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Sammanfattning 
Examensarbetet syftar till att ta fram en realistisk datormodell av BvS10 som ska användas 
för att jämföra köregenskaper med framtida studier. Simuleringarna genomfördes i 
programmet Adams-ATV, ett program som är utvecklat speciellt för bandfordon. En modell 
av bandvagnen byggdes så noggrant som möjligt för att användas vid simuleringarna. För att 
kunna göra detta togs mått och vikter in från ritningar och andra datablad. Modellen kördes 
bland annat på en så kallad APG-bana och de simuleringsresultat som framkom har jämfördes 
med mätvärden för att validera simuleringarna. Överensstämmelsen mellan simulering och 
mätning var bra. Övriga simuleringar som genomfördes var vertikalhinder, vägbank och 
svängprov. 



   

Abstract 
This master thesis is performed in order to develop a computer model of the BvS10 all terrain 
vehicle which will be used to evaluate vehicle dynamics during future studies. The 
simulations were performed in ADAMS-ATV a program specially developed for tracked 
vehicles. A model of the vehicle was built as accurate as possible to be used in the 
simulations. To be able to do that measures and weight was used from blueprints and other 
datasheets. The model was driven on a so called APG-track and the results that came out were 
compared to measurements from a real vehicle to validate the simulations. The conformance 
between simulation and measures was good. Other simulations that were performed was 
vertical obstacle, road embankment and turning test. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alvis Hägglunds har vid tidigare designstudier byggt testriggar för att prova ut olika dämpare 
och andra parametrar som påverkar fordonets köregenskaper. Detta är ett väldigt kostsamt och 
tidsödande arbete. På senare år har datorsimuleringar börjat användas inom fler och fler 
områden och programmen som används har blivit bättre. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att i Adams modellera och simulera ett midjestyrt bandfordon 
av typen BvS10 och få så likvärdiga resultat som möjligt jämfört med mätresultat. Modellen 
ska sedan användas som referens för att jämföra fordonsegenskaperna mellan flera olika 
förslag på framtida bandvagnar. Ett körfall som skulle genomföras var APG-bana (Aberdeen 
Proving Ground) vilket är en bana som är standard inom försvarsindustrin och används för att 
jämföra olika fordon med avseende på rotationsaccelerationer i tilt och rolled. Målet är att 
minimera de accelerationer förare, passagerare samt vapensystem utsätts för. De andra 
körfallen var hindertagning av olika typer såsom vägbank, vertikalhinder och svängprov.
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2 Företagspresentation 

2.1 Historia 
Företaget AB Hägglund & söner grundades 1899. I början var de verksamma inom 
träindustrin och tillverkade bland annat möbler. Allt eftersom utvecklades tillverkningen och 
kom att innefatta allt från möbler till flygplan. 
 
Tillverkningen av militära terrängfordon åt svenska armén påbörjades 1957, sedan dess har de 
sålt till över 40 olika länder. Efter ett antal år delades företaget i tre olika företag med skilda 
ägare, de nya företagen blev Hägglunds Vehicle AB, Hägglunds Drives AB och MacGregor 
Cranes AB. MacGregor tillverkar fartygskranar och Hägglunds Drives tillverkar 
hydraulmotorer, alla tre företag ligger i frontlinjen inom sina respektive branscher. År 1997 
köptes Hägglunds Vehicle AB upp av Alvis PLC och ingår sedan dess i den koncernen, något 
år senare byttes namnet till Alvis Hägglunds AB som företaget fortfarande heter. 
 

2.2 Fordon 
 
2.2.1 Bandvagn 206 (Bv206) 
På 70-talet behövde svenska försvaret en ersättare till Bv202 som hade tillverkats av Volvo. 
Hägglunds tog sig an uppgiften att utveckla en ny bandvagn. Den är uppbyggd av två 
banddrivna vagnar med en led mellan så att fordonet kan svängas på samma sätt som en 
midjestyrd traktor. 
 
