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Sammanfattning 
Detta projekt har haft som mål att skapa en datormodell av en modern kompakt ångmotor av 
axialkolvtyp. Ångmotorn är tänkt att sitta i anslutning till grenröret på t.ex. en dieselmotor i 
en lastbil. Värmen som dieselmotorn utvecklar då den körs tas till vara på och används för att 
värma upp vattenånga. Vattenångan leds in i ångmotorn och kan tillföra extra effekt till 
lastbilen. Detta kallas för BC-hybridteknik (Bottoming Cycle), att kombinera flera 
termodynamiska cykler. 
 
Arbetet startades med att en faktainsamling angående ångmotorns historia och dess bakgrund 
gjordes. Därefter analyserades axialkolvmotorns uppbyggnad och funktion för att få förståelse 
för relevanta relationer och dimensioner. 
 
Ångmotorn har först modellerats som en parametriserad modell i Solid Edge för att sedan 
exporteras som en parasolid-fil till MSC.ADAMS. ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of 
Mechanical Systems) är ett så kallat dynamiskt MBS-program (Multibody System). Modellen 
är delvis parametriserad i ADAMS då massor och tröghetsmoment kan ändras enkelt, däremot 
måste längder och andra dimensioner ändras i Solid Edge för att ånyo importera modellen till 
ADAMS. 
 
För att validera modellens korrekthet har två test gjorts, dels har det kontrollerats att 
vevaxelns utgående moment är noll då vevaxeln roteras med konstant hastighet och inga 
krafter appliceras. Den andra verifieringen är att det utgående momentet som plockas ut på 
vevaxeln är oberoende av vilken rotationshastighet som vevaxeln har.  
 
Ur simuleringsmodellen har i första hand tre resultat jämförts med tidigare analytiskt gjorda 
beräkningar. Ett av de kontrollerade resultaten är vevaxelns utgående moment, dvs. arbetet 
som ångmotorn utför, ur modellen ficks ett värde på 348 Nm jämfört med det analytiska 310 
Nm. De andra resultaten redovisas i grafer vilka återfinns i rapportens resultatdel.  
Avslutningsvis diskuteras den valda metoden och resultaten. 
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Abstract 
The goal of this project has been to create a computer generated model of a compact steam 
engine. The steam engine is supposed to be fitted in close connection to the exhaust manifold 
on e.g. a diesel engine in a heavy duty truck. The large amount of heat that the combustion 
engine produces while it is in use will be used to heat water to hot steam. The steam will be 
used in the steam engine to add extra power to the truck. This type of hybrid technique is 
called BC, Bottoming Cycle, in other words, to combine more than one thermodynamic cycle. 
 
The work started with a process to learn about the history and background of the steam 
engine. Thereafter the engines technical build up and function was studied to get an 
understanding of relevant relations and dimensions. 
 
The steam engine has first been modelled as a parametric model in Solid Edge, to later on be 
imported in MSC.ADAMS as a parasolid-file. ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of 
Mechanical Systems) is a so called dynamic MBS-program (Multibody System). The steam 
engine model is partly parameterised in ADAMS due to that masses and moments of inertia 
can be changed, but dimensions and lengths must be changed in Solid Edge to yet again be 
imported to ADAMS. 
 
To validate that the model is correct two tests have been made, firstly it has been checked that 
the engines shaft out take is zero when the shaft is rotating at constant velocity but no forces 
are applied. The second verification is that the torque is independent regarding to the 
rotational speed of the engine shaft. 
 
From the simulation model three results has been compared to previously analytic made 
calculations. One of the measured results is the torque of the engine shaft, in other words the 
usable work that the engine produces. The resulting torque in the model was 348 Nm 
compared to the analytic value of 310 Nm. The other results are displayed in plots under the 
result section. In the last part the method used and the results acquired is discussed. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle debatteras och diskuteras tre stora frågor dagligen världen över, dessa tre 
frågor är; det ständigt ökande priset på råolja och bensin, klimatförändringarna och sökandet 
efter alternativa energikällor. Dessa sammanlänkande ämnen är någonting som det forskas 
och läggs ned otroligt mycket resurser på. Människans behov av fossila bränslen är 
omfattande och i dagsläget finns ingen hållbar lösning på världens oljeberoende. Att olja och 
fossila bränslen är ändliga resurser som någon gång inte kommer att vara ett alternativ är de 
flesta överens om. Däremot går meningarna isär när början på slutet för oljan kommer att ske. 
Världens oljeutvinning ökar fortfarande för var år som går, dock kommer antagligen oljan 
någon gång i framtiden prissätta sig ur marknaden då billigare och effektivare alternativ finns. 
När oljan kommer att ersättas kan det endast spekuleras i men vissa menar att den högsta 
oljeproduktionen per år kommer att ske om trettio år, för att sedan avta år för år (Ulf Svahn, 
2008 ). För stationär energikonsumtion finns flera olika alternativ till olja, men för 
fordonssektorn är de konkurrenskraftiga alternativen färre. Någonting måste göras för att 
ytterligare sänka konsumtionen av olja och det relativt snabbt. 
 
Ett koncept för att minska bensinförbrukningen och som redan finns ute på vägarna är 
elhybrider som använder fördelarna hos en elmotor i kombination med en förbränningsmotor. 
En av nackdelarna med elhybrider är att de inte tar till vara på den energi som finns i 
avgasvärmen som förbränningsmotorn genererar, men ett nytt koncept håller på att tas fram 
för att tillvarata denna. Konceptet bygger på en hybrid mellan en förbränningsmotor och en 
ångmotor där ångmotorn ska kunna utnyttja avgasenergin. Ångmotorn innehåller en 
ångexpander som ska överföra energin hos ånga till mekanisk energi och det är denna 
ångexpander som projektet behandlar.  

1.1 Bakgrund 

Projektet är en del av ett större utvecklingsarbete som det svenska företaget Ranotor och 
andra svenska företag tillsammans med KTH Maskinkonstruktion driver. Ranotor är grundat 
av före detta projektledaren på Saabs ångmotorprojekt under 70-talet, och är nu med i ett EU-
projekt för att ta fram en ångmotor som utnyttjar avgasvärmen från en förbränningsmotor. De 
förbränningsmotorer som idag används i så gott som alla fordon har en mycket låg 
verkningsgrad och den största delen av motorns effekt går till att producera värme, vilket 
naturligtvis inte är önskvärt. Detta blandat med den senaste tidens miljötänkande har gjort att 
sökandet efter nya innovativa lösningar ökat kraftigt. En sådan lösning är att låta en ångmotor 
monterad i anslutning till förbränningsmotorn ta hand om de stora värmeförlusterna och 
skjuta till extra kraft. Dock kommer denna ångmotor utsättas för höga varvtal, ända upp till 
6000 rpm, och detta leder till att komponenter i ångmotorn kommer att utsättas för stora 
hastigheter och krafter. En kartläggning av dessa behövs göras för att kunna utforma 
ångmotorn på ett sätt så att ingående detaljer inte utsätts för orimligt höga krafter. 

 

 

 

1.2 Beskrivning av ångmotorhybridskonceptet  
För att få en förståelse för själva konceptet och funktionen av en ångmotorhybrid kommer den 
att förklaras kort i denna del.  
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Figur 1 visar hur monteringen av ångmotorhybriden är tänkt enligt det patent som Ranotor 
tagit (Ove Platell, 1999).  

