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Sammanfattning 

Ett essentiellt delsystem i motordrivna fordon är ett välfungerande bromssystem som ska 

möjliggöra fartminskning och inbromsning till en naturlig och bekväm känsla hos föraren. Ett 

välkänt problem med bromssystem i dagens personbilar är s.k. anliggning av bromsbelägg mot 

skiva. Detta problem uppkommer oftast efter en längre användning av bilen och innebär att 

inbromsning sker trots att föraren inte trycker på bromspedalen. För att lösa problemet måste 

bromssystemets ingående komponenter modifieras. Detta påverkar bromskänslan hos föraren. 

 

I detta kandidatarbete har en modell utvecklats med flera av bromssystemets komponenters 

egenskaper. Komponenter som huvudcylinder, bromsslang och bromsbelägg har studerats, och 

olika simuleringar har gjorts i Matlab (1) för att se hur deras elastiska egenskaper påverkat 

bromskänslan. Detta har gjorts på uppdrag av Brembo som tillverkar bromsok till 

högprestandabilar. Av denna anledning har bilen som valts att göra undersökningen på varit en 

Porsche Carrera 4S 911, då denna har bromsok från just Brembo. 

 

Vad gäller komponenternas funktionalitet så är exempelvis huvudcylinderns uppgift att 

omvandla kraften till ett vätsketryck som leds in till bromsslangarna. Dessa har således uppgiften 

att leda vätskan till bromsoken där bromsbeläggen pressas mot bromsskivan och fordonet 

bromsas in. Beroende på egenskaper och dimensioner på dessa komponenter kommer 

bromskänslan att förändras. Ingångsdata för egenskaperna kan avläsas enligt BILAGA A. 

 

Resultatet var att inbromsningstiden var 5,2 sekunder, pedalvägen var 4,5 cm och pedalkraften 

var 67 N med komponentegenskaper enligt BILAGA A. Dessa ändrades och en skillnad 

uppträdde i samtliga resultatdata. 

 

Slutsatsen är att bromsslangarnas elasticitet har en betydlig inverkan på bromskänslan om 

elasticitetmodulen är låg. Avståndet mellan belägg och skiva påverkar även bromskänslan på så 

sätt att pedalvägen blir längre och även huvudcylinderns dimensioner är betydande för 

bromskänslan. Denna slutsats baserar sig på resultatet som presenteras i denna rapport, trots att i 

princip samtliga komponentegenskaper påverkar bromskänslan mer eller mindre. Med hjälp av 

simuleringsmodellen i Matlabs GUI-program som bifogas kan undersökningen vidare fortsättas. 
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Abstract 
An essential subsystem on a motor driven vehicle is a well working braking system that 

facilitates braking and velocity reduction to a natural feeling for the driver. A well-known 

problem with braking systems in current automobiles is so called brake drag from the pads 

dragging on the rotor. This problem often occurs after a longer usage of the car and results in 

braking, even though the driver has not pushed the pedal. To solve this problem, the internal 

components of the brake system need to be modified. This affects the pedal feel of the driver. 

In this bachelor thesis, a simulation model has been developed containing several properties of 

the components in a braking system. Components such as master cylinder, brake hoses and brake 

pads have been studied and different simulations in Matlab have been done in order to see how 

their elasticity, and other properties, affected the brake feel. This has been done on a commission 

from Brembo, which produces brake calipers for high-performance cars. For this reason, the car 

chosen to be studied was a Porsche Carrera 4S 911 since this car originally has calipers 

manufactured by Brembo. 

As it comes to the functionality of the components, the master cylinder, for example, has the task 

to transform the incoming force to a fluid pressure along the brake hoses. Accordingly, these 

then have the task to transmit the fluid to the calipers where the pads are pushed against the 

rotor, which ultimately leads to braking and velocity reduction. Depending on the properties and 

the dimensions of these components the brake feel will change, more or less. The properties are 

assigned input data according to BILAGA A. 

The output result was that the vehicle stopping time was 5.2 seconds, the pedal travel was 4.5 cm 

and the pedal force was 67 N using the component properties according to BILAGA A. These 

were changed and a difference appeared on all output data. 

The conclusion is that the elasticity of the brake hoses made a significant influence if the 

elasticity modulus was set relatively low. The distance between brake disc and brake pad also 

affected the brake feel in such way that the pedal travel was longer. Moreover, the dimensions of 

the master cylinder had a significant influence on the brake feel. This result is based on the result 

presented in this report, however all the internal components affect the brake feel more or less. 

Using the attached Matlab GUI-program, the study can be continued further. 
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NOMENKLATUR 

Här listas de beteckningar och förkortningar som används i detta kandidatexamensarbete.  

 

 

Beteckningar 

Symbol    Beskrivning 

    Töjning (m) 

    Spänning (Pa) 

µ   Friktionskoefficient 

                 Bromscylinderns area (m
2
) 

                    Bromsslangens area innan expansion (m
2
) 

                   Bromsslangens area efter expansion (m
2
) 

                 Huvudcylinderns area (m
2
) 

                    Bromsslangens diameter efter expansion (m) 

                   Bromsslangens diameter innan expansion (m) 

                       Bromsskivans effektiva area (m) 

        Hjulets diameter (m) 

                 Huvudcylinderns diameter (m) 

E    Elasticitetsmodul (Pa) 

          Friktionskraften mellan skiva och belägg (N) 

         Friktionskraften mellan hjul och underlag (N) 

                    Kraften i bromsslangen (N) 

           Kraften på beläggen (N) 

          Pedalkraften (N) 

             Kraften i servots ingående axel (N) 

             Kraften i servots utgående axel (N) 

      Pedalens längd (m) 

      Längden till servots infästning i pedalen (m) 

               Bromsslangens längd (m) 

        Bilens massa (kg) 

          Bromsmomentet (Nm) 

           Antal belägg 
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         Antal kolvar 

P    Trycket (Pa) 

                     Trycket i slangen efter expansion (Pa) 

                  Spelet i huvudcylindern (m) 

          Spelet i pedalen (m) 

          Spelet i bromsservot (m) 

t    Tiden för en inbromnsning (s)   

               Bromsslangens tjocklek (m) 

      Transmissionsfaktor 

u    Pedalens utväxling 

      Bilens hastighet innan inbromsning (m/s) 

                   Volymen som går åt vid expansion av bromsslangen (m
3
) 

                    Volymen som pressas från huvudcylindern till bilens bakre 

del (m
3
) 

                     Volymen som pressas från huvudcylindern till bilens 

främre del (m
3
)   

                  Förskjutningen av bromskolven – bak (m) 

                   Förskjutningen av bromskolven – fram (m) 

                         Förskjutningen av kolven i huvudcylindern – bak (m) 

                         Förskjutningen av kolven i huvudcylindern – fram (m) 

          Pedalens förskjutning (m) 

             Förskjutningen av servots ingående axel (m) 

             Förskjutningen av servots utgående axel (m) 

Förkortningar 

GUI Graphical User Interface 

DOP Department Of Transportation 
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 

kandidatexamensarbetet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett essentiellt delsystem i motordrivna fordon är ett välfungerande bromssystem som ska 

möjliggöra fartminskning och inbromsning till en naturlig och bekväm känsla hos föraren. 

Ända sedan de första bilarna tillverkades har bromssystemet utvecklats på flera sätt. 

Säkerheten och priset på de ingående komponenterna har tidigare varit högt prioriterade och 

på senare tid har mer fokus lagts på miljöpåverkan. Beroende på valet av material till 

bromssystemets ingående komponenter kommer t.ex. utsläpp av partiklar, rost och 

bränsleförbrukning variera olika. I samtliga fall fås en direkt påverkan på miljön och av den 

anledningen blir ett bra val av material nödvändigt. 

Ett problem med bromssystem i dagens personbilar är s.k. anliggning av bromsbelägg mot 

skiva. Detta problem uppkommer oftast efter en längre tids användning av bilen och innebär 

att inbromsning sker trots att föraren inte trycker på bromspedalen. Närmare förklarat innebär 

det att bromsbeläggen inte återgått till sin ursprungliga position utan ligger kvar och bromsar 

skivan. Orsaken till detta kan bero på flera faktorer vilka kommer att utredas i närmare detalj i 

denna rapport. Eftersom anliggande bromsbelägg orsakar oönskad fartminskning innebär det 

att extra bränsle skulle behöva appliceras för att hålla en viss hastighet. En annan konsekvens 

av anliggande bromsbelägg är att beläggen nöts ut snabbare och fler partiklar kommer ut i 

naturen. 

