas ut en högre framdrivningskraft än vad som är 

möjligt under rådande förhållanden. Detta görs för varje varv i ODE45 och när lösningen är 

klar undersöks vilket av följande fall som passar.  

 Fall 1: Hastigheten efter är lägre än vid början för en aktuell växel. 

 Fall 2: Hastigheten efter är högre än vid början för en aktuell växel. 

 Fall 3: Hastigheten är lika innan och efter. 

Vid fall 1 letar programmet upp alla komponenter i lösningsvektorerna från ODE45 som ger 

motorvarvtal över angivet varvtal att växla ner. Sista komponenten i motsvarande tidsvektor 

kommer att utgöra tidpunkten för växlingsbytet. Om alla varvtal är över angivet 

växlingsvarvtal körs ett nytt varv i programmet med samma växel annars kommer växel att 

bytas. Vid växelbyte kommer en antagen växlingstid på 0,5 s att förflyta då växelbyte sker, 

under denna tid kommer ODE45 att lösa (18) och den nya uthastigheten kommer att ligga till 

grund för vilken växel som kommer att väljas härnäst, detta ger en möjlighet att hoppa över 

opassande växlar. Nästa växel blir då den som ger det lägsta varvtalet över ett angivet varvtal 

för uppväxling. Om nu inte aktuell växel är nr 1 kommer programmet att göra ett nytt varv 
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med den nya växeln, är aktuell växel nr 1 kommer programmet gå vidare tills hastigheten 

sjunkit så lågt att fastkörning kan antas. 

Vid fall 2 gör programmet en likartad procedur fast med uppväxling istället och vid växel nr 

12 sker ingen uppväxling samt att om hastigheten går upp till 90 km/h kommer drivkraften att 

begränsas för att inte ge upphov till fortkörning. 

Vid fall 3 körs ett varv till med samma växel. 

En illustration av hur programmet fungerar för varje varv visas i Figur 11 och vid första 

varvet antas att fordonet håller en ingångshastighet på 90 km/h. Programmet kommer att 

köras tills fordonet antingen har kört fast eller att angivet antal varv i programmet uppnåtts. 

För varje lastfall finns en egen funktion i MATLAB som styr beteendet av 

antispinnfunktionen på fordonet. Vid sänkt och lyft löpaxel är det normalkraften eller 

motormomentet som avgör storleken på framdrivningskraften. Vid det tredje lastfallet när 

drivaxeltrycket kan regleras kan fbN  ökas eller minskas med överförN t  för ett visst steg t  i 

ODE45. Detta görs för att det antingen finns mer kraft att ta ut från motorn eller att motorn 

begränsar framdrivningskraften varvid ett lägre drivaxeltryck är möjligt att använda. 

MATLAB-koden finns i Bilaga 4. 

 

Figur 11. Principskiss av programmets funktion för ett varv i slingan. Efter ett varv blir sista komponenterna i 

lösningsvektorerna begynnelsevärden för nästa varv, detta pågår tills hastigheten sjunkit så lågt att fastkörning antas 

eller att ett visst antal varv i slingan uppnåtts. Programmet byter vid behov till en annan mer lämplig växel inför 

nästkommande varv. 
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4 Resultat 

Efter simulering har följande resultat uppnåtts vid variation av friktionstal, lutningar och 

lastöverföringshastighet. Även en simulering av en riktig backe har utförts. 

4.1 Varierande av µ med konstant lutning 5,2 % och 2700 m körsträcka 

Inverkan från friktionskoefficienten visas i Figur 12 där   plottas mot körd sträcka för de 

olika fallen med antingen sänkt eller lyft löpaxel samt automatisk reglering av drivaxeltryck. 

För friktionstal under 0,39 är det nödvändigt att göra något med drivaxeltrycket för att 

undvika fastkörning och vid friktionstal under 0,31 är det inte längre möjligt att komma upp 

för backen med något utav fallen.  

 

Figur 12. Friktionstal för olika fall plottat mot körd sträcka av en 2700 m lång och 5,2 % lutande backe. Ur figuren inses 

att för att komma upp för backen måste drivaxeltrycket höjas för friktionstal lägre än 0,39 och vid 0,31 är backen inte 

längre möjlig att passera för något lastfall. 

Sluthastigheten som funktion av friktionstalet finns plottat i Figur 13 för aktuella lastfall. 

Redan vid friktionstal på 0,43 börjar fordon med sänkt löpaxel att tappa i hastighet medan de 

andra två typerna börjar tappa hastighet vid friktionstal på 0,34. I Figur 14 visas hur 

drivaxelns normalkraft varierar som funktion av friktionstal samt normalkraft vid lyft och 

sänkt löpaxel. Från figuren inses även att onödigt hög normalkraft inte bidrar till bättre 

framkomlighet och att friktionstalet påverkar hur mycket normalkraften behöver höjas. 
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Figur 13. Sluthastighet som funktion av friktionstal. Diagrammet visar att fordon med sänkta löpaxlar börjar tappa 

sluthastighet redan vid friktionstal på 0,43 medan de andra två fallen håller ut till 0,34. 

 

Figur 14. Drivaxelns normalkraft som funktion av friktionstal samt vid lyft och sänkt löpaxel. Diagrammet visar att 

överdrivet hög normalkraft inte bidrar till bättre framkomliget och att friktionstalet påverkar hur stor normalkraften 

behöver vara. 
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4.2 Varierande av lutning med tillhörande körsträcka med konstant µ 

I Figur 15 visas andel körd sträcka av backens totallängd som funktion av backlutning i 

procent vid friktionstalet 0,35. Vid lutningar på 4.6 % har fordon med sänkt löpaxel problem 

medan de andra kan fortsätta köra tills lutningen blir 5,9 %. 

 

Figur 15. Andel körd sträcka av total backlängd som funktion av backens lutning och friktionstal 0,35. Redan vid 4,6 % 

får fordon med sänkt löpaxel problem medan de med lyft löpaxel och automatiskt reglerat drivaxeltryck kan fortsätta 

köra fram till en lutning på 5,9 %. 

I Figur 16 ses hur sluthastigheten i backen beror av vägens lutning, för fordon med sänkt 

löpaxel avtar sluthastigheten snabbt med ökande lutning och vid lutningar på 4,6 % tar det 

stopp. De andra två fallen håller ut till 5,9 % innan deras hastighet går mot noll. 

I Figur 17 visas drivaxelns normalkraft som funktion av lutning samt normalkraft för sänkt 

och lyft löpaxel. I figuren syns hur backlutningen gör så att normalkraften behöver ökas 

tidigare vid brantare backar och för relativt snälla backar krävs inte högsta möjliga 

normalkraft för att bibehålla framkomligheten.  
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Figur 16. Hastighet vid backslut för friktionstal 0,35 som funktion av lutning. I grafen syns tydligt att fordon med sänkt 

löpaxel tidigt får problem och stannar redan vid 4,6 % lutning medan övriga lastfall fortsätter fram till 5,9 %. 

 

 

Figur 17. Drivaxelns normalkraft som funktion av lutning vid friktionstal på 0,35 samt normalkrafter vid sänkt och lyft 

löpaxel. Lutningen påverkar hur tidigt normalkraften behöver höjas för ett visst friktionstal. 
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4.3 Ändringshastighet av drivaxeltryck 

För att se hur hastigheten på lastöverföringen påverkar sträckan för fastkörning har fordon 

med tre olika hastigheter på lastöverföringen simulerats för friktionstal på 0,35 och en lutning 

på 6 %. I Figur 18 visas hur drivaxelns normalkraft förändras under körning vid normal 

förändringshastighet, fyra gånger större och en fjärdedel av denna hastighet. Skillnaden 

mellan normal och den som är fyra gånger snabbare är märkbar medan den för en fjärdedel är 

avsevärt mycket sämre. 

 

Figur 18. Varierande normalkraft på drivaxeln vid friktionstal 0,35 och med en lutning på 6 %. I diagrammet syns en 

tydlig försämring vid en fjärdedel av förändringshastigheten för normalfallet och en förbättring vid en hastighet fyra 

gånger högre än normal lastöverföringshastighet. 

I Figur 19 visas hastighet som funktion av tid. Det syns tydligt hur en försämrad 

lastöverföringshastighet påverkar fordonets hastighet negativt för den tidsperiod då 

drivaxeltrycket behöver regleras, den högsta lastöverföringshastigheten ger en något högre 

hastighet för fordonet än för normalfallet för motsvarande regleringsperiod. 