 
Figur 1. Ångmotorhybridens tänkta konfiguration 

Förbränningsmotorn (1) som genererar avgaserna med hög temperatur och tillika högt 
energiinnehåll, leds genom avgasröret, (2) och (3), till värmeväxlaren, (4) och (5). Till 
värmeväxlaren kommer även vatten med trycket 250 bar och temperaturen 80° C genom ett 
rör (16) och lämnar värmeväxlaren genom ett annat rör (6) i form av ånga med samma tryck 
men temperaturen 500° C. Ångan når axialkolvmotorn (7) där ångans energi omvandlas till 
mekanisk energi. Efteråt leds ångan ner till en kondensor, med atmosfärstrycket 1 bar, (9) där 
ångan kondenseras till vätska för att sedan trycksättas med en pump (13) till 250 bar. Nu 
förvärms vätskan till 80° C med hjälp av förbränningsmotorns kylarvätska och i och med 
detta så sluts cykeln. Mellan rören med ånga på 500° C (6) och vätska med 80° C (14) finns 
en ångbuffert (21) för att konservera den energi som inte används för stunden eller för att 
lagra den energi som fås vid regenerativ bromsning. Cykeln är sluten och endast vatten ska 
förekomma vilket gör det till en tribologisk utmaning. Dessutom krävs ett material som klarar 
tryck upp till 250 bar och temperaturer upp mot 500° C men i detta projekt ligger 
ångexpandern i fokus.  

 

1.3 Ångexpandern 
Motortypen för ångexpandern är av axialkolvtyp, vilket är en kompakt motortyp som ofta 
används vid konstruktion av hydraulmotorer alternativt oljepumpar. Axialkolvmotorer 
fungerar på sådant vis att ett antal kolvar, i detta fall fem, sitter monterade på en vobbelskiva 
(2), se Figur 2. Vobbelskivan är vinklad gentemot ett normalplan och denna vinkel ger 
upphov till att kolvarna (1) befinner sig i olika lägen i respektive cylinderlopp. Kolvarna 
utsätts i detta fall för ett varierande ångtryck och skjuts ned mot underdelen, denna rörelse 
tvingar vevaxeln (4) att rotera och ett moment går att plocka ut. Under en cykel roterar 
vevaxeln ett varv, vilket resulterar i att varje kolv gör en fullbordad rörelse och befinner sig 
på samma position som i början av varvet.  
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Figur 2. Axialkolvmotorn och dess ingående komponenter. Notera kolvarnas lägen i var 
cylinderlopp. 

För att vobbelskivann inte skall rotera och snurra ihop kolvstängerna (5) med varandra 
används ett fenomen kallat rullning utan glidning, detta gör att vobbelskivan rullar på kanten 
ovanpå det undre motorblocket (3) utan att slira. Detta fenomen är lätt att föreställe sig då ett 
hjul rullar på plan mark, den relativa hastigheten mellan marken och punkten längst ned på 
hjulet är noll. Detta innebär att vobbelskivan inte glider utan endast rullar på underdelen. För 
att denna rörelse ska vara möjlig är underdelen på vobbelskivan fasad och anliggande yta på 
underdelen är fasad med samma vinkel. Detta diskuteras mer under metoden. 

1.4 Syfte 
Resultat som önskas uppnås med detta projekt kan sammanfattas i följande punkter: 
• Skapa en fungerande parametriserad mekanisk modell i ADAMS av axialkolvmotorn. 
• Kinematisk analys där samband och rörelse kan studeras utan inblandning av massor och 

krafter. 
• Dynamisk rörelseanalys där resulterande rörelse studeras genom införande av krafter och 

massor. 
• Tvångskraftsanalys där de interna krafterna studeras för de ingående delarna. 

De ovan nämnda analysdelarna har tidigare utförts analytiskt och skall nu verifieras med hjälp 
av en MBS-simulering i programmet MSC.ADAMS. Eventuellt ska konstruktionen förbättras 
genom modifiering av specifika detaljer. 

2 Metod 

2.1 Inledning 
Projektet började med att en projektpresentation hölls för tolv olika projekt, med två personer 
i varje projekt, varefter studenterna fick skriva och motivera vilka tre projekt man var mest 
intresserade av för att därefter bli tilldelad ett av dessa projekt.  
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Efter att ha blivit tilldelad detta projekt, som önskats, togs kontakt mellan 
projektmedlemmarna och därefter uppdragsgivare för att få projektet beskrivet samt att 
diskutera projektet beträffande önskade mål.Efteråt samlades information kring ämnet 
ångmotorer och patenten som Ranotor, utvecklaren av konceptet, tagit studerades för att få en 
förståelse för konceptet. Resultatet av denna ämnesforskning resulterade sedan i en kort 
presentation den 18/2-2008 för de andra projektgrupperna.  
 
Sedan togs en projektplan fram i form av ett Gantt-schema1. Även denna presenterades för de 
andra projektgrupperna, vilket ägde rum den 3/3-2008. Efter framtagen projektplan samlades 
information kring projektet mer i detalj, träff med handledare ägde rum och vilken 
anfallsvinkeln mot projektet man skulle ta diskuterades. Eftersom ångexpandern inte var helt 
enkel att förstå, utan att ha en rörlig modell framför sig, med flera dimensioner som var 
beroende av varandra samt att projektmedlemmarnas ingående kunskaper om modellering i 
ADAMS var begränsad så valdes att ta fram en modell i CAD-programmet Solid Edge. Detta 
program låg närmare till hands varefter att man skapat en önskad geometri importerar 
geometrin till ADAMS för MBS-simulering. Tanken var att istället för att skapa en 
parametriserad modell i ADAMS så skapas denna i Solid Edge.  
 

2.2 Geometrin 
Solid Edge är ett kraftfullt program för datorstödd konstruktion (Computer Aided Design) i 
3D och tillhandahålls av skolan. Projektdeltagarna har dessutom använt programvaran i 
tidigare kurser vilket gjorde att man valde att använda just detta program för modellering av 
geometrin.  
 
I Figur 3 visas en bild på hur ångexpandern skulle kunna se ut och det är utifrån denna bild 
som modelleringen har skett.  
 

 
Figur 3. Axialkolvmaskinen och dess ingående delar 

 
Som bilden och figurtexten visar är expandern av axialkolvtyp, med det menas att kolvarna är 
positionerade axialsymmetriskt kring motoraxeln. Lederna mellan kolvstängerna och kolvarna 
samt mellan kolvstängerna och vobbelskivn är kulleder. Mellan vevaxeln och vobbelskivan 
finns en rotationsled och likadana leder finns mellan vevaxeln och vevhuset. Konstruktionen 
är en så kallas mekanism som innebär att om en frihetsgrad ändras så påverkas alla andra 
frihetsgrader. Som exempel så ger en translation hos kolvarna en roterande samt 

                                                 
1  Se Bilaga 1 
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translaterande rörelse på kolvstängerna, att vobbelskivan börjar rulla längs motorblockets 
omkrets samt en rotation på vevaxeln. En del i konceptet är att vobbelskivans undre yta ska 
vara svagt konformad vilket även gäller för det undre motorblocket (vevhuset), om de båda 
ytorna har samma lutningsvinkel kommer vobbelskivan att kunna rulla utan glidning detta 
illustreras i Figur 4. 
 

 
Figur 4. Två koner kan, förutsatt att de har samma vinkel, rulla utan glidning mot varandra 

 
Då vobbelskivan tvingas rulla av kolvstängernas kraftspel på densamma tvingar den därmed 
vevaxeln att rotera på grund av att vobbelskivan är upphängd på vevaxeln snedställda del. I 
verkligheten kommer dock de båda snedställda ytorna att förses med kugg då glidning uppstår 
när krafter läggs på kolvarna. 
 