1.2 Syfte 

I ett tidigare kandidatprojekt utreddes förhållandet mellan pedalkraft, pedalväg och 

bromsprestanda för ett existerande bromssystem för en personbil (2). Resultatet 

implementerades som en simuleringsmodell i Simulink (3). I detta kandidatarbete kommer 

denna modell att utvecklas med flera komponenters egenskaper. Komponenter som 

huvudcylinder, bromsslang och bromsbelägg kommer studeras, och olika simuleringar 

kommer att göras i Matlab för att se hur deras elastiska egenskaper kommer att påverka 

bromskänslan.  
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1.3 Avgränsningar 

I syfte att inte få ett allt för stort projekt måste detta avgränsas. De avgränsningar som gjorts har 

därmed förenklat studien och undersökningen. Följande punkter svarar mot avgränsningarna i 

detta projekt: 

- Undersökningen har gjorts utifrån data från en bilmodell, Porsche Carrera 4S 911. 

- I projektet tas ej hänsyn till inverkan från en Quick Take-up cylinder. 

- Samtliga fjädrars inverkan i bromssystemet har försummats i beräkningarna. 

- Konstruktionen av bromspedalen har förenklats. 

- Inga begränsningar har gjorts för expansionsgränsen av bromsslangarna, dvs. påverkan 

från stålomspunna slangar har försummats. 

- Huvudcylindern och bromskolvarna har betraktats som stela kroppar. 

- Temperaturpåverkan har negligerats i samtliga komponenter. 

- Bromsskivornas ventilerade hål har försummats i beräkningarna 

Motiveringen till dessa avgränsningar diskuteras i slutet av denna rapport under diskussion. 

1.4 Metod 

Projektet kommer att initieras med en omfattande informationssökning där fakta om 

bromssystemet samlas in, undersökas och utvärderas. Denna informationssökning kommer leda 

till att projektet kan påbörjas med en tydlig bild av syftet och hur genomförandet ska ske. 

 

Informationssökningen följs av en översiktlig tidsplanering med hjälp av ett Gantt-schema där 

delmomenten för projektets arbetsgång planeras. I planeringen avsätts extra utrymme för de olika 

momenten och mest fokus läggs på simuleringsundersökningen. 

 

För att kunna simulera olika förlopp måste förhållanden mellan samtliga komponenter 

formuleras. Det krävs även en applikation som möjliggör simulering och visar inverkan på 

bromskänslan då komponenters egenskaper ändras. Detta kommer att göras i Matlab där ett 

grafiskt användargränssnitt, s.k. GUI, kommer programmeras och designas. Applikationen gör 

det möjligt för användaren att ändra enstaka parametrars värden och returnerar plottar av olika 

funktioner. 
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2  REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för det 

utförda arbetet. 

 

 

2.1 Bromssystemet 

Det finns idag olika typer av bromssystem. Vilken typ av bromssystem ett fordon har beror på 

vad det är för typ av fordon. Bussar och lastbilar brukar exempelvis använda sig av ett 

pneumatiskt bromssystem. Denna typ av bromssystem fungerar på så vis att fordonet bromsas in 

genom att ett lufttryck skapas, som sedan pressar bromsklossarna vid hjulen så att dessa bromsas 

in. En annan typ av bromssystem som dessa två fordon brukar använda sig av är ett elektroniskt 

bromssystem. Här är det en dator som känner av bromspedalens läge och styr själva 

inbromsningen via modulatorer vid hjulen som släpper fram det krävda lufttrycket.  Det finns 

även så kallade mekaniska bromsar. Här överförs den tillsatta kraften direkt till det önskade 

målet. Bromsen på en cykel är ett exempel på en mekanisk broms. I personbilar däremot används 

ett hydrauliskt bromssystem. Denna typ av bromssystem fungerar ungefär på samma sätt som ett 

pneumatiskt bromssystem men istället för tryckluft så används bromsvätska.  

 

2.1.1 Hydrauliskt bromssystem  
Ett hydrauliskt bromssystem är det mest förekommande bromssystemet i dagens fordon. I detta 

bromssystem ingår komponenter som bland andra bromsskiva, bromsok, huvudcylinder, 

hydraulrör och bromsservo. 

 

En person kan i genomsnitt applicera en kraft på mellan 100-200 N utan större ansträngning. För 

en bil motsvarar denna kraft en decelererande inbromsning på ca 6 cm/s
2
 vilket uppenbarligen är 

för långsamt. Kraften behöver således förstärkas genom systemet. Då föraren trycker på 

bromspedalen så överförs den mekaniska kraften genom bromsservot, där kraften förstärks, till 

huvudcylindern där den ger upphov till ett vätsketryck som fortplantar sig genom hydraulrören 

till bromsoken som finns vid vardera hjul. I bromscylindrarna förstärks kraften ytterligare och 

där finns kolvar som tack vare det skapade trycket kan pressa bromsbeläggen mot skivan som 

sedan bromsar hjulen med hjälp av friktionskraft. Figur 1 visar en översiktlig bild på ett 

bromssystem med ingående komponenter. 

 

 

Figur 1. Översiktlig bild på ett hydrauliskt bromssystem med alla ingående komponenter. (4) 
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2.1.2 Pedal 
Bromspedalen utgör en viktig del i bromssystemet. Pedalens utformning påverkar bromskänslan 

och bromskraften avsevärt. Pedaler varierar väldigt mycket från olika bilmodeller och beroende 

på bromssystemets uppbyggnad kommer pedalen att utformas på olika sätt. Figur 2 visar en bild 

på en bromspedal med en simpel konstruktion.  

 

 

Figur 2. Enkel konstruktion av en bromspedal och dess geometriska utformning. (5) 

 

Som figuren visar kommer pedalen att rotera kring en momentpunkt som sitter längst upp. 

Längden,   , av avståndet från ramen till bromsservots infästning i pedalen och    är pedalens 

totala längd. Pedalens utväxling kommer att variera beroende på storleken på längderna    och 

  . Om förhållandet mellan dessa längder är stort, kommer en mindre kraft behöva appliceras på 

pedalen för att kunna bromsa in fordonet. Denna utformning av pedalen kommer därför att 

variera beroende på vilken typ av bil det handlar om och vilken typ av bromssystem denna bil 

har. Därför måste varje tillverkare försöka hitta det optimala förhållandet för att bromskänslan 

ska vara densamma och kraften ska vara tillräcklig.  

 

2.1.3 Bromsservo 
Bromsservot har uppgiften att öka kraften från pedalen för att förararen inte ska behöva trycka 

med en så stor kraft. Bromsservot kan delas in i två delar, som framgår av Figur 3, där ett 

mellangärde skiljer de båda kamrarna åt. Dessa är tillslutna så att inget flöde kan passera mellan 

valven. Bromsservot förstärker kraften genom att skapa ett undertryck med hjälp av vakuum. 

Figur 3 visar servots tillstånd vid obelastad pedal och tillståndet då pedalen är intryckt. Som 

synes är den vänstra kammaren tom både vid obelastat och belastat tillstånd, dvs. här är det 

vakuum.  

 



5 

 

  

Figur 3. Bromsservot i arbete. Vänstra bilden visar bromsservot innan pedalen trycks in och högra bilden visar 

bromsservot då ventilen öppnas.  

   

När pedalen trycks kommer kolven att skjuta fram mellangärdet vilket öppnar en ventil som gör 

att luft kan strömma in i den högra kammaren. När pedalen förskjuts ytterligare fylls så 

småningom den högra kammaren med luft, vilket leder till att ett övertryck bildas där. Detta gör 

att mellangärdet kan förflyttas mycket lättare. När pedalen släpps kommer kolven att återgå till 

sin ursprungliga position och dra med sig mellangärdet. För att inte återgången av kolven ska 

försvåras av övertrycket öppnas en ventil till den andra kammaren som gör att all luft sugs ut 

från båda kamrarna. Denna ventil förblir stängd under ett pedaltryck genom en motverkande 

fjäder. (6) 

 

Utsuget av luften sker genom att servot är kopplat till motorn som suger ut luften från servot 

genom utgångsporten längst upp till vänster i Figur 3. 