I Figur 20 visas hur körd sträcka i backen påverkas av lastöverföringshastigheten. Körd 

sträcka innan fastkörning beror mycket på hur snabbt drivaxeltrycket kan ändras och för den 

lägsta överföringshastigheten är denna sträcka märkbart kortare än för normalfallet. Den 

högsta överföringshastigheten ger en något förbättrad körstäcka jämfört med normalfallet. 
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Figur 19. Hastighet som funktion av tid för olika lastöverföringshastigheter. Från grafen inses vikten av att ha en 

lämplig lastöverföringshastighet då för låg sådan ger upphov till förlust av hastighet för fordonet. 

 

Figur 20. Körd sträcka av total backlängd som funktion av tid för olika lastöverföringshastigheter. Vikten av en 

tillräcklig lastöverföringshastighet syns tydligt för den lägsta överföringshastigheten jämfört med de två övriga 

hastigheterna. 
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4.4 Simulering av körning över Skuleberget 

I denna simulering har friktionstal på 0,42 används. Från diagram över körd sträcka och 

hastighet för de olika fallen kan det konstateras att en speciellt svår sträcka finns i denna 

backe efter ca 2000 m körd sträcka. Vilka åtgärder som görs här kommer att påverka om 

backtagningen blir lyckad eller inte. Detta går att se i Figur 21, Figur 22 och i Bilaga 3.  

 

Figur 21. Körd sträcka som funktion av tid för en simulerad körning över Skuleberget vid tre olika lastfall. Efter ca 2000 

m körd sträcka saknar fordon med sänkt löpaxel möjlighet att fortsätta färden. 

Diagram över bakaxelns normalkraft visar att större delen av backen inte kräver höga 

drivaxeltryck. Hur normalkraften ändrar sig under körning går att se i Figur 23 och i Bilaga 3. 

För de lastfall som kommer fram finns en liten tidsskillnad vid slutet av backen. Denna 

kommer från att drivaxeltrycket behöver höjas snabbt i det kritiska partiet. Detta har även 

inverkan på växlingen där fordon med lyft löpaxel har möjlighet att utnyttja motorns moment 

bättre och kan då välja en växel som ger högre hastighet under det kritiska partiet. 

I Bilaga 3 finns diagram över växlingar och motorvarvtal för alla lastfall samt diagram för 

drivaxelns normalkraft som funktion av sträcka. 
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Figur 22. Hastighetsdiagram från simulering av körning över Skuleberget vid friktionstal på 0,42. Fordon med sänkt 

löpaxel saknar möjlighet att ta sig förbi backens mest kritiska sträckning som urskiljas i diagramet mellan 100 och 175 s. 

Resultatet av detta är att dessa fordon kommer att fastna i denna del. De övriga två fordonstyperna i simuleringen 

kommer att klara av backen för detta friktionstal.  

 

Figur 23. Diagram över drivaxelns normalkraft för tre olika lastfall som funktion av tid. Under en större del av 

körningen behövs inte all möjlig normalkraft på drivaxeln för att klara av backen. 
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5 Slutsats och diskussion 

Efter simulering av tunga fordon under vinterförhållanden kan följande slutsatser dras.  

 Lutning och friktionstal bestämmer när och hur mycket drivaxeltrycket behöver ökas.  

 Ett reglersystem som är för långsamt riskerar att rejält försämra funktionen av 

systemet. Att reglersystemet är tillräckligt snabbt är viktigt för att uppnå bra funktion 

och resultat för systemet. 

 Det är möjligt att avsevärt förbättra framkomligheten med drivaxeltrycksreglering. 

 Belastningen på fordon och väg är möjlig att minska jämfört med fordon med lyft 

löpaxel. 

Resultaten visar att för låga friktionstal är det nödvändigt att utföra någon form av åtgärd för 

att öka friktionskraften hos drivdäcken för att kunna bibehålla en god framkomlighet. Det är 

alltså möjligt att uppnå nästan likvärdig framkomlighet med automatisk reglering av 

drivaxeltryck jämfört med att chauffören själv väljer att lyfta löpaxeln. Vinsterna av detta är 

att fordonets chans att komma fram ökar samt att slitage på fordon och väg minskar. I 

slutändan kan det innebära att gods kommer fram i tid, långa köer på grund av trafikstopp 

uteblir och att bärgningar och olyckor undviks. Detta kan potentiellt spara liv och pengar för 

industri, samhälle och åkare. Bränsleförbrukning är inte något som är av större vikt när det 

handlar om att komma upp för backar vintertid, dock kan det vara av värde att försöka hålla 

en så hög hastighet som möjligt och där kan detta system bidra. Systemet kan även hjälpa till 

vid bromsning med retarder och motorbroms under hala förhållanden. 

Programmet är även möjligt att använda på andra typer av fordon om fordonsdata finns. Det 

är även möjligt att simulera en specifik backe om topografidata finns. Även andra fall av 

simuleringar är möjliga att göra då programmet klarar av att växla upp och ner. Andra 

tänkbara simuleringar är acceleration vid påfarter under hala förhållanden eller utväxling och 

bränsleförbrukningsoptimering om motordata finns tillgänglig. I verkligheten kommer 

resultaten vara något sämre eftersom antislirsystemet inte kommer att kunna vara lika känslig 

som i modellen. Algoritmen för växelbyte skulle kunna göras bättre för att optimera 

backtagningar, men den ger ändå godtagbara växlingar och motorvarvtal.  

För att uppnå ett bättre resultat är det möjligt att använda data från GPS, lutningsgivare, 

temperaturgivare, topografi och från andra fordon på samma sträcka. Det skulle även vara 

möjligt att kalibrera indata från andra fordon mot den reglering som utförts på det egna 

fordonet på motsvarande sträckor. Dessa data ger en möjlighet att förutse när, om och hur 

mycket drivaxeltrycket behöver ändras. I simuleringen av Skuleberget hade fordonet med 

automatisk reglering kunnat åka mer likt ett fordon med lyft löpaxel om fordonet hade vetat 

om när och var den kritiska sträckan fanns. Då hade drivaxeltrycket kunnat regleras innan 

och detta hade lett till en högre minhastighet, kortare körtid och risken för fastkörning hade 

minskats.  
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Bilaga 1 – Fordonsdata och fysikaliska värden 
Tröghetsmoment Volvo D16 [Volvo Penta, 2005/2006] 

24,20motorI kgm    

Tröghetsmoment Volvo med I-shift [Stenvall, 2010] 
20,023kardanI kgm   

21.347diffI kgm   

20.646bromsI kgm   
20.075pinjongI kgm   

20.201drivaxelI kgm   

20.4växellådaI kgm   
20.523navI kgm   

214.61hjulI kgm
  

20.498kgmtransmissionI   
2

,  242.96hjul totI kgm   

Axelavstånd och höjd [Scania komplett, 2004] 

4,7a m   

1,35b m   

4,5h m  

2,6bredd m    

Höjd till draganordning [VBG Produkter AB, 2002] 

0,7dragh m   

Ekvivalent hjulradie [YOKOHAMA, 2012] 

0,5r m   

Fordonens massa och axeltryck [Transportstyrelsen, 2011] 

26000bilm kg    

34000släpm kg    

60000totm kg
 

8000fN kg    

10800fbN kg    

7200bbN kg  

18000boggitryckN kg     

1 8500sN kg    

2 8500sN kg    

3 8500sN kg    

4 8500sN kg
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Utväxling Volvo I-shift och bakaxel [Volvo Trucks, 2010] 

3,21slutU   

1 11,73U   

2 9,21U   

3 7,09U   

4 5,57U   

5 4,35U   

6 3,41U   

7 2,70U   

8 2,12U   

9 1,63U   

10 1,28U   

11 1,00U   

12 0,78U   

Normalfördelning av boggiaxeltryck på drivaxel [Volvo, 2005] 
0,6s   

Antagna värden 

 

2,25lufth m   antas vara halva h   

1,5gh m    antas till ett rimligt värde 

16hjuln     egen erfarenhet av antal hjul 

14bromsn    antal axlar gånger två 

0,65lc     antas enligt [Genta, 1997] 

0.99vxl     antas enligt [Navarro and Canale, 2001] 

0,93diff     antas enligt [Navarro and Canale, 2001] 

0,9207tot    
31,21 /kg m    antagande enligt tidigare strömningsmekanikkunskaper 

29,81 /g m s  antagande enligt tidigare mekanikkunskaper 
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Bilaga 2 – Jönköpingsbacken 
Modellen för variation av lutning och friktionstal bygger på ”Jönköpingsbacken” längs RV 

40 i riktning från Jönköping mot Göteborg, Figur 24. Linjär interpolation mellan punkterna i 

Figur 25 ger en lutning på 5,2 %, höjdökning 140 m och en sträcka på 2,7 km.  