Ångexpandern är fortfarande på ett ritbordsstadium vilket betyder att dimensioner inte är 
bestämda utan ska bestämmas för att optimera dess funktionalitet. Däremot har vissa 
relationer tagits fram mellan olika mått och inom vilka gränser dessa ska befinna sig. Utifrån 
dessa relationer och gränser för dimensioner skapades sedan en modell. Vid modelleringen av 
axialkolvmotorn kommer endast de mest signifikanta komponenterna att tas med vilka 
visades i Figur 3. Mindre detaljer som insprutningsventiler kommer inte tas med. Detta för att 
en sådan komplex modell känns onödig i ett stadium då dimensionerna på större komponenter 
fortfarande är okända.  
 
Härefter följer en presentation av de olika komponenterna i axialkolvmotorn, hur de har 
byggts upp för att kunna parametriseras, vilka dimensioner som har använts och hur vissa 
dimensioner är kopplade till varandra. Om de viktiga dimensionerna har rätt förhållanden 
mellan varandra så kommer den nedre sfären på kolvstången att skapa ett rörelsemönster som 
ser ut som en 8 sett framifrån, en båge sett från sidan och som en cirkel sett ovanifrån. I slutet 
används detta rörelsemönster för att verifiera modellen.  
 

2.2.1 Bestämda dimensioner och relationer 
Det finns två mått som bestämmer flertalet andra mått, dessa mått är lutningsvinkeln på 
vobbelskivans undre yta, vilken är den samma som motorblockets lutningsvinkel, samt 
motorns slaglängd, det vill säga avståndet mellan kolvens högsta till lägsta punkt. 
Slaglängden, S, är bestämd till 4 cm och är egentligen det enda bestämda värdet som finns 
men det är inget mått som används själv för att måttsätta någon detalj men däremot är andra 
dimensioner beroende av värdet för slaglängden. Tar man lutningsvinkeln hos vobbelskivan 
och multiplicerar den med två så får vi måttvariabeln, α. 
 
Denna konstant och variabel kommer att påverka följande dimensioner: 

• Lutningen på vevaxeln som är lika med α, se Figur 5. 
• Avståndet R1 mellan vobbelskivans centrum ut till centrum för kolvstångens placering 

på vobbelskivan vilken bestäms med Ekvation 1. Avståndet visas i Figur 5.  

)sin(21 α⋅
=

SR    (1) 
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• Avståndet R2 mellan övre motorblockets centrum ut till centrum för kolvarnas 
hålutrymme i motorblocket vilken bestäms med Ekvation 2. Avståndet visas i Figur 5.  

))cos(1(
2
1

12 α+⋅⋅= RR    (2) 

 
Figur 5. Dimensioner beroende av slaglängden S samt vinkeln α. Även kolvstångens halva 

längd, lpr, visas. Figuren visar dessutom hur kolvstångens nedre sfär ligger vinkelrätt ut från 
vevaxeln. 

 
     Dessutom finns andra geometriska faktorer att beakta som påverkar rörelsemönstret.  

• Vobbelskivan ska sitta på vevaxeln på sådant sätt att kolvstångens nedre sfär ska sitta 
vinkelrätt ut från vevaxelns relativt den snedställda delen där lodlinjen och den 
snedställda axeln möter varandra, se Figur 5.  

• Kolvstångens nedre kulled ska ha sitt centra på avståndet R1 från centrum och 
avståndet H under kanten på Vobbelskivan. H är avståndet då strecket med lutningen 
α/2 möter centrumlinjen, se Figur 6.  

 

 
Figur 6. Längderna R1 och H bestämmer vart kolvstångens nedre kulled ska ha sitt centra i 

vobbelskivan 
 

De två mått som det är tänkt att man ska kunna variera och undersöka dess påverkan är 
vinkeln α samt kolvstångens halva längd, lpr. 

α

R1 

R2 

2·lpr 

Övre 
motorblock 

Vobbelskiva 

Vevaxel 

Kolvstång 

 Lodlinje 
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Andra mått som är bestämda och som används vid modelleringen är kolvens diameter, d=4 
cm som också kommer att påverka krafterna som läggs på kolvarna. Vissa mått kommer inte 
att specificeras i rapporten nedan då dessa har valts slumpmässigt utan noggrannare eftertanke 
men samtliga ritningar återfinns i Bilaga 2. 
 

2.2.2 Axialkolvmotorns komponenter modelleras i Solid Edge 
Kolvstång 
Vid modellering av kolvstången är det viktiga att längden kan varieras med variabeln lpr samt 
att samma kulledsradie används vid samtliga kulleder. Figur 7 visar kolvstången och dess 
dimensioner.  

 
Figur 7. Kolvstången med dess dimensioner. KL står för kolvlängden som är en funktion av 

halva kolvstångslängden, lpr. 
Kolv 
Mellan kolven och kolvstången kommer det vara en kulled vilket betyder att man måste 
använda samma kulledsradie som hos kolvstången. Som Figur 8 visar är kulledsradien 
beroende av SF (markerat i blått) som hämtar värdet för kulledsradien ifrån kolvstången. Den 
finns med två gånger för att om man skulle vilja ändra på kolvradien, som är ganska så 
intressant då den bestämmer hur mycket kraft som kan överföras vid ett visst tryck, så förblir 
urgröpningen en semisfär. Ett av de givna måtten var kolvdiametern vilket används i 
modellen för att bestämma kolvradien.  

 
Figur 8. Kolven med dess dimensioner 

Vevaxel 
Vid modellering av vevaxeln är α viktig då den bestämmer lutningen på den snedställda 
axeln. Det är viktigt att sätta ut den på båda vinklarna för att man ska kunna variera vinkeln 
utan att formen förändras. Som man kan se i Figur 9 så har en liten kloss byggts på den 
snedställda stången, den kommer inte att finnas där på den riktiga modellen men används för 
att centrera vobbelskivan på vevaxeln som var ett av de ovan nämnda villkoren. Centrering 
görs med Ekvation 3 där CAV står för ”Centrering av vobbelskivan”, H har nämnts tidigare 
och där värdet 1 distanserar klossen och vobbelskivan så att de inte kolliderar med varandra.  
 

1+= HCAV    (3) 
 

                                                 
2  Se Bilaga 2 
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Figur 9. Vevaxeln med dess dimensioner. En förstoring av avståndet mellan distansklossen 

och centrumlinjen visas till höger. 
 
Vobbelskiva 
Till vänster i Figur 10 visas vobbelskivans viktigaste basmått där lutningsvinkeln α 
bestämmer lutningen KV på rullytan. VR som är vobbelskivans radie och YH som är 
vobbelskivans yttersta kanthöjd är viktiga för att bestämma håldjupet HD, se Ekvation 4, som 
i sin tur bestämmer vobbelskivans höjd, VH. HD är en viktig dimension då den är relaterad till 
H enligt Ekvation 5, som var ett av villkoren som illustrerades i Figur 6. Håldjupet illustreras 
till höger i Figur 10 där även radien R1 är utmarkerad samt sfärdiametern som är vikig för 
kullederna. Alla dessa är markerade i blått vilket visar att de är beroende av andra konstanter 
och variabler.  

 
Figur 10. vobbelskivans viktigaste dimensioner 
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Övre motorblock 
De två viktigaste måtten för övre motorblocket är diametern för kolvutrymmet, KD, som ska 
ha samma diameter som kolvarna samt avståndet R2 som beräknas i Ekvation 2. Dessa båda 
mått visas i Figur 11. 
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Figur 11. Övre motorblocket med dess två viktigaste dimensioner 

 
Undre motorblock 
Här måste glidytan ha samma lutningsvinkel som vobbelskivan, LV, dessutom måste radien, 
UR, på det undre motorblocket vara så pass stor att rullytorna för vobbelskivan och undre 
motorblocket sammanfaller. Dessa båda mått visas i Figur 12. 
 