 

2.1.4 Huvudcylinder 
Den viktigaste komponenten och kärndelen i bromssystemet är den så kallade huvudcylindern. 

En enkel huvudcylinder består av en bromsvätskebehållare, en cylinder, en kolv och tillhörande 

fjäder.  

 

I dagens bilar är huvudcylindrar ofta utrustade med två cylindrar och två kolvar, ett s.k. dual-

circuit system. Dessa är tvåkrets-bromssystem som delar upp bromskraften för olika hjul. 

Vanligast är att uppdelningen sker axelvis, men det förekommer även system är de diagonala 

hjulen ingår i en egen krets. Användningen av tvåkrets-bromssystem är fördelaktig rent 

säkerhetsmässigt. Om ett fel skulle uppstå i någon av bromslinorna, t.ex. om en läcka skulle 

inträffa, skulle den andra kretsen fortfarande vara funktionell och möjliggöra bromsning. 

 

I slutet av 1970-talet uppfann General Motors ett nytt slag av huvudcylindrar som kallas ”Quick 

take-up master cylinder”. Till skillnad från vanliga huvudcylindrar är dessa utformade med 

stegade cylinderrör. Dessa används på de flesta bilar och har s.k. ”low-drag calipers”, dvs 

låganliggnings-ok. Sådana bromsok är konstruerade med ett större avstånd mellan bromsskiva 

och bromsbelägg i syfte att reducera anliggning då man inte bromsar. Då spelet mellan belägg 

och skiva ökat krävs således en längre pedalväg för att ta upp spelet. Syftet med quick take-up 

huvudcylindern är därför att tillförse bromssystemet med det extra volymbehov som krävs för att 

ta upp spelet. För att förenkla förståelsen kommer denna att beskrivas i närmare detalj efter att 

bromssystemets resterande ingående komponenter beskrivits. Figur 4 nedan visar en bild över en 

huvudcylinder med ett tvåkrets-bromssystem. 
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Figur 4. Bild på en huvudcylinder som är aktiv. 

 

Huvudcylindern har som synes en länk som kommer från bromsservot. När en kraft från pedalen 

appliceras kommer denna länk att förskjutas inåt i huvudcylinderns primära del. Den primära 

kolven som är kopplad till den sekundära kolven kommer i sin tur att förskjuta denna. 

Ett tryck kommer att skapas i den sekundära kretsen så fort kolven passerat öppningsventilen 

från bromsvätskebehållaren, varvid detta sedan leder till att ett tryck börjar skapas i den primära 

kretsen. Som synes i figuren är båda kolvarna försedda med respektive fjädrar. Den sekundära 

kolvens fjäder är en aning vekare än den primära, varför ett tryck inte kan skapas i krets 1 förrän 

det skapats i krets 2. Att ett tryck skapas i den sekundära delen först gör att denna kolv skapar ett 

motstånd ju större förskjutningen blir. Av denna anledning kommer slaget från den primära 

kolven att vara större än den sekundära. (7) 

 

Med en välanpassad konstruktion kommer trycket som leds ut i de båda kretsarna att vara lika 

stort. I figuren är huvudcylindern inte utrustad med en quick take-up ventil. Om ett fel skulle 

inträffa i någon av kretserna skulle en större förskjutning av kolvarna att krävas, då ett 

tryckmotstånd från denna krets inte existerar. Detta skulle innebära att pedalen skulle behöva 

röra sig en längre väg för att fullfölja en inbromsning. Fördelen är dock som tidigare nämnt att 

det fortfarande är möjligt att bromsa fordonet. 

 

2.1.5 Bromsslangar 
Nästa komponenter i bromskedjan är bromsslangarna som ofta är, som tidigare nämnt, uppdelade 

i separata kretsar för fram- och bakaxeln. Bromsslangarna utgör en viktig funktion i 

bromssystemet. Det är genom dessa som trycket fortplantas vidare till varje hjul. Det är viktigt 

att bromsslangarna är tåliga och klarar av höga tryck då de får absolut inte spricka.  

 

Vid inbromsning kommer huvudcylindern som nämnt att trycka in bromsvätskan i 

bromsslangarna. Precis som alla komponenter som är gjorda utav mer eller mindre elastiska 

material, så har bromsslangarna en given styvhet. Detta innebär att under högt tryck så kommer 

dessa expandera radiellt. Detta betyder även att all vätska som trycks ut från huvudcylindern inte 

går till bromsoket, utan en del går åt expansionen av rören. 

 

Det finns olika typer av bromsslangar och beroende på vilken typ av bil de används i kommer de 

påverka bromskänslan på olika sätt. De vanligast förekommande slangarna i dagens bilar är 

stålomspunna slangar (rostfria) och gummislangar. För högprestanda bilar som till exempel 

Porsche används den förstnämnda typen.  Denna typ av slang är som de vanliga gummislangarna 
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med skillnaden att de är omspunna med stål. Detta leder till att de inte kan expandera lika 

mycket som vanliga gummislangar. Fördelen med detta är att en snabbare respons från pedalen 

fås vid inbromsning då systemet blir styvare, men en nackdel kan vara att det är svårare att hitta 

sprickor ifall en läcka skulle uppkomma. 

 

2.1.6 Bromsok 
De flesta av dagens bilar använder skivbromsar, men det förekommer även att trumbromsar 

används, då ofta på bakaxeln. Skivbromsar fungerar på så sätt att en eller flera kolvar pressar 

beläggen mot bromsskivan som med hjälp av friktion bromsar bilen. Det finns två olika typer av 

bromsok, flytande bromsok och fixa bromsok. Flytande bromsok är vanligast förekommande och 

i sportbilar är det vanligt med fixerade bromsok.  Gemensamt för dessa är att trycket som 

kommer från bromsslangarna omvandlas till en kraft från kolven. Figur 5 visar en bild på ett fixt 

bromsok som är tillverkat av brembo. 

 

 

Figur 5. Bild på ett fixt bromsok som är tillverkat av Brembo. (8) 

 

Flytande bromsok fungerar genom att en kraft endast appliceras från ett håll och indirekt från 

andra hållet på skivan. Detta konstrueras genom att en länk kopplar den aktiva kolven till en kolv 

på andra sidan av skivan. När kolven från bromscylindern skjuts in mot skivan kommer denna att 

förflytta en mekanism bakåt. Denna mekanism är kopplad till den sekundära kolven på 

motstående sida, som därför förflyttas mot skivan och applicerar en kraft där. 

Flytande bromsok är, som nämnt, vanligast förekommande då kolvarna självjusteras mot skivan 

så att ett jämnt tryck appliceras från båda hållen. Nackdelen med dessa ok är att de löper större 

risk för att anliggning ska inträffa.  

 

Fixerade bromsok fungerar, som namnet antyder, genom att det sitter primära kolvar på vardera 

sidan av skivan. Beroende på bil och tillverkare finns det olika många kolvar på varje sida. För 

bilen som undersöks i detta arbete, Porsche Carrera 4S 911, används 3 kolvar på vardera sidan av 

skivan. Dessa ok har alltså fixa kolvfästen och kolvarna flyttar sig oberoende av varandra. 

Viktigt i sådana ok är att en noggrann justering av positionerna görs. Dessa bromsok löper 

mindre risk för anliggning. (9) 

 

När föraren efter inbromsning släpper pedalen kommer kolvarna att skjutas tillbaka till sin 

ursprungliga position. Detta görs med hjälp av en speciell O-ring med hög elasticitetsmodul som 

töjs ut när kolven förskjuts. Denna fungerar ungefär som en fjäder och drar sedan tillbaka kolven 

när trycket lättar. 
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I bromsoket finns ytterligare en viktig komponent, bromsskivan. Denna kan vara gjord av olika 

material för olika bilar men oftast används gjutjärn med någon typ av legering. Skivorna varierar 

mellan olika material på grund av att olika tillverkare försöker anpassa dessa efter bland annat 

nötnings-resistans, värmeledningsförmåga, kostnad, friktionskoefficient, med mera. På de flesta 

högprestandabilar är dessa skivor konstruerade med hål. Detta minskar upphettningen av skivan 

under inbromsning på grund av ventileringen som dessa hål bidrar till. Även materialkostnaden 

minskar. 