 

 

Figur 24. RV 40 med ”Jönköpingsbacken” som är känd för att ge tunga fordon en rejäl utmaning. Karta konstruerad i 

Google Maps. 

 

Figur 25. Topografikurva över ”Jönköpingsbacken” längs RV 40 i riktning från Jönköping mot Göteborg som är 

konstruerad i Google Earth. Värsta partiet är inom markerat intervall med en höjdökning på 140 m på en sträcka av 2,7 

km. och medelutning är 4,8 %. 
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Bilaga 3 – Växlings- och varvtalsdiagram från Skuleberget 

Från simuleringen av Skuleberget med friktionstal 0,42 finns växlingsdiagram och tillhörande 

motorvarvtal, dessa visas i Figur 26 och Figur 27. Drivaxelns normalkraft som funktion av 

sträcka visas i Figur 28 för att kunna se var i backen drivaxeltrycket behöver förändras. 

 

Figur 26. Aktuell växel som funktion av tid för de tre lastfallen från simulering av körning över Skuleberget med 

friktionstal 0,42. 
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Figur 27. Motorvarvtal som funktion av tid för de tre lastfallen från simulering av körning över Skuleberget med 

friktionstal 0,42. 
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Figur 28. Drivaxelns normalkraft som funktion av sträcka.  
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Bilaga 4 – MATLAB-kod 

Huvudprogram 
% Erik Nylander KEX 
clear all; close all; clc 

  

  
%Data 
viktfordelning=0.6;                 % Andel av boggitryck fördelat på 

drivaxel 
g=9.81;                             % [m/s^2] 
rho=1.21;                           % [kg/m^3] 

  
m_bil=26000;                        % [kg] 
m_tot=60000;                        % [kg] 
m_slap=m_tot-m_bil;                 % [kg] 
h_mass=1.5;                         % [m]  
l_a=4.700;                          % [m] 
l_b=1.350;                          % [m] 
h_drag=0.7;                         % [m] 
bredd=2.6;                          % [m] 
h=4.5;                              % [m] 
h_luft=h/2;                         % [m] 
A=bredd*h;                          % [m^2] 
c=0.65;                             % luftmotståndskoefficient 

  

  
N_1=8000*g;                         % [N] Normalkraft stillastående 
N_2=18000*g*viktfordelning;         % [N]  
N_3=18000*g*(1-viktfordelning);     % [N] 

  
I_m=4.20;                           % [kgm^2] 
I_kardan=0.023;                     % [kgm^2] 
I_diff=1.347;                       % [kgm^2] 
I_broms=0.646;                      % [kgm^2] 
I_pinjong=0.075;                    % [kgm^2] 
I_drivaxel=0.201;                   % [kgm^2] 
I_vxl=0.4;                          % [kgm^2] 
I_nav=0.523;                        % [kgm^2] 
I_hjul=14.61;                       % [kgm^2] 

  
U_vxl=[11.73 9.21 7.09 5.57 4.35 3.41 2.70 2.12 1.63 1.28 1 0.78]; % 

utväxling I-shift 
U_slut=3.21;                        % utväxling slutväxel 
eta_vxl=0.99;                       % verkningsgrad kuggväxel 
eta_slut=0.93;                      % verkningsgrad hypidväxel 
eta_tot=eta_vxl*eta_slut;           % total verkningsgrad 

  
r_h=0.4;                            % [m] belastad 

  
h_n=16;                             % antal hjul 
b_n=12;                             % antal bromskivor 

  
I1=h_n*I_hjul+b_n*I_broms+2*I_nav+2*I_drivaxel;  % [kgm^2] 
I2=I_m+I_vxl+I_kardan+I_pinjong;                 % [kgm^2] 
I3=I_diff;                                       % [kgm^2] 

  
l_c=1/m_bil/g*(N_2*l_a+N_3*(l_a+l_b));  % Masscentrum [m] 
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% Simulering 
% my mellan 0.1 och 0.6 

  
w=1; 
my=0.42;                     % friktionstal 
v0=[90/3.6 0]; 
vxl=12; 
t=0; 

  
switch w 
    case 1 
    langd=[0 360 558 954 1130 1340 1510 1710 1870 2310 2420 2620 2750 2990 

3070 ... 
        3360 3570 3820 4070 4290 4490 4540 4680 4940 5230 5840]; 
    hojd=[26 35 38 62 74 82 81 86 97 130 133 137 142 145 144 144 154 160 

161 174 ... 
        182 185 191 196 199 201]; 

  
    case 2 

         
    lutning=5.2;                  % lutning i procent 
    stracka=2700;               % sträcka som behöver klaras av 

     
    langd=[0 cos(atan(lutning/100))*stracka 

cos(atan(lutning/100))*stracka*100]; 
    hojd =[0 sin(atan(lutning/100))*stracka 

sin(atan(lutning/100))*stracka*100]; 

  
end 

  
fall=1; 
[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=2; 
[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=3; 
[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
disp('sträcka innan fastkörning') 
round(X1(end,2)) 
round(X3(end,2)) 
round(X2(end,2)) 
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switch w 
    case 2 
        index1=find(X1(:,2)<=stracka); 
        index2=find(X2(:,2)<=stracka); 
        index3=find(X3(:,2)<=stracka); 

  
        t1=t1(index1); 
        t2=t2(index2); 
        t3=t3(index3); 
        X1=X1(index1,:); 
        X2=X2(index2,:); 
        X3=X3(index3,:); 
        rpm1=rpm1(index1); 
        rpm2=rpm2(index2); 
        rpm3=rpm3(index3); 
        vxl1=vxl1(index1); 
        vxl2=vxl2(index2); 
        vxl3=vxl3(index3); 
        N_fb1=N_fb1(index1); 
        N_fb2=N_fb2(index2); 
        N_fb3=N_fb3(index3); 

  
end 

  
t4=find(X3(:,2)<=sqrt(hojd(end)^2+langd(end)^2)); 
s4=sqrt(hojd(end)^2+langd(end)^2); 

  
figure(1) 
plot(t1,X1(:,1)*3.6,'-.',t3,X3(:,1)*3.6,t2,X2(:,1)*3.6,'--') 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
grid on 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
axis([0 t3(t4(end))+50 0 100]) 

  
figure(2) 
subplot(3,1,1) 
plot(t1,vxl1) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Sänkt löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(t3,vxl3) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Automatisk') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
subplot(3,1,3) 
plot(t2,vxl2) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Lyft löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
figure(3) 
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plot(t1,rpm1,'-.',t3,rpm3,t2,rpm2,'--') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 max(rpm2)+100]) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
grid on 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 

  
figure(4) 
switch w 
    case 1 
        plot(t1,X1(:,2),'-.',t3,X3(:,2),t2,X2(:,2),'--') 
        xlabel('Tid [s]') 
        ylabel('Körd sträcka [m]') 
        grid on 
        legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
        axis([0 t3(t4(end)) 0 s4]) 
    case 2 
        plot(t1,X1(:,2),'-.',t3,X3(:,2),t2,X2(:,2),'--

',t3,stracka*ones(length(t3),1),'k') 
        xlabel('Tid [s]') 
        ylabel('Körd sträcka [m]') 
        grid on 
        legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel','Gräns för 

fastkörning',4) 
        axis([0 t3(end) 0 stracka+100]) 

         
        hold all 
        plot(t1,X1(:,2),'-.') 

         
end 

  

  

  
figure(5) 
plot(t1,N_fb1,'-.',t3,N_fb3,t2,N_fb2,'--') 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 250000]) 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
grid on 
disp('hastighet vid backens slut') 
round(X1(end,1)*3.6) 
round(X3(end,1)*3.6) 
round(X2(end,1)*3.6) 