 
Figur 12. Undre motorblockets viktigaste dimensioner 

Parametrisering 
För att parametrisera modellen med avseende på vinkeln α och längden lpr har två variabler 
skapats i Solid Edge med namnen alphagrad och lpr. Dessa variabler har lagts in i en 
komponents variabler, så för att ändra på en av de två relevanta variablerna måste man gå in i 
denna komponents variabler och justera värdet. Eftersom lpr bara bestämmer höjden på 
kolvstängerna så behöver man inte skapa länkar mellan olika delar men det behöver man för 
variabeln α. I Tabell 1 visas hur parametriseringen av α har gjorts. Modellen har inte helt och 
hållet parametriserats utan mellan 16- 25°, då kollision mellan olika delar sker, dock uppfylls 
fortfarande de viktiga geometrirelationerna. Att inte ytterligare parametrisering gjorts av 
modellen beror på att en parametrisering av okända mått och relationer inte kändes relevant.  
 
Komponent Dimension Formel 
Kolvstång (”Moderfilen”) Alphagrad 16-25° 
Underdel  Lutningen, LV, på rullytan, se 

Figur 10 
LV=90-alphagrad/2 

Vobbelskivan Lutningen, KV, på rullytan, se 
Figur 8.  

KV=90+alphagrad/2 

Vobbelskiva Radien, R1 (Radie i Figur 8), 
från centrum ut till centrum för 
kolvstängernas hål, se Figur 8. 

R1=S/(2·sin(alphagrad) 

Vobbelskiva Håldjupet, HD, för 
kolvstängerna, se Figur 8.  

HD=tan(alphagrad/2)·VR+ 
VYH+SR 

Övre motorblock Radien, R2, från centrum ut till 
centrum för kolvarnas hål, se 
Figur 9. 

R2=0,5·R1·(1+cos(alphagrad)) 

Tabell 1. Tabellen visar alla dimensioner som är beroende av alphagrad och som modifieras 
när man ändrar på denna variabel 
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Assemblering 
När samtliga komponenter är modellerade assembleras delarna till en axialkolvmotor. Detta 
görs genom att skapa leder mellan olika delar. För att skapa en fungerande motor som visas i 
Figur 12 så har leder enligt Tabell 2 skapats mellan de olika komponenterna. För att 
åstadkomma att vobbelskivan sitter mitt på vevaxeln enligt kravet ovan så har en fuskkloss 
lagts in på vevaxeln. Det har även lagts in fuskklossar på övre motorblocket och vobbelskivan 
för att en kolvstång ska befinna sig i sitt nedersta läge.  
 

 
Figur 12. Motorn med alla dess komponenter hopsatta. 

 
Komponent 1 Komponent 2 Led 

Undre motorblock - Ground 
Vevaxel (Rak axel) Undre motorblock (centralt 

hål) 
Axial align 

Vevaxel (understa ytan) Undre motorblock (understa 
ytan) 

Planar align 

Övre motorblock (Centralt 
hål) 

Vevaxel (Rak axel) Axial align 

Övre motorblock (Översta 
ytan) 

Vevaxel (Översta ytan) Planar align 

Vobbelskiva (Centralt hål) Vevaxel (Sned axel) Axial align 
Vobbelskiva (Översta sidan) Vevaxel (Understa sidan av 

fuskklossen) 
Mate 

Vobbelskivan (Fuskkloss) Övre motorblock (Fuskkloss) Planar align 
Kolv (Cylindriska manteln) Övre motorblocket (Kolvhål) Axial align 

Kolvstång (Sfärisk yta) Kolv (Sfärisk yta) Connect 
Kolvstång (Sfärisk yta) Vobbelskiva 

(Kolvstångshålens sfäriska 
yta) 

Connect 

Tabell 2. Tabellen visar vilka leder som finns mellan de olika komponenter i Solid Edge och 
på vilken del av komponenten som leden sitter. Namnet på lederna står på engelska för att 

använda samma namn som i programmet. 
 
Om man vill att modellen ska animeras i CAD-programmet måste relationen mellan 
vobbelskivans fuskkloss och övre motorblockets fuskkloss tas bort. Dessutom bör leden 
mellan övre motorblocket och vevaxeln tas bort för att inte överbestämma systemet. Sist 
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måste en rörelse läggas in på vevaxeln mellan undre motorblocket och vevaxeln samt en 
motsatt rörelse mellan vevaxeln och vobbelskivan.  
 
Nu är geometrin framtagen och modellen ska implementeras i ADAMS för att vidare analysera 
den dynamiska modellen. För att kunna implementera i ADAMS sparas den hopsatta motorn i 
ett parasolid dokument.  
 

2.3 MSC ADAMS 
ADAMS är en rörelsesimuleringslösning för att analysera komplexa dynamiska beteenden för 
mekaniska produkter. Programmet tillåter att man prövar och utvärderar virtuella prototyper 
för att optimera designen hos produkten i avseenden som prestanda, säkerhet och komfort 
utan att behöva bygga och testa fysiska produkter. Under denna kurs har detta program 
introducerats för projektdeltagarna vilket gjorde att detta program valdes för att analysera 
axialkolvmotorn dynamiskt.  
 

2.3.1 Leder 
När geometrin har importerats i ADAMS behöver man skapa leder mellan de olika 
komponenterna för lederna som skapades i Solid Edge följer inte med vid överföringen utan 
det är endast geometrin som importeras. Om man hade infört en densitet för komponenterna 
så att de får en massa så hade inte den heller följt med däremot kan man med hjälp av Solid 
Edge räkna ut varje kropps massa och tröghetsmoment i tre dimensioner vilket sedan manuellt 
kan skrivas in för de olika komponenterna vilket gjorts för denna modell. I Tabell 3 redovisas 
vilka leder som har skapats för att modellen ska fungera.  
 
 
 

 
Komponent 1 Komponent 2 Plats Led 

Undre motorblock - - Ground 
Övre motorblock - - Ground 

Vevaxel Undre motorblock Vevaxelns raka 
axel 

Revolute joint 

Vobbelskiva Vevaxel Vevaxelns sneda 
axel 

Revolute joint 

Kolv Övre motorblocket  Kolvens översida i 
centrum  

Translational 

Kolvstång Kolv I mitten av 
kolvstångens 

kulled 

Spherical  

Kolvstång Vobbelskiva  I mitten av 
kolvstångens andra 

kulled 

Spherical 

Tabell 3. Tabellen visar vilka leder som har skapats för att få en fungerande modell. Namnet 
på lederna står på engelska för att använda samma namn som i programmet. 

 
Om man jämför Tabell 2 och 3 upptäcker man att Tabell 3 innehåller färre relationer mellan 
komponenter och det beror på två saker: För det första beror det på att i geometrin som har 
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importerats så sitter alla komponenter fast på det sätt som geometrin importerades, det vill 
säga att om man vill att modellen ska röra på sig i ADAMS så måste man införa leder mellan 
de olika komponenterna annars kommer delarna sitta fast i varandra och komponenterna kan 
inte röra sig relativt varandra. Detta medför att alla relationer mellan delar från Solid Edge 
som var låsta inte än en gång behöver låsas i ADAMS, det vill säga alla relationer som hette 
Planar align och Mate behöver inte sättas ut. För det andra så kan man inte sätta ut en 
rotationsled mellan övre motorblocket och vevaxeln om man har satt en rotationsled mellan 
undre motorblocket och vevaxeln för då blir systemet överbestämt. I ADAMS behövs dock 
övre motorblocket låsas i koordinatsystemet för annars kommer det att falla om man sätter på 
gravitationen. Gör man det rätt så bör modellen med införda leder, markerade med rött, i 
ADAMS se ut som Figur 14 visar. Högst upp syns ett hänglås som är övre motorblockets, 
gömd i figuren, relation och visar att den är låst i det globala koordinatsystemet. Samma 
relation finns för undre motorblocket men syns inte. Mellan vevaxeln och undre motorblocket 
samt mellan vevaxeln och vobbelskivan markeras rotationslederna med gångjärn. Kullederna 
markeras med sfärer som syns mellan kolvstången och vobbelskivan samt mellan kolvstången 
och kolven och translationsleden syns vid kolven och ligger inuti kulleden.  
 