 

Den sista komponenten i ett bromsok är bromsbelägg. Denna sitter fastkopplad med kolven och 

när kolven skjuts fram är det denna komponent som nöter mot skivan och bromsar fordonet. 

Komponenten består vanligtvis av ett 30-tal olika material som tillsammans skapar en nötbar 

legering. Beläggen har en större nötbarhet än skivan, varför denna också nöts ut mycket snabbare 

och behöver bytas med tiden. Ett bromsbelägg är således inte helt styvt utan kommer att 

komprimeras när denna belastas som det senare kommer att visas.  
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3  GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver det aktuella genomförandet. 

 

 

 

 

3.1 Bromskänsla 
 

En viktig kärna i hela bromssystemet är bromskänslan föraren får vid intryckning av pedalen. 

Det är således mycket viktigt att konstruera en pedal som ger en tillfredsställande känsla men 

även en hög verkningsgrad. Här finns tre faktorer med hög betydelse för bromskänslan. Dessa är 

pedalväg, pedalkraft och decelerationskraft. För att uppfattning av dessa faktorers förhållanden 

krävs att en simulering görs på en modell med verklig data på systemets ingående komponenters 

egenskaper. 

 

Undersökningen görs med utgångspunkten att pedalvägen skall vara direkt proportionell mot 

pedalkraften, samt att pedalvägen skall vara proportionell mot den decelererande kraften på 

bilen.  Med utgångspunkt på dessa förhållanden kan sedan de olika komponenters egenskaper 

ändras i syfte att undersöka hur de olika förhållandena ändras.  

 

3.2 Simulering 
  

Då bromssystemet innehåller ett flertal ingående komponenter krävs en analys av respektive 

komponent för att hitta dess funktion och inverkan på hela bromssystemet. Komponenterna 

förhåller sig till varandra på olika sätt och genom att analysera varje del för sig ges möjlighet till 

att hitta samband mellan samtliga komponenter i hela systemet. Bromssystemet kan betraktas 

som en rad kedja av komponenter där pedalen utgör början och bromsbeläggen utgör slutet. Av 

denna anledning kommer komponenterna att presenteras i kronologisk ordning där bromskraften 

fortplantas längs kedjan. 

 

Först och främst studeras pedalen. Denna kommer att ge en utväxling som beror på hur den är 

utformad. Utväxlingen   bestäms enligt ekvationen  

 

 2

1

 ,
L

u
L

  (1) 

där längderna    och    definieras enligt Figur 2. Denna utväxling används sedan för att 

bestämma förflyttningen av bromsservots ingående axel, samt kraften som krävs för denna 

förflyttning. Det finns ett spel hos pedalen som måste tas upp innan servots ingående axel börjar 

röra sig. Sträckan          , är förflyttningen av servots ingående axel och bestäms enligt 

ekvationen 

 

 
,

,

0
 ,

servo in pedal pedal

servo in pedal pedal pedal pedal

x x u s

x x u s x u s

  


    

 (2) 

där pedalx är förlyttningen av pedalens lägsta punkt,   är utväxlingen som fås av ekvation (1) och  

       är spelet som finns hos pedalen. Kraften           som trycker på bromsservots ingående 

axel ges av ekvationen 
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 , ,
pedal

servo in

F
F

u
  (3) 

där         är den kraft som foten trycker med på pedalen. Efter att ha studerat pedalen är det nu 

dags att kolla vilken inverkan bromsservot har. Bromsservots utgående axel förskjuts inte förrän 

ventilen i bromsservot har öppnats, det är då som luft kommer in och ett övertryck skapas och 

servots utgående axel börjar förskjutas. Denna sträcka som krävs för att ventilen ska öppnas kan 

betraktas som ett spel i bromsservot. Förskjutningen av bromsservots utgående axel,          , 

ges därför av ekvationen  

 

 
, ,

, , ,

0
 ,

servo ut servo in servo

servo ut servo in servo servo in servo

x x s

x x s x s

 


  

 (4) 

där        är spelet i bromsservot. Bromsservots uppgift är att förstärka den ingående kraften och 

med hjälp av en transmissionsfaktor,   , kan den utgående kraften från bromsservot,          , 

bestämmas enligt ekvationen 

 

 , ,  .servo ut servo in fF F T   (5) 

I huvudcylindern finns det som tidigare nämnt ett dubbla system, ett som verkar fram och ett 

som verkar bak. Då bromsservots utgånde axel förskjuts kommer först kolven för frambromsarna 

att förskjutas. Efter att ventilen i huvudcylindern blockerats kommer ett tryck skapas och den 

andra kolven kommer att börja förskjutas. Även den andra kolven måste förskjutas tillräckligt för 

att blockera ventilen som finns där, innan ett tryck kan skapas. För den valda bilen, Porsche 

Carrera 4S 911, är det givet att kolvarna har en slaglängd på 24 mm respektive 12 mm, det vill 

säga att kolven för frambromsarna rör sig dubbelt så långt som kolven för bakbromsarna. 

Sträckorna,                        respektive                      , som de båda kolvarna rör sig 

med efter att ventilerna stängts ges av ekvationerna 

 

 
, , ,

, , , ,

0huvudcylinder fram ut servo ut huvudcylinder

huvudcylinder fram ut servo ut huvudcylinder servo ut huvudcylinder

x x s

x x s x s

 


  

 (6) 

och 

 

 
, ,

, ,  ,
2

huvudcylinder fram ut

huvudcylinder bak ut

x
x   (7) 

där                 är sträckan som den första kolven måste röra sig innan de båda ventilerna 

blockerats. Kraften från servot kommer att skapa ett tryck,  , i huvudcylindern som beräknas 

enligt ekvationen 

 

 
, ,

2

4

servo ut servo ut

huvudcylinder huvudcylinder

F F
p

A D
 

 
  
 

 (8) 

där                är arean för huvudcylindern. Detta tryck kommer att fortplantas genom 

hydraulrören för att i slutändan trycka beläggen mot bromsskivan. När beläggen börjar trycka på 
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bromsskivan kan föraren fortfarande trycka in pedalen. Detta beror på de elastiska egenskaperna 

hos de ingående komponenterna. Hydraulrören är ett exempel på detta. Dessa expanderar mer 

och mer då föraren fortsätter att trycka på pedalen. För att kolla hur denna expansion påverkar 

bromsandet beräknas först töjningen,  , med hjälp av ekvationerna 

 

 

 
,

2

bromsslang före

bromsslang

p D

t






 (9) 

och 

 

  ,
E


   (10) 

där                  är diametern i slangen innan expansionen sker,             är tjockleken i 

slangen,   är elasticitetsmodulen för slangen och  är spänningen i slangen och beräknas enligt 

ekvation (9).  Efter att ha beräknat töjningen kan den nya diametern för slangen, 

                 , beräknas enligt ekvationen 

 

 , , ,  .bromsslang efter bromsslang före bromsslang föreD D D     (11) 

Då slangen expanderar kommer trycket att ändras eftersom att slangen vill återgå till sin 

usprungliga form. Det nya trycket,                   bestämms med hjälp av ekvationerna 
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     (12) 

och 
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4
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bromsslang efterbromsslang efter
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p
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 (13) 

För att kunna beräkna hur mycket beläggen förskjuts beräknas först den volym vätska som 

kolvarna i huvudcylindern pressar. Volymen,                         som pressas i 

huvudcylindern ges av ekvationen 

 

 

2

, / , / , , / ,
4

huvudcylinder

huvudcylinder fram bak huvudcylinder huvudcylinder fram bak ut huvudcylinder fram bak ut

D
V A x x

 
     (14)

  

där                            ges av ekvation (6) och (7), och därefter kan alltså den volym som 

pressas till framdelen respektive bakdelen bestämmas. Hela denna volym kommer inte att gå till 

bromsoken utan en del kommer gå ”förlorad” i samband med expansionen av bromsslangarna. 