Hägglunds fick en beställning på 3500 fordon år 1979 vilken sedan kompletterades med 
ytterligare 1000 stycken. Bv206 har överlägsen framkomlighet på de flesta underlag tack vare 
sina band och dessutom är den amfibisk. Marktrycket understiger en människas vilket gör att 
den kan ta sig fram med lätthet i mjuk terräng såsom snö och myrmark. I dagsläget har Bv206 
sålts i över 11000 exemplar till 40 olika länder i ett 50-tal olika civila och militära versioner. 
 

 
 
Figur 2.1 Bv206 i standardutförande. 
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2.2.2 Bandvagn 206S (Bv206S) 
Under 80-talet påbörjade Hägglunds utveckling av en splitterskyddad version av den 
framgångsrika Bv206 som kom att heta Bv206S. Den första prototypen tillverkades 1990 och 
produktionen påbörjades 1993. Den har samma goda framkomlighet som Bv206 men dess 
splitterskydd gör den mer användbar närmare frontlinjen. Bv206S är konstruerad för att klara 
tuffa militära krav vid mobilisering i alla typer av klimat, med hög tillförlitlighet och låga 
servicekostnader. För närvarande har Bv206S sålts till Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien 
och Sverige. 
 

 
Figur 2.2 Bv206S 
 
2.2.3 Bandvagn S10 (BvS10) 
På mitten av 90-talet började utvecklingen av en helt ny vagn som skulle ha större lastvolym, 
dubbelt så hög lastkapacitet samt dubbla hastigheten i terräng jämfört med Bv206. BvS10 har 
samma goda terrängegenskaper som Bv206 och Bv206S men med mycket bättre åkkomfort 
vilket gör det möjligt att hålla samma framryckningshastighet som moderna stridsfordon. De 
första vagnarna beställda av brittiska armén började tillverkas 2003. 
 

 
Figur 2.3 BvS10 
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2.2.4 Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 90, CV90) 
I mitten av 80-talet fick Hägglunds ett utvecklingskontrakt på 5 chassin som var början på en 
ny typ av stridsfordon. Efter 6 års utvecklingsarbete beslutade försvarets materielverk, FMV, 
att fordonet skulle serietillverkas. Svenska försvaret har genom åren köpt CV90 i 6 olika 
varianter. Den första exportordern gick till Norge 1994. År 2000 beställde Finland och 
Schweiz också CV90. Totalt har CV90 sålts i över 900 exemplar. 
 

 
Figur 2.4 CV9030
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3 Metod 
Simuleringarna har genomförts i Adams, med tilläggsmodulen ATV (adams tracked vehicle). 
Detta program utför dynamiska simuleringar med hjälp av numeriska metoder. För att kunna 
bygga modellerna togs ritningar ur företagets arkiv där alla parametrar som behövde införas i 
programmet kunde utläsas. För dämpare och fjädrar erhölls kurvor över karakteristiken för 
respektive komponent. För att kontrollera riktigheten i simuleringarna jämförs resultaten mot 
mätresultat från verkliga fordon.
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4 Teori 
För att lösa rörelseekvationerna använder sig Adams-ATV av en lösningsalgoritm kallad 
”predictor-corrector” Med hjälp av denna algoritm räknas lösningen för nästa tidssteg i två 
steg. I det första steget (Predictor) extrapoleras en lösning fram utifrån tidigare värden, 
eftersom detta bara är en förutsägelse så är det inte troligt att den kommer inom den 
specificerade feltoleransen. Den måste också stämma med rörelseekvationerna och detta 
villkor tillsammans med extrapoleringen bildar ett stort antal algebraiska ekvationer. I det 
andra steget av lösningen (corrector) löses dessa ekvationer genom Newton-Raphson-
iterationer. Om lösningen inte har kommit inom feltoleransen på ett visst antal iterationer 
kortas tidssteget ned och proceduren börjar om från början. 
 
Kontaktkrafter 
Kontaktkrafter uppkommer mellan delar som kommer i kontakt med varandra t.ex. band och 
mark. Adams har följande formulering för kraftekvationerna. 
 

qcqqkF n &−−−= )(' 0  
Där 0qq −  är inträngningsdjupet, 'k  styvhetskonstant och c är dämpkonstant. Om n sätts till 1 
uppför sig systemet linjärt men derivatan blir diskontinuerlig, dessutom är systemet inte 
linjärt. Baserat på Hertz teori så ska n vara 1.5. Om en cylinder trycks mot en platta ökar den 
undanträngda volymen med kvadraten på nedtryckningen. Tester har visat att n=2-3 ger det 
bästa simuleringsresultatet. 
 