 
Figur 14. Axialkolvmotorns utseende i ADAMS efter införandet av nödvändiga leder. För att 
få en överskådlig bild så har övre motorblocket gömts samt fyra kolvstänger och dess kolvar.  
 

2.3.2 Rörelsedefiniering och verifiering 
För att få den korrekta rörelsen på axialkolvmotorn läggs en roterande motor i de båda 
rotationslederna men i motsatt riktning. När modellen nu rör på sig kan man placera ut en 
marker i centrum på kolvstångens nedersta kulled. Den kommer då att dra en linje efter sig 
och skapa en kurva över sitt rörelsemönster när motorn rör på sig och är geometrin rätt så 
kommer den att bilda den böjda åttan som beskrevs tidigare. Rörelsemönster som erhölls visas 
i Figur 15. 
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Figur 15. Kolvstångens nedre sfärs rörelsemönster om de viktiga dimensionerna är rätt satta. 

De tre vyerna, från vänster till höger, visar kolven framifrån, ifrån sidan och ovanifrån.  
 
Efter det att geometrin bekräftats var det möjligt att fokusera på att utveckla en fungerande 
dynamisk modell. 
 
Ett problem som uppstår vid användandet av två motorer är att om det utgående momentet 
önskas mätas då krafter appliceras på kolvarna, kommer den andra motorn tillföra energi till 
systemet. Vilket i sin tur medför att resultaten blir missvisande. Hur detta skall lösas är inte 
helt klart till en början. Speciellt inte då ADAMS i vissa lägen inte faller sig helt intuitivt. Den 
lösning som valdes var att använda sig av relationen Coupler i ADAMS. Coupler innebär att 
en relation mellan två rörelser, likt en drivrem eller en växel görs. I det aktuella fallet önskas 
att ett varv mellan vevaxel och det undre motorblocket ska generera ett varv mellan vevaxel 
och vobbelskiva, men i motsatt riktning. Om Coupler tillför någon oönskad extra energi till 
systemet eller inte är inte helt uppenbart. För att verifiera att relationen är korrekt används två 
ekvationer som kontroll. Dessa visas i Ekvation 6 och 7 där φ är vevaxelns vinkeländring.  
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Det Ekvation 6 visar är att om inte någon kraft appliceras på kolvarna, ingen energi tillförs, så 
skall det utgående momentet över ett varv, det vill säga då φ går från 0 till 2π, vara 0. 
Ekvation 7 visar att det utgående momentet är oberoende på vevaxelns vinkelhastighet, det 
vill säga om krafter appliceras på kolvarna och vevaxeln bromsas så att konstant 
vinkelhastighet uppnås, då kommer momentet på axeln vara lika stort oavsett hur snabbt den 
snurrar så länge den har konstans vinkelhastighet.  
 
Verifiering av modellen gentemot Ekvation 6 har gjorts i Figur 16 där utgående momentet har 
plottats över tiden vid rotationshastigheten 360 grader per sekund. Som man kan se från 
grafen så är utgående momentet över ett varv 0 vilket uppfyller första verifieringsekvationen. 
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Figur 16. Vevaxelns utgående moment vid konstans vinkelhastighet, 360°/s, utan någon 

pålagd kraft på kolvarna 
 
I Figur 17 visas grafer för utgående momentet vid tre olika vinkelhastigheter på vevaxeln då 
kraften på kolvarna är 100 N och läggs på från det att kolven har sitt högsta läge till dess att 
det når sitt lägsta. Om varje kurvas medelvärde undersöks så har de tre kurvorna exakt samma 
värde, 3,17 Nm, och Ekvation 7 kan därför betraktas som uppfylld. Användandet av Coupler 
kan därmed godkännas.  
 

 
 

Figur 17. Grafer för det utgående momentet vid de konstanta vinkelhastigheter 1 varv/s, 5 
varv/s och 10 varv/s som funktion av vinkeländringen. Kraften på kolvarna är 100 N och 

läggs på från det att kolven har sitt högsta läge till dess att det når sitt lägsta  
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2.3.3 Införande av krafter 
Nu återstår endast att föra in det aktuella kraftfallet på kolvarna för att sedan kunna verifiera 
om de tidigare resultaten erhållna genom analytiska beräkningar stämmer överens med de 
resultat som erhålls ur ADAMS-modellen. Kraften bestäms av ångtrycket som kommer att 
pressa ner kolvarna och under ett varv så kommer trycket att variera ungefär enligt Figur 18. 
Vid kolvens högsta läge, φ=0, släpps gas med trycket 250 bar in för att sedan vid cut-off 
vinkeln, som inte är bestämd men ungefär mellan 15°-90°, låta gasen expandera, i denna 
modell kommer isentropisk expansion antas, se Bilaga 3, tills rotationsvinkeln är 180°-
18°=162°. Nu släpps gas ut och trycket är så kallat kondensortryck som är 1 bar tills det att 
vinkeln är 180°+18°=198°. Därefter återkomprimeras gasen till dess att gasen har trycket 250 
bar, då en backventil öppnas för att inte öka trycket ännu mer, för att sedan ligga kvar på 250 
bar tills varvet är fullbordat. Sedan börjar proceduren om igen.  
 

 
Figur 18. Trycket och tillika kraftvariationen på kolven under ett varv 

 
Innan kraftkurvan kan skapas så behövs en vinkelmätare på vevaxeln så att den momentana 
vinkeln kan utläsas. Det är inte helt givet hur detta skall genomföras, men metoden som 
användes var att tre Markers placerades ut; en mitt i centrum på vevaxeln, fixt det globala 
koordinatsystemet, en mitt på den kolv som befann sig längst ner i rörelsen men fixerad till 
vevaxeln så att den följde med rörelsen och sist en marker på samma plats som den andra men 
fixt det globala koordinatsystemet, se Figur 19. 
 
 

P 
250 bar 

1 bar 
φ 

φcut-off 162°     180°     198° 

Expansionsfas 

Kompressionsfas 

Trycket på kolven under ett varv 

360° 
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Figur 19. Tre markers utplacerade för att kunna mäta vevaxelns vinkeländring. Marker 79 
och 81, markerade med grönt, är fixa relativt det globala koordinatsystemet medan marker 
80, markerad med grått, är fix relativt vevaxeln. Vinkeln mellan dessa tre, med marker 81 

som mittpunkt, kan då avläsas. 
 

Genom att sedan mäta vinkeln mellan den sista, den första och den andra markern så kunde 
vevaxelns vinkeländring hela tiden kontrolleras och användas för att skapa kraftfunktionerna.  
 