Slangen antas ha samma längd både före och efter expansionen. Det är alltså slangarnas 

innerdiameter som ökar. Den volym,                 som krävs för att expandera slangarna ges 

av ekvationen 
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,exp
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bromsslang efter bromsslang före

bromsslang bromsslang bromsslang

D D
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     (15) 

där             är slangens längd. Med hjälp av denna volymförändring kan bromskolvarnas 

förskjutning beräknas. Det finns 12 bromscylindrar vid framaxeln och 8 cylindrar vid bakaxeln.  

Förskjutningarna                 och                ges därmed av ekvationerna 

 
, ,exp
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12
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 (16) 

och 
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8

huvudcylinder bak bromsslang

bromskolv bak
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V V
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 (17) 

där                     är arean för bromscylindrarna som hör till frambromsarna och 

                   är arean för bromskolvarna som hör till bakbromsarna. Trycket i 

bromsslangarna kommer att ge upphov till en kraft i bromscylindrarna. Det är denna kraft som 

beläggen kommer trycka med på bromsskivan. Kraften,        , ges av ekvationen 

 

 ,belägg kolv bromsslang efter bromscylinderF n p A    (18) 

där       är antalet kolvar som trycker på respektive belägg. Denna kraft är den kraft som 

kommer att trycka skivan och därmed bromsa in bilen. Bilens bromssträcka kommer att påverkas 

beroende på hur stor denna kraft är. För att kunna beräkna tiden för en inbromsning krävs det 

först att bromsmomentet,       , beräknas, och detta görs med hjälp av ekvationerna 

 

 broms beläggf F   (19) 

och  

 

 
,

2

bromsskiva effektiv

broms belägg broms

D
M n f    (20) 

där µ är friktionstalet mellan belägg och skiva,        är friktionskraften mellan belägg och 

skiva,                      är bromsskivans effektiva diameter och         är antalet belägg. 

Med hjälp av bromsmomentet beräknas friktionskraften,      , mellan hjul och underlag enligt 

ekvationen 
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 (21) 

där       är hjulets diameter. Accelerationen,  , och bromstiden,  , kan nu beräknas enligt 

ekvationerna 
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och  

 

 0bil

hjul

m v
t

f


  (23) 

där      är bilens massa och    är utgångshastigheten för bilen. Här antas det att bromsarna inte 

låser sig.  
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4  RESULTAT  

I detta kapitel redovisas de resultat som uppnåtts i detta arbete. 

 

 

Efter att beräkningarna gjorts och programmeringen i Matlab slutförts har plottade funktioner 

tagits fram med hjälp av koden i BILAGA B. Pedalkraften, pedalvägen, beläggens kompression 

och tiden för en inbromsning är exempel på storheter som plottats i förhållande till varandra. 

Dessa kommer att variera då olika parametrar ändras. 

Figur 6 visar en graf över fyra olika komponenters förskjutningar beroende på pedalvägen. Då 

varje komponent har ett spel måste detta tas upp innan komponenten förskjuts. Indatavärdena för 

detta resultat finns i BILAGA A. 

 

Figur 6. Grafen visar beläggens, huvudcylinderns och bromsservots förtkjutningar i förhållande till pedalvägen. 

 

Detta resultat kommer inte att variera såvida inte spelet i komponenterna ändras. Av denna 

anledning presenteras de nästföljande plottarna endast för kraften på bromsskivan beroende på 

pedalkraft, pedalväg och bromsbeläggens kompression. Även hastigheten med avseende på tiden 

plottas. 

 

Fall 1 

Figur 7-10 visar plottarna som fås med ingångvärdena enligt BILAGA A.  
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Figur 7. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalkraften. 

 

Figur 8. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalvägen. 

 

Figur 9. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till beläggens kompression. 



17 

 

 

Figur 10. Grafen visar hur lång tid det tar fär en inbromnsning. 

 

 Kraften som man behöver trycka med på pedalen för att beläggen ska börja trycka på 

skivan är med dessa värden 67 N. 

 Pedalen förflyttning är 4,5 cm. 

 Beläggens maximala kompression är 1,8 mikrometer. 

 Det kommer att ta 5,2 sekunder för bilen att bromsas in från 100 km/h.  

 

Fall 2 

Ingångsvärdena är värden enligt BILAGA A med undantag för slangens E-modul som sätts till 

1000 GPa. Resultatet ges av Figur 11-14. 

 

Figur 11. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalkraften. 
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Figur 12. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalvägen. 

 

Figur 13. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till beläggens kompression. 

 

Figur 14. Grafen visar hur lång tid det tar fär en inbromnsning. 
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 Kraften som krävs för att ta upp allt spel i systemet är 67 N. Därefter börjar beläggen 

trycka på skivan.  

 Spelet i pedalen är 4,5 cm. Därefter har beläggen nått skivan. 

 Beläggens maximala kompression är 1,8 mikrometer. 

 Det kommer att ta 5,2 sekunder för bilen att bromsas in från 100 km/h.  

 

Fall 3 

Ingångsvärdena är värden enligt bilaga A med undantag för slangens E-modul som sätts till 0,1 

GPa. Resultatet ges av Figurerna 15-18. 

 

Figur 15. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalkraften. 

 

Figur 16. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalvägen. 
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Figur 17. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till beläggens kompression. 

 

Figur 18. Grafen visar hur lång tid det tar fär en inbromnsning. 

 

 Kraften som krävs för att ta upp allt spel i systemet är 96 N. Därefter börjar beläggen 

trycka på skivan.  

 Spelet i pedalen är 6,5 cm. Därefter har beläggen nått skivan. 

 Beläggens maximala kompression är 1,15 mikrometer. 

 Det kommer att ta 11,8 sekunder för bilen att bromsas in från 100 km/h.  

 

Fall 4 

Ingångsvärdena är värden enligt bilaga A med undantag för spelet mellan belägg och skiva som 

är 1 mm. Resultatet ges av Figurerna 19-22. 
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Figur 19. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalkraften. 

 

Figur 20. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalvägen. 

 

Figur 21. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till beläggens kompression. 
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Figur 22. Grafen visar hur lång tid det tar fär en inbromnsning. 

 

 Kraften som krävs för att ta upp allt spel i systemet är 110 N. Därefter börjar beläggen 

trycka på skivan.  

 Spelet i pedalen är 7,2 cm. Därefter har beläggen nått skivan. 

 Beläggens maximala kompression är 0,91 mikrometer. 

 Det kommer att ta 13,5 sekunder för bilen att bromsas in från 100 km/h.  

 

Fall 5 

Ingångsvärdena är värden enligt bilaga A med undantag för diametern på huvudcylindern som 

sätts till 19 mm. Resultatet ges av Figurerna 23-26. 

 

Figur 23. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalkraften. 
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Figur 24. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till pedalvägen. 

 

Figur 25. Grafen visar hur kraften på skivan förhåller sig till beläggens kompression. 

 

Figur 26. Grafen visar hur lång tid det tar fär en inbromnsning. 

 

 Kraften som krävs för att ta upp allt spel i systemet är 110 N. Därefter börjar beläggen 

trycka på skivan.  

 Spelet i pedalen är 7,3 cm. Därefter har beläggen nått skivan. 

 Beläggens maximala kompression är 1,8 mikrometer. 

 Det kommer att ta 6,9 sekunder för bilen att bromsas in från 100 km/h.  
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

 

 

5.1 Diskussion 

Resultaten som vi fått fram i denna undersökning kan betraktas orimliga, speciellt med avseende 

på inbromsningstid. Att vi fått sådana resultat beror på ett flertal anledningar, där en gemensam 

faktor är att vi utgått från simpla modeller och försummat komponenter som kan ha en betydande 

inverkan. Anledningen till att vi gjort detta beror på att arbetet inte ska bli allt för stort.  

 

En betydande avgränsning som vi gjort är att vi valt att begränsa oss till endast en bilmodell, 

Porsche Carrera 4S 911. Detta eftersom undersökningen inte skall bli allt för stor. Beräkningarna 

har således gjorts efter denna bil, trots att vi, i så stor omfattning som möjligt, försökt 

generalisera beräkningarna så att de även gäller andra bilar. 