Dämpning i kontakter  
Dämpning i kontakter 
Den andra termen i kraftekvationen är dämpningstermen, om vi har ett andra ordningens 
system kan följande ekvation för den relativa dämpningen härledas. 

km
c

2
=ξ  

Om den deriveras med avseende på q fås följande uttryck på styvheten. 
1

0 )(' −−−=
∂
∂= nqqnk

q
Fk  

och om dämpningen är konstant kan dämpningen skrivas på följande form. 

2
1

0 )('2
−

−==
n

qqckmc ξ  
Detta ger en dämpning som är stabil, vilket lämpar sig för numeriska beräkningar. Denna 
funktion används därför i Adams. 
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Friktionsmodell 
Det är svårt att få till en bra modell för friktionen vid övergången från negativ till positiv 
hastighet då den ej är kontinuerlig i origo. Adams använder sig av en typ av arctan-kurva, se 
figur 4.1. för att beskriva friktionen, den har den positiva effekten att den är kontinuerlig 
genom origo.  

 
Figur 4.1 Friktionsmodell
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5 Genomförande 

5.1 Skapa modeller 
Programmet är uppbyggt så att användaren inte behöver bygga egna geometrier utan de är 
parametriserade och sätts ut på modellen med hjälp av koordinater. Inställningarna görs i ett 
fönster där mått, vikter, tröghetsmoment, se bilaga 3, och övriga värden såsom friktioner, 
dämpnings och kontaktparametrar för alla ingående delar skrivs in, se figur 5.1. Alla 
koordinater och tröghetsmoment anges i x, y och z-riktningar. När till exempel ett bandställ 
med alla ingående komponenter är färdigkonstruerat kan detta kopieras så att hela operationen 
ej behöver göras om igen.  
 

 
Figur 5.1 Fönster för att modifiera drivhjul. 
 
5.1.1 Skrov  
Eftersom det var en bandvagn som skulle simuleras var två skrov nödvändiga. Skroven 
definieras utifrån ett antal punkter som utgör skrovets sidoprofil samt två olika bredder en för 
den övre skrovdelen och en för den undre. Den övre skrovdelen är den som går ut över 
banden och fungerar som bandhylla. Skrovens utseende har ingen betydelse eftersom 
tyngdpunkt och andra fysiska parametrar ej beror på skrovets form då dessa införs manuellt. 
Däremot kan det vara av estetisk och praktisk anledning att ha någorlunda realistiska skrov så 
att det blir lättare att dra paralleller med det riktiga fordonet. 
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5.1.2 Bandställ 
Bandstället är den del av fordonet som innehåller information om vilken bana (APG, hinder 
etc. se bilaga 1) som bandet skall köras på samt vilken position i förhållande till fordonets 
centrum som bandet och hjulen skall sitta. Banan beskrivs av x, y och z-koordinater för 
noderna samt i vilken ordning noderna ska sammankopplas för att bilda de element som 
banytan består av.(Se bilaga 1) 
 