Att lyckas skapa en kraftkurva som ser ut på det ovan angivna sättet är inte helt uppenbart i 
ADAMS funktionsbyggare. Först gjordes ett försök med en funktion vid namn STEP där start 
och slutvärde för varje vinkelomfång definierades och så skapades en kurva efter de två 
värdena. Problemet med att använda den här metoden är att funktionens utseende inte kan 
påverkas. Detta leder till att expansionsfasen och kompressionsfasen får felaktig form, de 
kurvor STEP-funktionen ger skulle resultera i en evighetsmaskin och därför så duger inte den 
metoden. Senare prövades att använda IF-satser men även där uppstod problem. Problemen 
uppstår när vinkeln ändras från ett konstant tryck till en expansionsfas eller kompressionsfas i 
exakt den graden. Problemet kan bero på den numeriska integrationen som IF-satserna utför.  
 
Efter konsultering valdes det att föra in krafterna på varje kolv som diskreta punkter från 
funktioner uträknade i Matlab, se Bilaga 4. För att åstadkomma detta sparades kraften för 
varje kolv beroende av vinkeln i varsin textfil. Varje textfil importerades sedan i ADAMS som 
testdata. Väl inne i ADAMS används Akima-interpolation för att få en kontinuerlig kurva av de 
diskreta punkterna. Akima-interpolation fungerar mycket bra jämfört med vanlig 
polynominterpolation som har en tendens att oscillera i kanterna, en nackdel är att Akima inte 
har kontinuerlig andraderivata, men det påverkar inte i detta fall. Då varje kraft tillsatts till 
respektive kolv kan slutresultatet studeras enligt Figur 20.  
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Figur 20. De interpolerade krafterna. Grafen visar att kolv 5 befinner sig i sitt nedersta läge 

då cykeln startar.  

När slutligen krafterna är inlagda på ett korrekt sätt med termodynamiska förlopp kan 
modellen slutligen undersökas och verifieras.  

3 Resultat 

En delvis parametriserad geometrisk modell har skapats i Solid Edge där vissa dimensioner är 
funktioner av andra. Parametern α, som är dubbla konvinkeln, bestämmer större delen av 
geometrin och är parametriserad till den mån att vinkeln kan ligga mellan 16-25º. 

 

Vid analys i ADAMS har dimensionerna i Tabell 4 använts. 

 

Dimension Värde 

α 20° 

lpr 55 mm 

φcut-off 45° 

Tabell 4. Använda värden vid dynamisk analys 

 

Med den modellerade modellen så kan man få ut i snitt 348,33 Nm med rådande 
kraftsituation. Detta fås ur grafen i Figur 21 där motorn körs med 60 rpm, 1 varv/s, under ett 
varv. Denna hastighet gäller för samtliga grafer nedan i denna resultatdel precis som 
geometriska dimensioner, massor och tröghetsmoment hålls konstanta.  
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Figur 21. Utgående momentet som funktion av vinkeln erhållet genom en MBS-simulering. 
Längst ner till höger i grafen visas snittet på 348,33 Nm.  

Den tidigare analytiska beräkningen (R. Grip. 2008)av det utgående momentet visas i Figur 
22 där ett genomsnittligt moment på ca 310 Nm erhålls.  

 

 
Figur 22. Utgående momentet som funktion av vinkeln erhållet genom analytisk beräkning 
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Vevaxelns lateralkraft på vobbelskivan visas i grafen i Figur 23 erhållen genom MBS-
simulering. De fem öglorna svarar mot de fem olika kolvarna.  

 

 
Figur 23. Lateralkraften i y-led som funktion av lateralkraften i x-led mellan vevaxel och 

vobbelskiva för den i ADAMS framtagna modellen  

 

I Figur 24 visas vevaxelns lateralkraft på vobbelskivan, analytiskt framräknad. Att öglorna 
inte ligger på samma plats som i Figur 23 beror på att man har räknat med annorlunda 
startposition för vobbelskivan i de olika fallen. Anledningen till att en annorlunda 
startposition använts är att vid skapandet av modellen i CAD-programmet så valdes att starta 
med en av kolvarna i sitt nedersta läge för att åstadkomma rätt rörelsemönster. Att detta 
senare medförde komplikationer vid införande av krafter och jämförelse av resultat var okänt. 
Dock blir inte resultaten fel på grund av detta men grafer kan se annorlunda ut.  

 
Figur 24. Lateralkraften i y-led som funktion av lateralkraften i x-led mellan vevaxel och 

vobbelskiva för den analytiskt framräknade modellen  
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Figur 25 illustrerar grafen för lateralkraften på en av kolvarna från cylinderloppet, den i 
ADAMS framtagna lateralkraften.  

 
Figur 25. Lateralkraften i y-led som funktion av lateralkraften i x-led mellan Kolv 4 och 

cylinderloppet för den i ADAMS framtagna modellen 

 

Den analytiska beräkningen kom fram till grafen i Figur 26 för en kolvs lateralkraft mot 
cylinderloppet.  

 
Figur 26. Lateralkraften i y-led som funktion av lateralkraften i x-led mellan en kolv och 

cylinderloppet för den analytiskt framräknade modellen 
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4 Diskussion 

4.1 Metod 
Eftersom större delen av projektets tid gick till att ta fram en fullt fungerande modell med 
dess geometriska villkor och laster så känns det naturligt att först diskutera arbetsgången.  
 
Valet att börja med att ställa upp modellen i ett CAD-program kändes naturligt för att få en 
förståelse för hur den geometriskt komplexa motorn fungerade och komponenternas inbördes 
relationer och rörelser. Komplexiteten ledde bland annat till att vissa dimensioner 
missförstods eller negligerades men kunde sedan relativt enkelt ändras och en fullgod modell 
uppstod. Att sedan parametrisera modellen mellan de dimensioner som hade relationer till 
varandra var inte speciellt tidskrävande men att ta steget till att fullständigt parametrisera 
modellen kändes onödigt krångligt då andra dimensioner, som var helt obekanta, hade behövt 
få relationer. Skapandet av geometrin tog längre tid än väntat men vi tror att om första steget 
hade varit att ge sig på skapandet av geometrin i ADAMS så hade andra steget varit att gå 
tillbaka för att istället skapa geometrin i Solid Edge. Vilket kan bero på ovana att använda 
ADAMS. Om vi hade skapat modellen i ADAMS så hade inte delarnas massor och 
tröghetsmoment kunnats få fram om inte en modell även skapats i Solid Edge vilket är ett 
argument för den valda metoden.  

Efter en fullgod geometrisk modell som importerades till ADAMS var nästa steg att få rätt 
rörelse inte speciellt långt och snabbt kunde geometrin verifieras genom en rörelseanalys. 
Dock uppstår en hel del misstag i början på grund av ovana med programmet och en del saker 
tar mycket längre tid än vad de borde ta. En av de större utmaningarna var att skapa ett 
rörelsetvång utan att tillföra energi till modellen och detta skapade stor huvudbry. Men med 
hjälp av kunniga personer och en hel del användande ökade kunskaperna om programmets 
uppbyggnad och problemet löstes. I och med den ökade förståelsen av programmet så kunde 
resultat hela tiden tas fram som bevisade modellens riktighet och känslan var att arbetet gick 
snabbt framåt. Dock insåg vi att skapa en parametriserad modell i ADAMS inte skulle hinnas 
med även fast vi nu visste de geometriska villkoren och hur mekanismen fungerade.  

 

Att ta fram krafterna på kolvarna var intressant ur programmeringssynpunkt. En relativt 
svåranvänd funktionsbyggare används i ADAMS vilket föranledde en del bekymmer och där 
flera metoder prövades utan att få de resultat som önskades. Vi blev vid ett tidigt skede 
varnade för IF-satser och prövade en annan metod där de termodynamiska förloppen 
negligerades vilket resulterade i att en evighetsmaskin skapades, det vill säga helt orealistiskt. 
Nästa steg så hamnade vi ändå hos IF-satserna men där uppstod ett problem som vi inte riktigt 
kunde förstå och uppsökte därför expertkunskap där problemet diskuterades och möjliga 
vägar förbi det. Slutligen bestämdes för att införa mätvärden som erhölls från Matlab och en 
spline-funktion löste problemet. Till sist hade en fungerande modell skapats och det var dags 
att plocka ut resultat för analys.  