  

  
figure(6) 
subplot(3,1,1) 
plot(t1,rpm1) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Sänkt löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(t3,rpm3) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Automatisk') 
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axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
subplot(3,1,3) 
plot(t2,rpm2) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Lyft löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
switch w 
    case 1 
        figure(7) 
        plot(langd,hojd) 
        xlabel('Sträcka [m]') 
        ylabel('Höjd över havsnivå [m]') 
    case 2 
        figure(7) 
        plot(langd(1:2),hojd(1:2)) 
        xlabel('Sträcka [m]') 
        ylabel('Höjd över havsnivå [m]') 
end 

  
figure(8) 
plot(X1(:,2),N_fb1,'-.',X3(:,2),N_fb3,X2(:,2),N_fb2,'--') 
ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
xlabel('Körd sträcka [m]') 
grid on 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
axis([0 6000 0 max(N_fb2)+2000]) 

  

Huvudprogram för variation av friktionstal 
% Erik Nylander KEX 
clear all; close all; clc 

  

  
%Data 
viktfordelning=0.6;                 % Andel av boggitryck fördelat på 

drivaxel 
g=9.81;                             % [m/s^2] 
rho=1.21;                           % [kg/m^3] 

  
m_bil=26000;                        % [kg] 
m_tot=60000;                        % [kg] 
m_slap=m_tot-m_bil;                 % [kg] 
h_mass=1.5;                         % [m]  
l_a=4.700;                          % [m] 
l_b=1.350;                          % [m] 
h_drag=0.7;                         % [m] 
bredd=2.6;                          % [m] 
h=4.5;                              % [m] 
h_luft=h/2;                         % [m] 
A=bredd*h;                          % [m^2] 
c=0.65;                             % luftmotståndskoefficient 

  

  
N_1=8000*g;                         % [N] Normalkraft stillastående 
N_2=18000*g*viktfordelning;         % [N]  
N_3=18000*g*(1-viktfordelning);     % [N] 
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I_m=4.20;                           % [kgm^2] 
I_kardan=0.023;                     % [kgm^2] 
I_diff=1.347;                       % [kgm^2] 
I_broms=0.646;                      % [kgm^2] 
I_pinjong=0.075;                    % [kgm^2] 
I_drivaxel=0.201;                   % [kgm^2] 
I_vxl=0.4;                          % [kgm^2] 
I_nav=0.523;                        % [kgm^2] 
I_hjul=14.61;                       % [kgm^2] 

  
U_vxl=[11.73 9.21 7.09 5.57 4.35 3.41 2.70 2.12 1.63 1.28 1 0.78]; % 

utväxling I-shift 
U_slut=3.21;                        % utväxling slutväxel 
eta_vxl=0.99;                       % verkningsgrad kuggväxel 
eta_slut=0.93;                      % verkningsgrad hypidväxel 
eta_tot=eta_vxl*eta_slut;           % total verkningsgrad 

  
r_h=0.5;                            % [m] belastad 

  
h_n=16;                             % antal hjul 
b_n=12;                             % antal bromskivor 

  
I1=h_n*I_hjul+b_n*I_broms+2*I_nav+2*I_drivaxel;  % [kgm^2] 
I2=I_m+I_vxl+I_kardan+I_pinjong;                 % [kgm^2] 
I3=I_diff;                                       % [kgm^2] 

  
l_c=1/m_bil/g*(N_2*l_a+N_3*(l_a+l_b));  % Masscentrum [m] 

  

  

  
% Simulering 
% my mellan 0.1 och 0.6 

  

  
lutning=5.2;                    % lutning i procent 
stracka=2700;                   % sträcka som behöver klaras av 

     
langd=[0 cos(atan(lutning/100))*stracka 

cos(atan(lutning/100))*stracka*100]; 
hojd =[0 sin(atan(lutning/100))*stracka 

sin(atan(lutning/100))*stracka*100]; 

  
v0=[90/3.6 0]; 
vxl=12; 
t=0; 

  
my_vec=0.3:0.01:0.4; 
h1=zeros(length(my_vec),1); 
h2=zeros(length(my_vec),1); 
h3=zeros(length(my_vec),1); 

  
l1=zeros(length(my_vec),1); 
l2=zeros(length(my_vec),1); 
l3=zeros(length(my_vec),1); 

  

  
my=0.5; 
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fall=1; 
[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=2; 
[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=3; 
[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 
figure(3) 
plot(t1,N_fb1,'-.',t3,N_fb3,t2,N_fb2,'--') 

  
for i=1:length(my_vec) 

  
    my=my_vec(i); 

     
fall=1; 
[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=2; 
[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=3; 
[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  

  
index1=find(X1(:,2)<=stracka); 
index2=find(X2(:,2)<=stracka); 
index3=find(X3(:,2)<=stracka); 

  
t1=t1(index1); 
t2=t2(index2); 
t3=t3(index3); 
X1=X1(index1,:); 
X2=X2(index2,:); 
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X3=X3(index3,:); 
rpm1=rpm1(index1); 
rpm2=rpm2(index2); 
rpm3=rpm3(index3); 
vxl1=vxl1(index1); 
vxl2=vxl2(index2); 
vxl3=vxl3(index3); 
N_fb1=N_fb1(index1); 
N_fb2=N_fb2(index2); 
N_fb3=N_fb3(index3); 

  
hold all 
figure(3) 
p=plot(t3,N_fb3);              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
set(p,'Color',[0 0.5 0]); 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
axis([0 t2(end)+10 0 250000]) 

  

  
h1(i)=X1(end,1); 
h2(i)=X2(end,1); 
h3(i)=X3(end,1); 

  
l1(i)=X1(end,2); 
l2(i)=X2(end,2); 
l3(i)=X3(end,2); 

  
end 

  
figure(1) 
plot(my_vec,l1,'-.',my_vec,l3,my_vec,l2,'--') 
xlabel('\mu') 
ylabel('Körd sträcka [m]') 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
grid on  

  
figure(2) 
plot(my_vec,h1*3.6,'-.',my_vec,h3*3.6,my_vec,h2*3.6,'--') 
xlabel('\mu') 
ylabel('Hastighet vid backslut [km/h]') 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
grid on 

  
hold all 
figure(3) 
p1=plot(t3,N_fb3); 
set(p1,'Color',[0 0.5 0]); 
hold all 
plot(t1,N_fb1,'-.b',t2,N_fb2,'--r') 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
axis([0 t2(end)+10 0 250000]) 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
grid on 
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Huvudprogram för ändring av lutning 
% Erik Nylander KEX 
clear all; close all; clc 

  

  
%Data 
viktfordelning=0.6;                 % Andel av boggitryck fördelat på 

drivaxel 
g=9.81;                             % [m/s^2] 
rho=1.21;                           % [kg/m^3] 

  
m_bil=26000;                        % [kg] 
m_tot=60000;                        % [kg] 
m_slap=m_tot-m_bil;                 % [kg] 
h_mass=1.5;                         % [m]  
l_a=4.700;                          % [m] 
l_b=1.350;                          % [m] 
h_drag=0.7;                         % [m] 
bredd=2.6;                          % [m] 
h=4.5;                              % [m] 
h_luft=h/2;                         % [m] 
A=bredd*h;                          % [m^2] 
c=0.65;                             % luftmotståndskoefficient 

  

  
N_1=8000*g;                         % [N] Normalkraft stillastående 
N_2=18000*g*viktfordelning;         % [N]  
N_3=18000*g*(1-viktfordelning);     % [N] 

  
I_m=4.20;                           % [kgm^2] 
I_kardan=0.023;                     % [kgm^2] 
I_diff=1.347;                       % [kgm^2] 
I_broms=0.646;                      % [kgm^2] 
I_pinjong=0.075;                    % [kgm^2] 
I_drivaxel=0.201;                   % [kgm^2] 
I_vxl=0.4;                          % [kgm^2] 
I_nav=0.523;                        % [kgm^2] 
I_hjul=14.61;                       % [kgm^2] 

  
U_vxl=[11.73 9.21 7.09 5.57 4.35 3.41 2.70 2.12 1.63 1.28 1 0.78]; % 

utväxling I-shift 
U_slut=3.21;                        % utväxling slutväxel 
eta_vxl=0.99;                       % verkningsgrad kuggväxel 
eta_slut=0.93;                      % verkningsgrad hypidväxel 
eta_tot=eta_vxl*eta_slut;           % total verkningsgrad 

  
r_h=0.5;                            % [m] belastad 

  
h_n=16;                             % antal hjul 
b_n=12;                             % antal bromskivor 