 

Ett exempel på en förenkling vi gjort ser vi redan i början av bromssystemet, pedalen. Som 

tidigare nämnt så kommer pedalens geometriska utformning direkt att påverka utväxlingen. I 

våra beräkningar har vi använt oss av en mycket förenklad pedal då vi tycker att det är själva 

värdet på utväxlingen som är viktigt. Toyota har på senare tid utvecklat pedaler som numera 

används på nästan alla dagens och har en mer komplicerad konstruktion med funktionen att öka 

utväxlingen beroende på hur långt pedalen tryckts in.  

 

Ett viktigt delmål i detta arbete har varit att reducera anliggning av bromsbelägg mot skiva och 

undersöka hur bromskänslan förändras. Detta är något som många experter arbetar på varje dag 

och det finns redan idag en lösning som det nämnts i rapporten, en s.k. Quick take-up 

huvudcylinder. Tack vare denna typ av cylinder kan spelet mellan belägg och skiva ökas, vilket 

reducerar anliggningen avsevärt. Vi har i våra beräkningar inte tagit hänsyn till en Quick take-up 

huvudcylinder trots att nästan alla dagens bilar är tillförsedda med en sådan. Anledningen till att 

vi valde att inte ta hänsyn till den var på grund av att vi ville fokusera mer på andra komponenter 

och se hur just deras egenskaper påverkar bromskänslan. Som vi ser på resultatet så leder detta 

till att bromstiden är relativt hög jämfört med hur det är i verkligheten. Detta innebär alltså att en 

Quick take-up huvudcylinder har väldigt stor påverkan vid inbromsning.  

 

Förutom försummandet av Quick take-up cylindern så har ytterligare en avgränsning gjorts. 

Huvudcylinderns kolvar och rör har betraktats som stela, på grund av deras höga styvhet. Detta 

påverkar resultatet på så sätt att pedalkraften och pedalvägen beräknas mindre och kortare än i 

verkligheten. 

 

En annan avgränsning som har stor betydelse för just anliggning är försummandet av den s.k. O-

ringen som nämnts tidigare. Att lätta på bromspedalen och således återställa trycket i 

bromsslangarna är inte tillräckligt för att dra tillbaka kolven och belägget i bromsoket. För att 

denna skall återfjädras krävs en O-ring som i princip fungerar som en fjäder. I många fall då 

bilar har anliggning är det just O-ringen som felat. Denna är elastisk och som med alla material 

utmattas denna. I de värsta fallen slits denna helt och tätningen behöver bytas. 
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Även fjädrar av olika slag i hela bromssystemet har försummats. Fjädrar finns t.ex. i pedal, 

huvudcylinder och bromsservo. Tillsammans med O-ringarna hade de gett en förändrad 

bromskänsla jämfört med resultatet vi fått. Dessa endast kommer att ha en linjär påverkan på 

bromskänslan och eftersom undersökningens intressanta del är att se vilken påverkan de olika 

komponenterna har på bromskänslan har fjädrarna försummats. 

 

Under ett bromsförlopp händer det mycket i bromssystemet. Beroende på hur lång tid 

inbromsningen sker kommer de olika komponenterna att hettas upp mer eller mindre. Under en 

lång inbromsning, exempelvis vid körning i sluttning, kommer bromsskivan och beläggen att bli 

enormt varma. Denna värme leds vidare i oket till bromskolvarna och sedan till bromsslangarna. 

Beroende på vilken sorts bromsvätska som används (DOT 3, 4, 5 etc.) kommer denna att koka 

vid olika temperaturer. I verkligheten är denna dimensionerad för att aldrig koka, men i extrema 

förhållanden kan detta hända ändå. Problemet vid kokning blir att delar av vätskan övergår i 

gasform, som ju är kompressibelt. Detta leder till att pedalen sjunker mjukt utan att en större 

bromskraft tillförs rotorn. 

 

Förutom bromsvätskan, så hettas belägg, kolvar och skiva upp. Detta ändrar de elastiska 

egenskaperna hos komponenterna och beläggen nöts t.ex. snabbare då dessa är varmare. 

Samtliga temperaturpåverkningar har försummats i beräkningarna, mestadels på grund av att det 

inte riktigt går att kontrollera denna temperaturpåverkan och vilken effekt den har på olika 

komponenter. Dessutom hade dessa beräkningar varit av hög komplexitet. 

 

I bilen som vi studerat kommer, som tidigare nämnt, bromsoken från uppdragsgivaren Brembo. 

Dessa tillverkar ok med bromsskivor som har ventilerade hål. Användningen av dessa höjer 

livslängden på beläggen på sådant sätt att skivan kyls ned och hettar inte upp belägg lika mycket, 

vilket gör att de nöts mindre än hos oventilerade skivor. Även detta är alltså en 

temperaturpåverkan som försummats från beräkningarna. 

 

Som resultaten visar är graferna som nämnt orimliga. Viktigt för undersökningen är istället att se 

hur de olika komponenterna påverkar just resultatet. I fall 1 och 2 är samtliga plottar till synes 

identiska. Givetvis är så inte fallet rent teoretiskt, utan en viss avvikelse sker. Skillnaden mellan 

dessa fallen var en ändring av bromsslangarnas E-modul. Jämförs detta med fall 3, där E-

modulen sattes till väldigt liten, ser vi en betydlig skillnad. Här har inbromsningstid, den krävda 

pedalkraften och vägen ökat relativt mycket. Slutsatsen av detta kan dras att bromsslangarnas 

styvhet endast ger en betydlig påverkan upp till en viss gräns. Över denna gräns kommer E-

modulen inte att påverka (bland annat) inbromsningstiden. 

 

Vidare i undersökningen i fall 4 ändrades spelet mellan belägg och skiva till att bli större. Detta 

innebar givetvis att pedal behöver röra sig en längre väg för att ta upp spelet. Eftersom vi i början 

av undersökningen antog att pedalvägen kommer att förhålla sig till pedalkraften proportionellt, 

innebär detta att även kraften behöver ökas. Vi har även fått resultatet att beläggen kommer att 

komprimeras mindre. Detta beror på att vi redan i början antagit att pedalen kommer att röra sig 

en viss väg och en viss kraft kommer att tillämpas. Således leder detta till att inbromsningstiden 

ökar, då beläggen trycker med en mindre kraft på skivan. 

 

I fall 5 har huvudcylinders kolvarea ändrats. En minskning av denna kan man tro innebär att en 

mindre kraft behöver tillföras från pedalen. Så har fallet inte visat sig vara. Trots att kraften som 

omvandlas via vätsketrycket ökar, beror detta resultat på att en mindre huvudcylinder även 

innebär att mindre vätska pressas i bromsslangarna. Således kommer pedalvägen behöva bli 

längre och eftersom vi tidigare, som nämnt, antog att pedalväg och pedalkraft förhåller sig linjärt 

kommer även kraften att öka. Inbromsningstiden kommer följaktligen bli längre. 

En optimal area på huvudcylindern kan hittas, eller rättare sagt, ett optimalt förhållande mellan 
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huvudcylinderarea och bromscylinderarea kan bestämmas så att inbromsningstiden, pedalkraften 

och pedalvägen blir minimala. Detta har dock utelämnats från denna undersökning och lämnats 

för vidare studier om så önskas. 

 

Beläggen är som visat inte stela. Dessa kommer att komprimeras baserat på hur stor kraft som 

appliceras på dem. En större kompression innebär i sig att beläggen trycker hårdare på skivan. 

Hur kompressionen sker har utelämnats från undersökningen, men värt att nämna är att denna 

kompression leder till att beläggen hettas upp mer och deformeras således mer (med en större 

kompression). Med hjälp av en FEM-analys kan belastningen på beläggen undersökas. 

 

I själva verket kan undersökningen ha gjorts genom att utgå från beläggen och skivan med en 

utgående kraft. Man utgår då från en kompression och simulerar bromsförloppet baklänges. 

Detta hade lett till att man får pedalväg, pedalkraft och inbromsningstid som utdata. 

Undersökningen har dock här gjorts utgående från pedalväg och pedalkraft, då detta har 

förenklat beräkningarna. Resultatet blir dock detsamma. 

 

I undersökningen har som synes endast 5 fall undersökts, trots att det bifogade programmet 

tillåter att flera andra komponenters egenskaper ändras. Med andra ändringar än dessa kommer 

givetvis annat resultat att fås. Detta har dock utelämnats till egenstudier och framtida 

undersökningar. 