 

4.2 Resultat 

Jämför man Figur 21 och Figur 22 är de till utseendet lika men den analytiska lösningen har 
lägre medelvärde men större skillnad mellan lägsta och högsta moment. Avvikelsen mellan 
medelvärdena är ca 10 % vilket verifierar modellens rimlighet. Skillnaden kan bero på 
krafterna som har lagts på kolvarna, det vill säga den tillförda energin. Detta då 
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startpositionen för vobbelskivan för de olika metoderna skiljer sig åt vilket medför att 
kraftvektorn tvingats modifieras för att passa MBS-simuleringen. Ändras kraftvektorn på 
kolvarna med bara några få grader så kan det utgående moment påverkas markant. Detta tros 
även vara anledningen till att graferna i Figur 23 och Figur 24 samt Figur 25 och Figur 26 
skiljer sig åt. Skillnaden kan också bero på att de matematiska använda funktionerna skiljer 
sig åt vilket också skulle kunna påverka resultatet.  

 

Figur 23 och Figur 24 är, som nämnts ovan, lika till både kurvans form och belopp där 
skillnaden beror på de olika startpositionerna som vobbelskivan haft vid beräkningarna för de 
båda metoderna.  

 

De sista figurerna i resultatdelen, Figur 25 och Figur 26, uppvisar större skillnader än 
kurvorna innan men de karakteristiska dragen, som grafens ögla samt de skarpa deviationerna, 
finns hos de båda kurvorna vilket visar på modellen rimlighet. Vad felet kan bero på är 
osäkert men även här tros vobbelskivans initialposition vara en faktor. I sin helhet anses 
modellen och metoden vara fullt användbar men bör dock verifieras och resultaten bör 
utvärderas innan slutsatser kan dras.  

 

Sist bör det fel som uppstår i alla grafer som använder sig av vinkelmätaren tas upp. 
Någonting händer vid vinkeln 180° då grafen avviker som visas i Figur 27 vilket resulterar i 
en del konstiga resultat i några grafer. Ta till exempel grafen i Figur 17 där mönstret avviker 
varje gång den passerar 180° med en spik som följd. Detta kan bero på vinkelmätaren, att 
något numeriskt problem inträffar, för följer man marker 80, som är den kritiska punkten vid 
vinkelmätningen, och dess position relativt de tre globala koordinataxlarna så avviker den 
aldrig från sitt mönster vid 180°.  

 
Figur 27. Grafens avvikelse vid 180 grader 
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5 Slutsatser 

Följande slutsatser kan dras efter ovanstående diskussion: 

• Det är fullt möjligt att analysera en komplex mekanism genom att först skapa 
modellen i ett CAD-program för att sedan analysera det i ett MBS-program. 

• Att optimera geometrin genom importering av geometrin från ett CAD-program för att 
sedan analyseras i ett MBS-program är inget att rekommendera då det är mycket 
tidskrävande manuellt arbete om man sätter det i relation till att låta datorn göra 
arbetet med en parametriserad modell i MBS-programmet. Om geometrin dock är 
bestämd och en materialstudie skall genomföras så är denna metod att rekommendera.  

• Att först skapa geometrin i ett mer geometrivänligt CAD-program gör att en förståelse 
fås för mekanismen vilket senare skulle kunna underlätta modelleringen i ADAMS. 

• Att relationen Coupler i ADAMS fungerar för att sätta relationen mellan två rörelser 
utan att extra energi tillförs modellen.  

• Att målen som angavs i början av projektet är uppfyllda så när som på att mekanismen 
inte är parametriserad i ADAMS och därmed har inte konstruktionen kunnat förbättras 
genom analys av dimensioners påverkan på mekanismen.  

• Den modell som åstadkommits kan med viss försiktighet användas för att verifiera och 
utvärdera de krafter och rörelser som uppkommer i modellen. Dessutom så innebär 
resultatet att en fullständigt parametriserad och korrekt modell av axialkolvmotorn är 
möjlig att skapa för optimering.  

• Sist bör nämnas att de åstadkomma resultaten i ADAMS verifierar de tidigare 
analytiska resultaten.  
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6 TACK 
 

Ett stort tack till Kjell Andersson och Jan Johansson för tiden ni lagt ner på att hjälpa oss med 
att förstå ADAMS magiska värld. Ulf Sellgren för intensiva diskussioner som fört oss framåt i 
arbetet. Sist men inte minst vår käre handledare Rasmus Grip som ställt upp i vått och torrt 
med att besvara alla våra funderingar kring projektet.  
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8 Bilaga 1 - Gantt-schema 
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9 Bilaga 2 - Ritningar 
 

9.1.1 Övre motorblock 
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9.1.2 Kolv 
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9.1.3 Kolvstång 
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9.1.4 Vobbelskiva 

 
 



 

 31  

9.1.5 Vevaxel 
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9.1.6 Undre motorblock 

 



 

 33  

10 Bilaga 3 - Isentropiska expansions- samt 
kompressionsfunktioner 

 
Gasens isentropiska expansion följer Ekvation 1 där även valda värden för axialkolvmaskin 
visas. AP står för kolvens överdels area. φ är den oberoende variabeln.  
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Gasens komprimeringsfas följer Ekvation 2: 
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11 Bilaga 4 - Matlab-kod. 
i=1:629; 
fi1 =0:0.01:2*pi; 
%%% PARAMETRAR 
lpr_Multipel = 1; 
wob_Multipel = 1; 
lpr=lpr_Multipel*0.055; 
S = 0.04; 
  
alpha = 1*10*pi/180; 
R = S/(2*sin(alpha)); 
g = 9.81; 
  
RCW = 1*R; 
hCW = RCW *tan(alpha/2); 
  
RP = 0.02; 
AP = pi*RP^2; 
kappa = 1.3; 
p0 = 1*250e5; 
pCond = 1*1e5; 
  
a = 1; 
mp = a*0.408;  % kolv 
J1xx = a*0.427e-3; 
J1yy = a*0.427e-3; 
J1zz = a*0.093e-3; 
  
mpr = a*0.46453;   % kolvstång 
J2xx = a*0.754e-3; 
J2yy = a*0.754e-3; 
J2zz = a*0.034e-3; 
  
mw = a*6.3469;   % Wobbleskiva 
J3xx = a*13.401e-3; 
J3yy = a*13.401e-3; 
J3zz = a*23.239e-3; 
  
mz = a*6.063;    % Motoraxel 
J4xx = a*0.080; 
J4yy = a*0.080; 
J4zz = a*0.002; 
  
Fillfi1 = 45*pi/180;  
%%% FÖRSTA KOLVEN:  
fi1fill1 = mod(fi1-0*(2*pi)/5,2*pi); 
 V1 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-0*2*pi/5))+0.01*S; 
  
V1m(i) = V1*AP; 
  
BDC = 0.1; 
VLL = sin(alpha)*R*(1-cos(pi+pi*BDC)); 
  
dVfi1fill = sin(alpha)*R*(1-cos(Fillfi1)); 
  
LogOP11 = ((fi1fill1 > 0) && (fi1fill1 <= Fillfi1)); 
LogOP12 = ((fi1fill1 > Fillfi1) && (fi1fill1 <= (pi-pi*BDC))); 
LogOP13 = ((fi1fill1 > (pi-pi*BDC)) && (fi1fill1 <= (pi+pi*BDC))); 
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LogOP14 = (fi1fill1 > (pi+pi*BDC)) && fi1fill1 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP15 = (fi1fill1 > (pi) && fi1fill1 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) > p0*AP); 
  