  
I1=h_n*I_hjul+b_n*I_broms+2*I_nav+2*I_drivaxel;  % [kgm^2] 
I2=I_m+I_vxl+I_kardan+I_pinjong;                 % [kgm^2] 
I3=I_diff;                                       % [kgm^2] 

  
l_c=1/m_bil/g*(N_2*l_a+N_3*(l_a+l_b));  % Masscentrum [m] 
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% Simulering 

  

  

  

  
my=0.35;                        % friktionstal 
lutning=4:0.1:5;             % lutning i procent 

  

  
v0=[90/3.6 0]; 
vxl=12; 
t=0; 
hojd_1=140; 

  
%lut=4; 
%langd=[0 cos(atan(lut/100))*2700 cos(atan(lut/100))*2700*100]; 
%hojd =[0 hojd_1 hojd_1*100]; 

  
%fall=1; 
%[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
%fall=2; 
%[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
%fall=3; 
%[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
%figure(1) 
%plot(t(1),N_fb1(1),'-.',t3(1),N_fb3(1),t2(1),N_fb2(1),'--') 

  

  

  

  
h1=zeros(length(lutning),1); 
h2=zeros(length(lutning),1); 
h3=zeros(length(lutning),1); 

  
l1=zeros(length(lutning),1); 
l2=zeros(length(lutning),1); 
l3=zeros(length(lutning),1); 

  

  
for i=1:length(lutning) 
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stracka=hojd_1/(0.01*lutning(i));  

  
    langd=[0 cos(atan(lutning(i)/100))*stracka 

cos(atan(lutning(i)/100))*stracka*100]; 
    hojd =[0 hojd_1 hojd_1*100]; 

  
fall=1; 
[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=2; 
[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
fall=3; 
[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  

  
index1=find(X1(:,2)<=stracka); 
index2=find(X2(:,2)<=stracka); 
index3=find(X3(:,2)<=stracka); 

  
t1=t1(index1); 
t2=t2(index2); 
t3=t3(index3); 
X1=X1(index1,:); 
X2=X2(index2,:); 
X3=X3(index3,:); 
rpm1=rpm1(index1); 
rpm2=rpm2(index2); 
rpm3=rpm3(index3); 
vxl1=vxl1(index1); 
vxl2=vxl2(index2); 
vxl3=vxl3(index3); 
N_fb1=N_fb1(index1); 
N_fb2=N_fb2(index2); 
N_fb3=N_fb3(index3); 

  
%hold all 

  
%figure(1) 
%p=plot(t3,N_fb3);              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
%set(p,'Color',[0 0.5 0]); 

  

  
h1(i)=X1(end,1); 
h2(i)=X2(end,1); 
h3(i)=X3(end,1); 
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l1(i)=X1(end,2)/stracka; 
l2(i)=X2(end,2)/stracka; 
l3(i)=X3(end,2)/stracka; 

  
end 

  

  

  
figure(2) 
plot(lutning,l1,'-.',lutning,l3,lutning,l2,'--') 
xlabel('Lutning [%]') 
ylabel('Andel körd sträcka av total backlängd') 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',1) 
axis([lutning(1) lutning(end) 0 1.1]) 
grid on 

  
figure(3) 
plot(lutning,h1*3.6,'-.',lutning,h3*3.6,lutning,h2*3.6,'--') 
xlabel('Lutning [%]') 
ylabel('Hastighet vid backslut [km/h]') 
legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel') 
grid on 

  

  
%lut=4; 
%langd=[0 cos(atan(lut/100))*2700 cos(atan(lut/100))*2700*100]; 
%hojd =[0 hojd_1 hojd_1*100]; 

  
%fall=1; 
%[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
%fall=2; 
%[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
%fall=3; 
%[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
%    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  

  

  

  

  

  
%hold all 
%figure(1) 
%p1=plot(t3,N_fb3); 
%set(p1,'Color',[0 0.5 0]); 
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%hold all 
%plot(t1,N_fb1,'-.b',t2,N_fb2,'--r') 
%xlabel('Tid [s]') 
%ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
%axis([0 160 0 250000]) 
%legend('Sänkt löpaxel','Automatisk','Lyft löpaxel',4) 
%grid on 

 

Huvudprogram för ändring av överföringshastighet 
% Erik Nylander KEX 
clear all; close all; clc 

  
global tryck 

  
%Data 
viktfordelning=0.6;                 % Andel av boggitryck fördelat på 

drivaxel 
g=9.81;                             % [m/s^2] 
rho=1.21;                           % [kg/m^3] 

  
m_bil=26000;                        % [kg] 
m_tot=60000;                        % [kg] 
m_slap=m_tot-m_bil;                 % [kg] 
h_mass=1.5;                         % [m]  
l_a=4.700;                          % [m] 
l_b=1.350;                          % [m] 
h_drag=0.7;                         % [m] 
bredd=2.6;                          % [m] 
h=4.5;                              % [m] 
h_luft=h/2;                         % [m] 
A=bredd*h;                          % [m^2] 
c=0.65;                             % luftmotståndskoefficient 

  

  
N_1=8000*g;                         % [N] Normalkraft stillastående 
N_2=18000*g*viktfordelning;         % [N]  
N_3=18000*g*(1-viktfordelning);     % [N] 

  
I_m=4.20;                           % [kgm^2] 
I_kardan=0.023;                     % [kgm^2] 
I_diff=1.347;                       % [kgm^2] 
I_broms=0.646;                      % [kgm^2] 
I_pinjong=0.075;                    % [kgm^2] 
I_drivaxel=0.201;                   % [kgm^2] 
I_vxl=0.4;                          % [kgm^2] 
I_nav=0.523;                        % [kgm^2] 
I_hjul=14.61;                       % [kgm^2] 

  
U_vxl=[11.73 9.21 7.09 5.57 4.35 3.41 2.70 2.12 1.63 1.28 1 0.78]; % 

utväxling I-shift 
U_slut=3.21;                        % utväxling slutväxel 
eta_vxl=0.99;                       % verkningsgrad kuggväxel 
eta_slut=0.93;                      % verkningsgrad hypidväxel 
eta_tot=eta_vxl*eta_slut;           % total verkningsgrad 

  
r_h=0.4;                            % [m] belastad 

  
h_n=16;                             % antal hjul 
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b_n=12;                             % antal bromskivor 

  
I1=h_n*I_hjul+b_n*I_broms+2*I_nav+2*I_drivaxel;  % [kgm^2] 
I2=I_m+I_vxl+I_kardan+I_pinjong;                 % [kgm^2] 
I3=I_diff;                                       % [kgm^2] 

  
l_c=1/m_bil/g*(N_2*l_a+N_3*(l_a+l_b));  % Masscentrum [m] 

  

  

  
% Simulering 
% my mellan 0.1 och 0.6 

  
w=2; 
my=0.35;                     % friktionstal 
v0=[90/3.6 0]; 
vxl=12; 
t=0; 

  
switch w 
    case 1 
    langd=[0 360 558 954 1130 1340 1510 1710 1870 2310 2420 2620 2750 2990 

3070 ... 
        3360 3570 3820 4070 4290 4490 4540 4680 4940 5230 5840]; 
    hojd=[26 35 38 62 74 82 81 86 97 130 133 137 142 145 144 144 154 160 

161 174 ... 
        182 185 191 196 199 201]; 

  
    case 2 

         
    lutning=6;                  % lutning i procent 
    stracka=2700;               % sträcka som behöver klaras av 

     
    langd=[0 cos(atan(lutning/100))*stracka 

cos(atan(lutning/100))*stracka*100]; 
    hojd =[0 sin(atan(lutning/100))*stracka 

sin(atan(lutning/100))*stracka*100]; 

  
end 
tryck=10000/3*4;  
fall=3; 
[t1 X1 rpm1 vxl1 

N_fb1]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
tryck=10000/3;  
fall=3; 
[t2 X2 rpm2 vxl2 

N_fb2]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
tryck=10000/3/4;  
fall=3; 
[t3 X3 rpm3 vxl3 

N_fb3]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
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eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  
disp('sträcka innan fastkörning') 
round(X1(end,2)) 
round(X3(end,2)) 
round(X2(end,2)) 

  