 

5.2 Slutsatser 

 

 En minskning av slangarnas E-modul kommer att leda till att pedalen behöver tryckas in 

en längre sträcka. Pedalkraften kommer att öka och bromstiden för en inbromsning 

kommer att öka rejält, det vill säga bromskänslan kommer att påverkas väldigt mycket. 

 

 Beläggens kompression är väldigt liten, vilket betyder att bromskänslan inte kommer att 

påverkas något märkbart på grund av deras kompression. 

 

 Då huvudcylinders area ändras kommer pedalkraften, pedalvägen och bromstiden att 

förändras – bromskänslan påverkas väldigt mycket. 

 

 Då spelet mellan belägg och skiva ökar kommer bromskänslan att påverkas väldigt 

mycket i och med att pedalkraften, pedalvägen och bromstiden ökar. 

 

 Eftersom att bromstiden är relativt hög med ingångsparametrarna så tyder det på att en 

Quick take-up huvudcylinder påverkar bromstiden väldigt mycket. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

 

 

6.1 Rekommendationer 

För att få resultat som är mer rimliga rekommenderas det huvudsakligen att inkludera en Quick 

take-up huvudcylinder för att få ett bättre resultat på bromskänslan. Denna har en stor påverkan 

på inbromsningen.  

 6.2 Framtida arbete 

Eftersom att detta arbete inte inkluderat samtliga faktorer i ett bromsförlopp kan det således vara 

viktigt att bygga vidare modellen och inkludera viktiga delar som avgränsats från denna 

undersökning. Följande delar kan i framtiden studeras:  

 Modellen kan byggas vidare på och inkludera temperaturpåverkan i flera/samtliga 

komponenter.  

 Slangarnas expansion har här inte begränsats. Här kan den stålomspunna egenskapen 

införas och undersökas.  

 En viktig och betydande del i bromsförloppen är kompressionen av bromsbeläggen. 

Modellen kan utvecklas genom att en FEM-analys görs på beläggen och analyseras. Även 

nötningen av dessa kan undersökas och hur detta påverkar anliggning mot skiva.  
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BILAGA A: INGÅNGSVÄRDEN 
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BILAGA B: MATLAB 

guiControl.m 
 
function varargout = guiControl(varargin) 
% GUICONTROL MATLAB code for guiControl.fig 
%      GUICONTROL, by itself, creates a new GUICONTROL or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUICONTROL returns the handle to a new GUICONTROL or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUICONTROL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in GUICONTROL.M with the given input 

arguments. 
% 
%      GUICONTROL('Property','Value',...) creates a new GUICONTROL or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before guiControl_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to guiControl_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help guiControl 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 31-May-2013 23:23:53 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @guiControl_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @guiControl_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before guiControl is made visible. 
function guiControl_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to guiControl (see VARARGIN) 
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% Choose default command line output for guiControl 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes guiControl wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.gcf); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = guiControl_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function pedalLength_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalLength as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalLength as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalLength_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function pedalForce_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalForce (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalForce as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalForce as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalForce_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to pedalForce (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function pedalWeight_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalWeight (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalWeight as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalWeight as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalWeight_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalWeight (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function pedalTravel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalTravel (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalTravel as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalTravel as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalTravel_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalTravel (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function pedalGear_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalGear (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalGear as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalGear as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalGear_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalGear (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function pedalPlay_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of pedalPlay as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of pedalPlay as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pedalPlay_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pedalPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function vacuumRatio_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to vacuumRatio (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of vacuumRatio as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of vacuumRatio as 

a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function vacuumRatio_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to vacuumRatio (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function vacuumPlay_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to vacuumPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of vacuumPlay as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of vacuumPlay as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function vacuumPlay_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to vacuumPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function msDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of msDiameter as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of msDiameter as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function msDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  

function msPistonStroke1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPistonStroke1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of msPistonStroke1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

msPistonStroke1 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function msPistonStroke1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPistonStroke1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function msPistonStroke2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPistonStroke2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of msPistonStroke2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

msPistonStroke2 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function msPistonStroke2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPistonStroke2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function msPlay_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 



40 

 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of msPlay as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of msPlay as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function msPlay_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to msPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  

function hoseDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hoseDiameter as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of hoseDiameter 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function hoseDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function hoseThickness_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseThickness (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hoseThickness as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of hoseThickness 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function hoseThickness_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseThickness (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function hoseEmodulus_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseEmodulus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hoseEmodulus as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of hoseEmodulus 

as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function hoseEmodulus_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseEmodulus (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  

function hoseLength_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hoseLength as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of hoseLength as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function hoseLength_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hoseLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function calPistonDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calPistonDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of calPistonDiameter as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

calPistonDiameter as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function calPistonDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calPistonDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function discDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to discDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of discDiameter as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of discDiameter 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function discDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to discDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function fricDiscPad_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to fricDiscPad (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fricDiscPad as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fricDiscPad as 

a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function fricDiscPad_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to fricDiscPad (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function discPadPlay_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to discPadPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of discPadPlay as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of discPadPlay as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function discPadPlay_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to discPadPlay (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pushbutton1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

  

  
function cal_pistonsFront_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cal_pistonsFront (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of cal_pistonsFront as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

cal_pistonsFront as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function cal_pistonsFront_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cal_pistonsFront (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function cal_pistonsRear_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cal_pistonsRear (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of cal_pistonsRear as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

cal_pistonsRear as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function cal_pistonsRear_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cal_pistonsRear (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function carWeight_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carWeight (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of carWeight as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of carWeight as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function carWeight_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carWeight (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function carSpeed_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carSpeed (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of carSpeed as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of carSpeed as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function carSpeed_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carSpeed (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function carWheelDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carWheelDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of carWheelDiameter as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

carWheelDiameter as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function carWheelDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to carWheelDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popupmenu1. 
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 

contents as cell array 
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%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in timeVelcheck. 
function timeVelcheck_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to timeVelcheck (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of timeVelcheck 

  

  
% --- Executes on button press in travelDisccheck. 
function travelDisccheck_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to travelDisccheck (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of travelDisccheck 

  

  
% --- Executes on button press in forceDisccheck. 
function forceDisccheck_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to forceDisccheck (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of forceDisccheck 

  

  
% --- Executes on button press in compressDisccheck. 
function compressDisccheck_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to compressDisccheck (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of compressDisccheck 

  

  
% --- Executes on button press in travelOutaxischeck. 
function travelOutaxischeck_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to travelOutaxischeck (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of travelOutaxischeck 
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porshe911GUI.m 
 
clc; clear all; 

  
%% Close all figures 
handles = findall(0 , 'type', 'figure'); 
h = guiControl; 
handles(find(handles == h)) = []; 
close(handles) 

  
%% 

  
max_force               = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','pedalForce'),'String')); 
x_max                   = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','pedalTravel'),'String'))*10^-2; 
gear                    = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','pedalGear'),'String')); 
pedal_play              = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','pedalPlay'),'String'))*10^-3; 

  
booster_ratio           = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','vacuumRatio'),'String')); 
booster_play            = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','vacuumPlay'),'String'))*10^-3; 

  
D_mCyl                  = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','msDiameter'),'String'))*10^-3; 
piston_stroke1          = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','msPistonStroke1'),'String'))*10^-3; 
piston_stroke2          = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','msPistonStroke2'),'String'))*10^-3; 
piston_rel = piston_stroke1/piston_stroke2; 
master_cylinder_play    = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','msPlay'),'String'))*10^-3; 

  
D_bhose1                = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','hoseDiameter'),'String'))*2.54/100; 
t                       = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','hoseThickness'),'String'))*10^-3; 
E_hose                  = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','hoseEmodulus'),'String'))*10^9; 
L_bhose1                = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','hoseLength'),'String')); 

  
n1                      = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','cal_pistonsFront'),'String')); 
n2                      = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','cal_pistonsRear'),'String')); 
D_cal_piston            = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','calPistonDiameter'),'String'))*10^-3; 
ebd_diameter            = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','discDiameter'),'String'))*10^-3; 
mu                      = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','fricDiscPad'),'String')); 
pad_disc_play           = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','discPadPlay'),'String'))*10^-3; 

  
wheel_diameter          = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','carWheelDiameter'),'String'))*2.54*10^-2; 
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m                       = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','carWeight'),'String')); 
v0                      = 

str2num(get(findobj(gcf,'Tag','carSpeed'),'String')); 