Ffill1m(i) = p0*AP * LogOP11 + (p0*AP*(dVfi1fill/V1)^kappa) * LogOP12 + 
(pCond*AP) * LogOP13 + (pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) * LogOP14 + p0*AP * 
LogOP15; 
  
%%% ALLA KOLVAR 
fi1fill1 = mod(fi1-0*(2*pi)/5,2*pi); 
fi1fill2 = mod(fi1-1*(2*pi)/5,2*pi); 
fi1fill3 = mod(fi1-2*(2*pi)/5,2*pi); 
fi1fill4 = mod(fi1-3*(2*pi)/5,2*pi); 
fi1fill5 = mod(fi1-4*(2*pi)/5,2*pi); 
V1 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-0*2*pi/5))+0.01*S; 
V2 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-1*2*pi/5))+0.01*S; 
V3 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-2*2*pi/5))+0.01*S; 
V4 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-3*2*pi/5))+0.01*S; 
V5 = sin(alpha)*R*(1-cos(fi1fill1-4*2*pi/5))+0.01*S; 
V1m(i) = V1*AP; 
V2m(i) = V2*AP; 
V3m(i) = V3*AP; 
V4m(i) = V4*AP; 
V5m(i) = V5*AP; 
  
BDC = 0.1; 
VLL = sin(alpha)*R*(1-cos(pi+pi*BDC)); 
  
dVfi1fill = sin(alpha)*R*(1-cos(Fillfi1)); 
  
LogOP11 = ((fi1fill1 > 0) && (fi1fill1 <= Fillfi1)); 
LogOP12 = ((fi1fill1 > Fillfi1) && (fi1fill1 <= (pi-pi*BDC))); 
LogOP13 = ((fi1fill1 > (pi-pi*BDC)) && (fi1fill1 <= (pi+pi*BDC))); 
LogOP14 = (fi1fill1 > (pi+pi*BDC)) && fi1fill1 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP15 = (fi1fill1 > (pi) && fi1fill1 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) > p0*AP); 
Ffill1m(i) = p0*AP * LogOP11 + (p0*AP*(dVfi1fill/V1)^kappa) * LogOP12 + 
(pCond*AP) * LogOP13 + (pCond*AP*(VLL/(V1))^kappa) * LogOP14 + p0*AP * 
LogOP15; 
  
LogOP21 = ((fi1fill2 > 0) && (fi1fill2 <= Fillfi1)); 
LogOP22 = ((fi1fill2 > Fillfi1) && (fi1fill2 <= pi-pi*BDC)); 
LogOP23 = ((fi1fill2 > pi-pi*BDC) && (fi1fill2 <= pi+pi*BDC)); 
LogOP24 = (fi1fill2 > pi+pi*BDC) && fi1fill2 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V2))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP25 = (fi1fill2 > (pi) && fi1fill2 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V2))^kappa) > p0*AP); 
Ffill2m(i) = p0*AP * LogOP21 + (p0*AP*(dVfi1fill/V2)^kappa) * LogOP22 + 
(pCond*AP) * LogOP23 + (pCond*AP*(VLL/(V2))^kappa) * LogOP24 + p0*AP * 
LogOP25; 
  
LogOP31 = ((fi1fill3 > 0) && (fi1fill3 <= Fillfi1)); 
LogOP32 = ((fi1fill3 > Fillfi1) && (fi1fill3 <= pi-pi*BDC)); 
LogOP33 = ((fi1fill3 > pi-pi*BDC) && (fi1fill3 <= pi+pi*BDC)); 
LogOP34 = (fi1fill3 > pi+pi*BDC) && fi1fill3 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V3))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP35 = (fi1fill3 > (pi) && fi1fill3 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V3))^kappa) > p0*AP); 
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Ffill3m(i) = p0*AP * LogOP31 + (p0*AP*(dVfi1fill/V3)^kappa) * LogOP32 + 
(pCond*AP) * LogOP33 + (pCond*AP*(VLL/(V3))^kappa) * LogOP34 + p0*AP * 
LogOP35;  
LogOP41 = ((fi1fill4 > 0) && (fi1fill4 <= Fillfi1)); 
LogOP42 = ((fi1fill4 > Fillfi1) && (fi1fill4 <= pi-pi*BDC)); 
LogOP43 = ((fi1fill4 > pi-pi*BDC) && (fi1fill4 <= pi+pi*BDC)); 
LogOP44 = (fi1fill4 > pi+pi*BDC) && fi1fill4 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V4))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP45 = (fi1fill4 > (pi) && fi1fill4 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V4))^kappa) > p0*AP); 
Ffill4m(i) = p0*AP * LogOP41 + (p0*AP*(dVfi1fill/V4)^kappa) * LogOP42 + 
(pCond*AP) * LogOP43 + (pCond*AP*(VLL/(V4))^kappa) * LogOP44 + p0*AP * 
LogOP45; 
  
LogOP51 = ((fi1fill5 > 0) && (fi1fill5 <= Fillfi1)); 
LogOP52 = ((fi1fill5 > Fillfi1) && (fi1fill5 <= pi-pi*BDC)); 
LogOP53 = ((fi1fill5 > pi-pi*BDC) && (fi1fill5 <= pi+pi*BDC)); 
LogOP54 = (fi1fill5 > pi+pi*BDC) && fi1fill5 <= (2*pi) && 
((pCond*AP*(VLL/(V5))^kappa) <= p0*AP); 
LogOP55 = (fi1fill5 > (pi) && fi1fill5 <= (2*pi)) && 
((pCond*AP*(VLL/(V5))^kappa) > p0*AP); 
Ffill5m(i) = p0*AP * LogOP51 + (p0*AP*(dVfi1fill/V5)^kappa) * LogOP52 + 
(pCond*AP) * LogOP53 + (pCond*AP*(VLL/(V5))^kappa) * LogOP54 + p0*AP 
*LogOP55; 
 
%%% Numeriska data att importera till ADAMS.  
% Motorvarvet = fi1: 
fi1 = [0.0333,0.0667,… … …,6.2667,6.3]; 
  
% Fyllnadsfunktioner för kolv 1 (Ffill1), kolv 2 (Ffill2), ... och kolv 5 
(Ffill5): 
Ffill1m = [31415.9265,31415.9265,… … …,31415.9265];  
Ffill2m = [495.1636,526.309,… … …,480.7856]; 
Ffill3m = [138.6428,140.7547,… … …,137.6487]; 
Ffill4m = [2864.9136,2828.6092,… … …,2883.9091]; 
Ffill5m = [9369.1459,8866.6718,… … …,9635.2622]; 
  
% Plot för att kolla att det ser rätt ut: 
figure(1) 
clf 
hold on 
plot(fi1,-Ffill1m,'b') 
plot(fi1,-Ffill2m,'--r') 
plot(fi1,-Ffill3m,'--k') 
plot(fi1,-Ffill4m,'--c') 
plot(fi1,-Ffill5m,'--m') 
legend('F_k_o_l_v_1','F_k_o_l_v_2','F_k_o_l_v_3','F_k_o_l_v_4','F_k_o_l_v_5
') 
size(fi1) 
  
K1 = [fi1' Ffill1m']; % Ordnar vektorer som bara är att importera i ADAMS. 
K2 = [fi1' Ffill2m']; 
K3 = [fi1' Ffill3m']; 
K4 = [fi1' Ffill4m']; 
K5 = [fi1' Ffill5m']; 