  

  
t4=find(X3(:,2)<=sqrt(hojd(end)^2+langd(end)^2)); 
s4=sqrt(hojd(end)^2+langd(end)^2); 

  
figure(1) 
plot(t1,X1(:,1)*3.6,'-.m') 

  
hold all 
p=plot(t2,X2(:,1)*3.6);              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
set(p,'Color',[0 0.5 0]); 

  
hold all 
p=plot(t3,X3(:,1)*3.6,'--');              
set(p,'Color',[0 0.5 1]); 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
grid on 
legend('4xNormal','Normal','1/4xNormal') 

  

  
figure(2) 
subplot(3,1,1) 
plot(t1,vxl1) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Sänkt löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(t3,vxl3) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Automatisk') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
subplot(3,1,3) 
plot(t2,vxl2) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Aktuell växel') 
title('Lyft löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 13]) 

  
figure(3) 
plot(t1,rpm1,'-.m') 

  
hold all 
p=plot(t2,rpm2);              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
set(p,'Color',[0 0.5 0]); 
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hold all 
p=plot(t3,rpm3,'--');              
set(p,'Color',[0 0.5 1]); 
axis([0 t3(t4(end)) 0 max(rpm2)+100]) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
grid on 
legend('4xNormal','Normal','1/4xNormal',4) 

  
figure(4) 
switch w 
    case 1 
        plot(t1,X1(:,2),'-.m') 

  
        hold all 
        p=plot(t2,X2(:,2));              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
        set(p,'Color',[0 0.5 0]); 

  
        hold all 
        p=plot(t3,X3(:,2),'--');              
        set(p,'Color',[0 0.5 1]); 
        xlabel('Tid [s]') 
        ylabel('Körd sträcka [m]') 
        grid on 
        legend('4xNormal','Normal','1/4xNormal',4) 
        axis([0 t3(t4(end)) 0 s4]) 
    case 2 
        plot(t1,X1(:,2),'-.m') 

  
        hold all 
        p=plot(t2,X2(:,2));              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
        set(p,'Color',[0 0.5 0]); 

  
        hold all 
        p=plot(t3,X3(:,2),'--');              
        set(p,'Color',[0 0.5 1]);         

         
        xlabel('Tid [s]') 
        ylabel('Körd sträcka [m]') 
        grid on 
        legend('4xNormal','Normal','1/4xNormal',4) 

         
end 

  

  

  
figure(5) 
plot(t1,N_fb1,'-.m') 

  
hold all 
p=plot(t2,N_fb2);              % Grön här !!!!!!!!!!!!!!!!! 
set(p,'Color',[0 0.5 0]); 

  
hold all 
p=plot(t3,N_fb3,'--');              
set(p,'Color',[0 0.5 1]); 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Normalkraft på drivaxel [N]') 
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legend('4xNormal','Normal','1/4xNormal',4) 
axis([0 250 0 220000]) 
grid on 

  
disp('hastighet vid backens slut') 
round(X1(end,1)*3.6) 
round(X3(end,1)*3.6) 
round(X2(end,1)*3.6) 

  

  
figure(6) 
subplot(3,1,1) 
plot(t1,rpm1) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Sänkt löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
subplot(3,1,2) 
plot(t3,rpm3) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Automatisk') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
subplot(3,1,3) 
plot(t2,rpm2) 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Motorvarvtal [rpm]') 
title('Lyft löpaxel') 
axis([0 t3(t4(end)) 0 2200]) 

  
switch w 
    case 1 
        figure(7) 
        plot(langd,hojd) 
        xlabel('Sträcka [m]') 
        ylabel('Höjd över havsnivå [m]') 
    case 2 
        figure(7) 
        plot(langd(1:2),hojd(1:2)) 
        xlabel('Sträcka [m]') 
        ylabel('Höjd över havsnivå [m]') 
end 

 

 

Simuleringsfunktion 
function [t X rpm vxl 

N_fb]=simulera(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,v0,fall,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd) 
% 
hojd=hojd-hojd(1); 
if v0(2)<sqrt(langd(end)^2+hojd(end)^2) 
    index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=v0(2)); 
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
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else 
    beta=0; 
end 

  
antal_varv=15; 
c_r=4.6285e-5*v0(1)+6.3714e-3;                                  % 

Rullmotståndskoef. 
F_l=0.5*c*A*rho*v0(1)^2;                                        % 

Luftmotstånd 
F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);                                % 

Rullmotstånd släp 
F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;                                % Frilagd 

släpkraft 

  
switch fall 
    case 1 
        s=0.6; 
        N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
            F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(0)*l_c); 
    case 2 
        s=1; 
        N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
            F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(0)*l_c); 
    case 3 
        s=0.6; 
        N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
            F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(0)*l_c);  
end 

  
X=v0; 
rpm=30/pi*X(:,1)/r_h*U_vxl(vxl)*U_slut;  
vxl_next=vxl; 
i=0; 

  

  
while i<antal_varv 

     
[t X rpm vxl vxl_next 

N_fb]=backe(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl,my,r_h,t,X,rpm,vxl_next,fall,N_fb,... 
    

eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,

l_c,langd,hojd); 

  

  
if X(end,1)<=3/3.6 
    i=antal_varv; 
    disp(['Fall ',num2str(fall),' fastkörd']) 
end 
i=i+1; 
end 

 

Växlingsfunktion 
function [t X1 rpm vxl vxl_next 

N_fb1]=backe(U_vxl,U_slut,I1,I2,I3,vxl2,my,... 
    

r_h,t2,X2,rpm2,vxl_next,fall,N_fb2,eta_tot,eta_slut,c,A,rho,g,m_tot,m_slap.

.. 
    ,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd) 
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% 

  

  

  
v_stop=0.1;                                 % Hastighet där fastkörning 

antas[km/h] 
t_slut=70;                                  % Tid för ode45 att köra [s] 
vxl_tid=0.4;                                % Tid för växelbyte 

  
if X2(end,2)<langd(end) 
    index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=X2(end,2)); 
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  
vxl1=vxl_next;                                                          % 

Aktuell växel 
U_tot=U_vxl(vxl1)*U_slut;                                               % 

Total utväxling 
m_ekv=m_tot+(I1+I2*U_tot^2*eta_tot+I3*U_slut^2*eta_slut)/r_h^2;         % 

Ekvivalent massa 

  
options = odeset('NonNegative', 1,'Refine',1); 
v0=X2(end,:);                                                           % 

Begynnelsevilkor 
tspan=0:0.01:t_slut;                                                    % 

Tidsintervall för ode45 
switch fall 
    case 1 
    s=0.6; 
    [t1 X]=ode45(@funk11,tspan,v0,options,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,... 
        

c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd); 

% Lösning diff.ekv. 

  
    c_r=4.6285e-5*X(:,1)+6.3714e-3;                                     % 

Rullmotståndskoef. 
    F_l=0.5*c*A*rho*X(:,1).^2;                                          % 

Luftmotstånd 
    F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);                                    % 

Rullmotstånd släp 
    F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;                                    % 

Frilagd släpkraft 
    N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+F_s... 
        *h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 

     
    case 2 
    s=1;     
    [t1 X]=ode45(@funk12,tspan,v0,options,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,... 
        

c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd); 

% Lösning diff.ekv. 

  
    F_l=0.5*c*A*rho*X(:,1).^2;    
    c_r=4.6285e-5*X(:,1)+6.3714e-3;                                     % 

Rullmotståndskoef. 
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    F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);                                    % 

Rullmotstånd släp 
    F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;                                    % 

Frilagd släpkraft 
    F_s=m_slap*cosd(beta)+F_rslap;                                      % 

Frilagd släpkraft 
    N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+F_s... 
        *h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 

     
    case 3 
    global N_vec t_vec                          %#ok<*TLEV> sic! 
    tspan=0:0.01:t_slut;  
    N_vec=N_fb2(end); 
    t_vec=0; 
    [t1 X]=ode45(@funk13,tspan,v0,options,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,... 
    

c,A,rho,g,m_tot,m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd); 

% Lösning diff.ekv. 