  

  
%% 
% Beräkningarna görs med 2 separata ekvationssystem, ett för kraft och ett 

för 
% väg. (Istället för att bestämma kraft som en funktion av väg.) 
% Här förutsätts även att kraften från kolvarna i bromsoken är densamma för 
% både fram- och bakhjulen (pga. att kolvarna är lika stora överallt) 

  

  
%% Pedal - 1 

  
F = 0:max_force; 
x = 0:x_max/(numel(F)-1):x_max; 
x_out1 = (x*gear-pedal_play).*((gear*x)>pedal_play); 
temp11 = find(0 == x_out1); 
temp12 = temp11(end); 
temp13 = F/gear; 
F_out1 = (temp13-temp13(temp12)).*((gear*x)>pedal_play); 

  
F_in2 = F_out1(end); 
x_in2 = x_out1(end); 

  
%% Vacuum booster - 2 

  

x_out2 = (x_out1 - booster_play).*(x_out1>booster_play); 
temp21 = find(0 == x_out2); 
temp22 = temp21(end); 
F_out2 = (F_out1-F_out1(temp22))*5.5.*(x_out1>booster_play); 

  
F_in3 = F_out2(end); 
x_in3 = x_out2(end); 

  

%% Master cylinder - 3 

  
x_out3 = (x_out2-master_cylinder_play).*(x_out2>master_cylinder_play); 
temp31 = find(0 == x_out3); 
temp32 = temp31(end); 
F_out3 = (F_out2-F_out2(temp32)).*(x_out2>master_cylinder_play); 
A_mCyl = (0.25*pi*D_mCyl^2); 
V_out3front = x_out3*A_mCyl; 
V_out3rear = x_out3*A_mCyl/piston_rel; 

  
p_mCyl = F_out3/A_mCyl; 
%F_b = P * A_bk;   % Kraften på bromsbeläggen utan hänsyn till slang 

  
%% Hose # Ta upp spel - 4 

  

stress = (p_mCyl(end)*D_bhose1) / (2*t); 
e = stress/E_hose; 
D_bhose2 = D_bhose1*(e+1); 

  
A1 = 0.25*pi*D_bhose1^2; 
A2 = 0.25*pi*D_bhose2^2; 
V_bhose1 = L_bhose1 * A1; 
delta_V = A2*L_bhose1-A1*L_bhose1; 
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F_hose = p_mCyl*A1; 
p_out4 = F_hose/A2; 
A_cal_piston = 0.25*pi*D_cal_piston^2; 
V_out4front = V_out3front-delta_V; 
V_out4rear = V_out3rear-delta_V; 

  
x_out4front = (V_out4front/n1)/A_cal_piston; 
x_out4rear = (V_out4rear/n2)/A_cal_piston; 

  
%% Brake piston - 5 

  
x_out5front = x_out4front; %Per kolv 
x_out5rear = x_out4rear; 
F_out5 = (p_out4*A_cal_piston); 

  

%% Brake pad - 6 

  
temp61f = find(x_out5front-pad_disc_play>0); 
temp62f = temp61f(1)-1; 
temp61r = find(x_out5rear-pad_disc_play>0); 
temp62r = temp61r(1)-1; 
F_out6front = (F_out5-F_out5(temp62f))*(n1/4).*(x_out5front>pad_disc_play); % 

/4 för att få 1 belägg 
F_out6rear = (F_out5-F_out5(temp62r))*(n2/4).*(x_out5rear>pad_disc_play); 

  
x_out6 = x_out5front(1:temp62f); 
x_out6expected = x_out5front(temp62f+1:end); 

  
x_out6frontPlay = x_out5front(1:temp62f); 
x_out6rearPlay = x_out5rear(1:temp62r); 
x_out6frontPress = x_out5front(temp62f+1:end); 
x_out6rearPress = x_out5rear(temp62r+1:end); 

  
F_out6frontPlay = F_out6front(1:temp62f); 
F_out6rearPlay = F_out6rear(1:temp62r); 
F_out6frontPress = F_out6front(temp62f+1:end); 
F_out6rearPress = F_out6rear(temp62f+1:end); % TEMP62F ! EJ R. För att ge 

samma dimensioner som front 

  

  
%% Brake - 7 

  
v = v0; 
s_dist = 30.7848; 
A_pad = 348*10^-4; 
accMax = ((v0./3.6).^2)/(2*s_dist); 
F_max = abs(accMax)*m; 
M_brake = F_max * wheel_diameter/2; 
F_out7Max = M_brake/(mu*ebd_diameter/2); 
p_padMax = F_out7Max/A_pad; 

  
p_compressFront = F_out6frontPress/A_pad; 
p_compressRear = F_out6rearPress/A_pad; 

  
pad_displacementFront = p_compressFront*10^-11; 
pad_displacementRear = p_compressRear*10^-11; 

  
x_pedal_pad = [x_out6frontPlay x_out6frontPress]; 
F_total_pad = [F_out6frontPlay ((F_out6frontPress+F_out6rearPress)*4)]; 
M_brake = F_total_pad * mu * ebd_diameter/2; 
F_out7 = M_brake/(wheel_diameter/2); 
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vCar = v0:-v0/(numel(F)-1):0; 
acc = -F_out7/m; 
t = (m*fliplr(vCar/3.6))/F_out7(end); 

  

  

  

  
%% Total pedal play 

  
x = x*100; 
if(get(findobj('tag','travelOutaxischeck'),'value')) 
    figure; 
    plot(x(1:numel(x_out6)),x_out6*100,'g','LineWidth',2); 
    hold on; 
    plot(x(numel(x_out6)+1:end),x_out6expected*100,'--g','LineWidth',2); 
    plot(x,x_out3*100,'k','LineWidth',2); 
    plot(x,x_out2*100,'r','LineWidth',2); 
    plot(x,x_out1*100,'LineWidth',2); 
    xlhand = get(gca,'xlabel'); 
    set(xlhand,'string','Pedalväg (cm)','fontsize',15); 
    ylhand = get(gca,'ylabel'); 
    set(ylhand,'string','Utgående axel (cm)','fontsize',15); 
    legend('Belägg','','Huvudcylinder','Bromsservo','Pedal'); 
    grid on; 
end 

  
if(get(findobj('tag','timeVelcheck'),'value')) 
    figure; 
    plot(t,vCar,'LineWidth',2); 
    xlhand = get(gca,'xlabel'); 
    set(xlhand,'string','Tid (s)','fontsize',15); 
    ylhand = get(gca,'ylabel'); 
    set(ylhand,'string','Hastighet (km/h)','fontsize',15); 
    grid on; 
end 

  

  
if(get(findobj('tag','forceDisccheck'),'value')) 
    figure; 
    plot(F,F_total_pad/1000,'LineWidth',2); 
    xlhand = get(gca,'xlabel'); 
    set(xlhand,'string','Pedalkraft (N)','fontsize',15); 
    ylhand = get(gca,'ylabel'); 
    set(ylhand,'string','Kraften på skivan (kN)','fontsize',15); 
    grid on; 
end 

  

  
if(get(findobj('tag','travelDisccheck'),'value')) 
    figure; 
    plot(x,F_total_pad/1000,'LineWidth',2); 
    xlhand = get(gca,'xlabel'); 
    set(xlhand,'string','Pedalväg (cm)','fontsize',15); 
    ylhand = get(gca,'ylabel'); 
    set(ylhand,'string','Kraften på skivan (kN)','fontsize',15); 
    grid on; 
end 

  
if(get(findobj('tag','compressDisccheck'),'value')) 
    figure; 
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    plot(pad_displacementFront*1000, F_out6frontPress/1000,'LineWidth',2); 
    xlhand = get(gca,'xlabel'); 
    set(xlhand,'string','Beläggens kompression (mm)','fontsize',15); 
    ylhand = get(gca,'ylabel'); 
    set(ylhand,'string','Kraften på framskivan (kN)','fontsize',15); 
    grid on; 
end 

  

  

 

 

 