  
    [C1, ia1, ic1] = unique(t_vec,'stable'); 
    N_fb=interp1(C1,N_vec(ia1),t1); 
    if vxl1==1 
        N_fb=N_fb2(end)*ones(length(t1),1); 
    end 
end 

  

  
index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=max(X(:,2))); 
if isempty(index_l)==1 
    beta=0; 

  
elseif X(end,2)<langd(end) 

     
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  

  

  
if beta<=2 
    vxl_upp=1800;                           % Lämpligt varvtal för 

uppväxling 
    vxl_ner=1100;                           % Lämpligt varvtal för 

nedväxling 
    vxl_upp2=1800; 
    vxl_ner2=1000; 
elseif beta>2 || beta<=5 
    vxl_upp=1800;                
    vxl_ner=1100;               
    vxl_upp2=1800; 
    vxl_ner2=1100; 
elseif beta>5 || beta<=8 
    vxl_upp=1900; 
    vxl_ner=1100; 
    vxl_upp2=1900; 
    vxl_ner2=1100; 
elseif beta>8 || beta<=15 
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    vxl_upp=1900; 
    vxl_ner=1100; 
    vxl_upp2=1900; 
    vxl_ner2=1100; 
else 
    vxl_upp=2000; 
    vxl_ner=1100; 
    vxl_upp2=2000; 
    vxl_ner2=1100;     
end 

  

  

  

  

  
if X(end,1)<v0(1)                                                       % 

Nedväxling 

  
    index=find(30/pi*X(:,1)/r_h*U_tot>=vxl_ner);                        % 

Hitta index för växling 

  

     
    t=t1(index);                                                        % 

Tidsvektor för varvtal över vxl_ner 
    X1=X(index,:);                                                      % 

Lösningsmatris för varvtal över vxl_ner 
    rpm=30/pi*X1(:,1)/r_h*U_tot;                                        % 

RPM-vektor för varvtal över vxl_ner 
    vxl_next=vxl1;                                                      % 

Nästa växel blir samma om t(end)==t_slut 
    vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                        % 

Växelvektor   
    N_fb1=N_fb(index); 

  

  
    if isempty(t)==1 
       index2=find(X(:,1)>=v_stop/3.6);                                 % 

Hittar index hastihet för fastkörning uppnås 

        
       t=t1(index2);                                                    % 

Tidsvektor 
       X1=X(index2,:);                                                  % 

Lösningsmatris 
       rpm=30/pi*X1(:,1)/r_h*U_tot;                                     % 

rpmvektor 
       vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                     % 

Växelvektor 
       N_fb1=N_fb(index2); 

  
    elseif t(end)<t_slut                                                % 

Växel behöver bytas innan t_slut 
    % Växelbyte 
        v0=X1(end,:);                                                   % 

Initialvärde för växlingsode 
        tspan2=0:0.01:vxl_tid;                                          % 

Tidsintervall växlingsode 
        [t3 X3]=ode45(@funk2,tspan2,v0,options,m_ekv,... 
            c,A,rho,g,m_tot,langd,hojd);                                      

% Lösning diff.ekv. 
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        vxl_next=vxl1;                                                  % 

Nästa växel blir samma om t(end)==t_slut 
        vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                    % 

Växelvektor 
        c_r=4.6285e-5*X3(:,1)+6.3714e-3;                                % 

Rullmotståndskoef. 
        F_l=0.5*c*A*rho*X3(:,1).^2;                                     % 

Luftmotstånd 
        F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);                                % 

Rullmotstånd släp 
        F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;                                % 

Frilagd släpkraft 

         
        switch fall 
            case 3 
        N_fb3=N_fb1(end)*ones(length(t3),1);         
            otherwise 
        N_fb3=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*... 
            h_mass+F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 
        end 

  

  
        % Växelväljare 
         if vxl1>1 

  
            index2=find(2*pi*vxl_upp/60*r_h./(U_vxl*U_slut)>=X1(end,1));% 

Hittar index för passande växlar 
            vaxlar=1:12;                                                % 

Växelnummer  

  
            vxl_next=vaxlar(index2(1));                                 % 

Väljer nästa växel 

  
            rpm_slut=30/pi*X3(end,1)/r_h*U_vxl(vxl_next)*U_slut;        % 

Hittar startvarvtal för nästa väzel 
            rpm3=linspace(rpm(end),rpm_slut,length(t3))';               % 

Interpolerar rpm mellan akuell växel och nästa 
            rpm=[rpm; rpm3];                                            % 

Lägger ihop till en rpmvektor 
            X1=[X1; X3];                                                % 

Lägger ihop lösningsmatris 
            vxl3=[vxl1*ones(1,length(t)) zeros(1,length(t3))];          % 

Lägger ihop växlelvektor 
            t=[t; t(end)+t3];                                           % 

Lägger ihop tidsvektor 
            N_fb1=[N_fb1; N_fb3]; 

  

    
         elseif vxl1==1                                                 % 

Om växel är 1 
            index2=find(X(:,1)>=v_stop/3.6);                            % 

Hittar index hastihet för fastkörning uppnås 

  
            t=t1(index2);                                               % 

Tidsvektor 
            X1=X(index2,:);                                             % 

Lösningsmatris 
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            rpm=30/pi*X1(:,1)/r_h*U_tot;                                % 

rpmvektor 
            vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                % 

Växelvektor 
            N_fb1=N_fb(index2); 

  
         end 

  
     end 

  

     
elseif X(end,1)>v0(1)                                                   % 

Uppväxling 

  

  
        index=find(30/pi*X(:,1)/r_h*U_tot<=vxl_upp2+100);               % 

Hitta index för växling 

  

  
        t=t1(index);                                                    % 

Tidsvektor för varvtal över vxl_ner 
        X1=X(index,:);                                                  % 

Lösningsmatris för varvtal över vxl_ner 
        rpm=30/pi*X1(:,1)/r_h*U_tot;                                    % 

RPM-vektor för varvtal över vxl_ner 
        vxl_next=vxl1;                                                  % 

Nästa växel blir samma om t(end)==t_slut 
        vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                    % 

Växelvektor       
        N_fb1=N_fb(index);        

         
        if t(end)<t_slut                                                % 

Växel behöver bytas innan t_slut 

  
        % Växelbyte 
            v0=X1(end,:);                                               % 

Initialvärde för växlingsode 
            tspan2=0:0.01:vxl_tid;                                      % 

Tidsintervall växlingsode 
            [t3 X3]=ode45(@funk2,tspan2,v0,options,m_ekv,... 
                c,A,rho,g,m_tot,langd,hojd);                            % 

Lösning diff.ekv.  

  
            c_r=4.6285e-5*X3(:,1)+6.3714e-3;                            % 

Rullmotståndskoef. 
            F_l=0.5*c*A*rho*X3(:,1).^2;                                 % 

Luftmotstånd 
            F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);                            % 

Rullmotstånd släp 
            F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;                            % 

Frilagd släpkraft 

                         
            switch fall 
                case 3 
            N_fb3=N_fb1(end)*ones(length(t3),1);         
                otherwise 
            N_fb3=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*... 
                h_mass+F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 
            end 
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        % Växelväljare 
            if vxl1<12 

                
        index2=find(2*pi*vxl_ner2/60*r_h./(U_vxl*U_slut)<=X1(end,1));   % 

Hittar index för passande växlar 
                vaxlar=1:12;                                            % 

Växelnummer  
                vxl_next=vaxlar(index2(end));                           % 

Väljer nästa växel 

  
                rpm_slut=30/pi*X3(end,1)/r_h*U_vxl(vxl1+1)*U_slut;      % 

Hittar startvarvtal för nästa väzel 
                rpm3=linspace(rpm(end),rpm_slut,length(t3))';           % 

Interpolerar rpm mellan akuell växel och nästa 
                rpm=[rpm; rpm3];                                        % 

Lägger ihop till en rpmvektor 
                X1=[X1; X3];                                            % 

Lägger ihop lösningsmatris 
                vxl3=[vxl1*ones(1,length(t)) zeros(1,length(t3))];      % 

Lägger ihop växlelvektor 
                t=[t; t(end)+t3];                                       % 

Lägger ihop tidsvektor 
                N_fb1=[N_fb1; N_fb3]; 

  

                 
            elseif vxl1==12                                             % 

Om växel är 12 

  
                t=t1;                                                   % 

Tidsvektor 
                X1=X;                                                   % 

Lösningsmatris 
                rpm=30/pi*X(:,1)/r_h*U_tot;                             % 

rpmvektor 

  
                vxl_next=vxl1;                                          % 

Nästa växel blir samma 
                vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                            % 

Växelvektor 
                N_fb1=N_fb; 
            end 

  
        end 

         
elseif   X(end,1)==v0(1);                                               % 

Konstant fart 

  
        t=t1;                                                           % 

Tidsvektor 
        X1=X;                                                           % 

Lösningsmatris 
        rpm=30/pi*X(:,1)/r_h*U_tot;                                     % 

rpmvektor 

  
        vxl_next=vxl1;                                                  % 

Nästa växel blir samma 
        vxl3=vxl1*ones(1,length(t));                                    % 

Växelvektor   
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        N_fb1=N_fb;  

  
end  

  

  

  
vxl=[vxl2 vxl3]; 
t=[t2; t2(end)+t]; 
X1=[X2; X1]; 
rpm=[rpm2; rpm]; 
N_fb1=[N_fb2; N_fb1]; 

  
end 

 

Funktion för sänkt löpaxel 
function f=funk11(t,x,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,c,A,rho,g,m_tot,... 
    m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd) 
% funktion för normal körning 

  
index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=x(2)); 
if isempty(index_l)==1 
    beta=0; 

  
elseif x(2)<langd(end) 

     
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  

  
s=0.6; 

  
% Momentkurva  M [Nm] 
rpm=60/(2*pi)*x(1)/r_h*U_tot; 

  
if rpm>=600 && rpm<1000 
    M=3.25*rpm-450; 
elseif rpm>=1000 && rpm<1500 
    M=2800; 
elseif rpm>=1500 && rpm<1880 
    M=-1.447368*rpm+4971.05; 
elseif rpm>=1880 && rpm<2000 
    M=-6.25*rpm+14000; 
else 
    M=0; 
end 

  

  
% Krafter 
c_r=4.6285e-5*x(1)+6.3714e-3;           % Rullmotståndskoef. 
F_l=0.5*c*A*rho*x(1)^2;                 % Luftmotstånd 
F_r=c_r*m_tot*g*cosd(beta);               % Totalt rullmotstånd 

  
F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);        % Rullmotstånd släp 
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F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;        % Frilagd släpkraft 

         
N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
    F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 

  
% Antislirfunktion 
delta=1.025-0.025*N_fb/10000; 

  
A1=M*eta_tot*U_tot/r_h; 
B1=my*N_fb*delta; 

    
if A1<=B1 
      F_d=A1; 
   else 
      F_d=B1; 
end 

    
if x(1)>=89.6/3.6 
    F_d=0; 
    F_l=0; 
    F_r=0; 
end 

  
% diffekv. 
f=[1/m_ekv*(F_d-F_l-F_r-m_tot*g*sind(beta)) 
   x(1)]; 

 

Funktion för lyft löpaxel 
function f=funk12(t,x,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,c,A,rho,g,m_tot,... 
    m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd) 
% funktion för körning med lyft löpaxel 

  
index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=x(2)); 
if isempty(index_l)==1 
    beta=0; 

  
elseif x(2)<langd(end) 

     
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  
s=1; 

  
% Momentkurva  M [Nm] 
rpm=60/(2*pi)*x(1)/r_h*U_tot; 

  
if rpm>=600 && rpm<1000 
    M=3.25*rpm-450; 
elseif rpm>=1000 && rpm<1500 
    M=2800; 
elseif rpm>=1500 && rpm<1880 
    M=-1.447368*rpm+4971.05; 
elseif rpm>=1880 && rpm<2000 
    M=-6.25*rpm+14000; 
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else 
    M=0; 
end 

  
% Krafter 
c_r=4.6285e-5*x(1)+6.3714e-3;           % Rullmotståndskoef. 
F_l=0.5*c*A*rho*x(1)^2;                 % Luftmotstånd 
F_r=c_r*m_tot*g*cosd(beta);               % Totalt rullmotstånd 

  
F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);        % Rullmotstånd släp 
F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;        % Frilagd släpkraft 

  

         
N_fb=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+F_s*h_drag+... 
    m_bil*g*cosd(beta)*l_c);         
% Antislirfunktion 
delta=1.025-0.025*N_fb/10000; 

  
A1=M*eta_tot*U_tot/r_h; 
B1=my*N_fb*delta; 
if A1<=B1 
    F_d=A1; 
else 
    F_d=B1; 
end 

  

  
if x(1)>=89.6/3.6 
    F_d=0; 
    F_l=0; 
    F_r=0; 
end 

  
% diffekv. 
f=[1/m_ekv*(F_d-F_l-F_r-m_tot*g*sind(beta)) 
   x(1)]; 

 

Funktion för automatisk reglering 
function f=funk13(t,x,U_tot,m_ekv,my,r_h,eta_tot,c,A,rho,g,m_tot,... 
    m_slap,l_a,l_b,h_luft,m_bil,h_mass,h_drag,l_c,langd,hojd) 
% funktion för optimering av drivaxeltryck 
global N_vec t_vec  

  

  
index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=x(2)); 
if isempty(index_l)==1 
    beta=0; 

  
elseif x(2)<langd(end) 

     
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  
% Momentkurva  M [Nm] 
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rpm=60/(2*pi)*x(1)/r_h*U_tot; 

  
if rpm>=600 && rpm<1000 
    M=3.25*rpm-450; 
elseif rpm>=1000 && rpm<1500 
    M=2800; 
elseif rpm>=1500 && rpm<1880 
    M=-1.447368*rpm+4971.05; 
elseif rpm>=1880 && rpm<2000 
    M=-6.25*rpm+14000; 
else 
    M=0; 
end 

  
% Krafter 
c_r=4.6285e-5*x(1)+6.3714e-3;           % Rullmotståndskoef. 
F_l=0.5*c*A*rho*x(1)^2;                 % Luftmotstånd 
F_r=c_r*m_tot*g*cosd(beta);               % Totalt rullmotstånd 

  
F_rslap=c_r*m_slap*g*cosd(beta);          % Rullmotstånd släp 
F_s=m_slap*g*sind(beta)+F_rslap;          % Frilagd släpkraft 

  

  
s=1; 
N_fb_max=s/(l_a+(1-s)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
            F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 
ss=0.6; 
N_fb_min=ss/(l_a+(1-ss)*l_b)*(F_l*h_luft+m_bil*g*sind(beta)*h_mass+... 
            F_s*h_drag+m_bil*g*cosd(beta)*l_c); 

  
tryck=10000/3;         
N_fb_max=min([N_vec(end)+tryck*(t-t_vec(end)) N_fb_max]); 
N_fb_min=max([N_vec(end)-tryck*(t-t_vec(end)) N_fb_min]); 

  

  
% Antislirfunktion 
delta1=1.025-0.025*N_fb_max/10000; 
delta2=1.025-0.025*N_fb_min/10000; 

  
A1=M*eta_tot*U_tot/r_h; 
B1=my*N_fb_max*delta1; 
C1=my*N_fb_min*delta2; 

  

  
if A1<C1                           
   F_d=A1; 
   N_fb=N_fb_min; 

    
elseif A1>B1 
   F_d=B1; 
   N_fb=N_fb_max; 

  
elseif A1<B1 || A1>C1 

    
   F_d=A1;  
   e=0:10:N_fb_max; 
   spara=zeros(length(e),1); 
   for i=1:length(e) 
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   delta=1.025-0.025*e(i)/10000; 
   spara(i)=my*e(i)*delta; 
   end 

  
   index=find(spara<=F_d); 
   N_fb=e(index(end)); 

  
end         

  
if x(1)>=89.6/3.6 
    F_d=0; 
    F_l=0; 
    F_r=0; 
end 

  
% diffekv. 
f=[1/m_ekv*(F_d-F_l-F_r-m_tot*g*sind(beta)) 
   x(1)]; 

  
t_vec=[t_vec t]; 
N_vec=[N_vec N_fb]; 

 

Funktion vid växling 
function f=funk2(t,x,m_ekv,c,A,rho,g,m_tot,langd,hojd) 
% funktion för växling 

  
index_l=find(sqrt(langd.^2+hojd.^2)<=x(2)); 
if isempty(index_l)==1 
    beta=0; 

  
elseif x(2)<langd(end) 

     
    beta=atand((hojd((index_l(end)+1))-

hojd(index_l(end)))/(langd((index_l(end)+1))-langd(index_l(end)))); 
else 
    beta=0; 
end 

  

  
% Krafter 
c_r=4.6285e-5*x(1)+6.3714e-3;           % Rullmotståndskoef. 
F_l=0.5*c*A*rho*x(1)^2;                 % Luftmotstånd 
F_r=c_r*m_tot*g*cosd(beta);               % Totalt rullmotstånd 

  
% diffekv. 
f=[1/m_ekv*(-F_l-F_r-m_tot*g*sind(beta)) 
   x(1)]; 

    

 