5.1.3 Drivhjul 
Drivhjulen definieras genom att ange bottenradie, bredd, antal kuggar, vikt, tröghetsmoment. 
Det är också på drivhjulen som framdrivningssättet ges antingen genom att ange 
vinkelhastighet eller vridmoment. I detta fall användes en modifierad typ av 
vridmomentsdrivning som reglerar i förhållande till önskad hastighet med en given feltolerans 
och begränsad effekt så att ej orimliga vridmoment erhålls vid låga varvtal.(Se bilaga 2) Vid 
svängprovet kopplades den vanliga driften ur och istället drev momentet på en cylinder som 
kopplades till drivhjulen med en funktion som fördelar varvtalet mellan dem precis som en 
riktig differential. Ett problem som finns är att programmet bara kan hantera håldrift i banden, 
det vill säga kuggarna på drivhjulet tar tag i hål i bandet. Så i det här fallet när den verkliga 
modellen har innerkuggsdrift, alltså inga hål utan istället gummiklackar på insidan av bandet 
fick en approximation göras så att drivdiametern blev riktig. 
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5.1.4 Bärhjul 
Bärhjulen och dess pendelarmar byggdes med hjälp av mått från ritningar så att diametrar och 
övriga mått blev korrekta. Friktionen för lager och dylikt utelämnades då dessa inte påverkar 
dynamiken nämnvärt. Men om krafter i drivlinan ska undersökas är friktionen av större 
intresse. Tröghetsmomenten räknades ut och fördes in i modellen, här sattes också 
fjäderkonstanter och dämpvärden in. I verkligheten så sitter pendelarmarna fastsatta i en så 
kallad skidbalk på varje sida, dessa balkar är i sin tur fastsatta på skroven med styva 
bladfjädrar. På modellen sattes pendelarmarna direkt på skroven eftersom skidbalkar inte kan 
hanteras av programmet. Pendelarmens vinkel sätts så nära läget som den har på en riktig 
vagn när den står på marken. Därför måste en förspänningsvinkel eller ett 
förspänningsmoment införas för att hålla vagnen i det läget. Dämparen har olika 
dämparkarakteristik vid in och utfjädring. I figur 5.2 redovisas utseendet på dämparens 
karakteristik, negativa värden på vinkelhastigheten anger infjädring. 
 

 
Figur 5.2 Dämpkarakteristik för torsionsdämpare. 
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5.1.5 Spännhjul 
För spännhjulet gäller samma som för övriga hjul vad beträffar vikt, mått och övriga data. Det 
som skiljer är att det finns en ruta där ett önskat värde på bandspänningen anges. Det finns 
olika typer av spännhjul att tillgå i ATV men inget av dessa lämpar sig för den här specifika 
uppgiften. 
 
Den typ av spännhjul som krävs är ett fjädrande spännhjul men något sådant finns inte 
fördefinierat. Därför modellerades en ny typ av spännhjul som endast används för att spänna 
bandet till ett givet värde för att sedan tas bort inför själva simuleringarna. Spännhjulets 
utfjädringsstopp är satt så att hjulet inte kan fjädra ut mer än till ett förutbestämt läge, i annat 
fall skulle hjulet dras fram på grund av bandspänningen. 
 
Figur 5.3 visar bandspännaren, den fungerar på följande sätt. Hjulet kopplas loss från sin 
ordinarie arm och sätts fast på arm A. Arm B är låst till den ordinarie armen så att den erhåller 
samma fjäderkonstant och fjädringsstopp som den sistnämnda. Mellan arm A och arm B sitter 
det ett vridmoment som vrider arm A och hjulet bakåt varvid bandet spänns, samtidigt mäts 
kraften i en bandplatta, när den är tillräckligt stor avbryts simuleringen. Sedan mäts vinkeln 
och avståndet till hjulcentrum, dessa värden införs sedan på ett vanligt bärhjul. 
 
Den riktiga bandspännaren fungerar på liknande sätt men då sitter det en skruv som vrider 
runt armen istället för ett vridmoment. Och istället för att mäta kraften i bandet mäts 
nedhänget vid en bestämd punkt på bandet. 
 
 
 

 
Figur 5.3 Bandspännare 
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5.1.6 Stödrulle 

 
Figur 5.4 Pilen pekar på stödrullen 
 
Stödrullen är det lilla hjul som ger stöd åt bandet upptill så att det går fritt från bärhjul och 
skidbalk. 
 
5.1.7 Band 
Banden på den riktiga vagnen är av armerat gummi men i programmet kan bara band med 
stela segment sammankopplade med gummibussningar simuleras. Banden kan därför ge 
upphov till felaktiga resultat. 
 
Det finns två olika typer av band i programmet, dynamiska och stringband. De dynamiska 
banden är uppbyggda av bandplattor och gummibussningar precis som ett riktigt stålband där 
varje bandplatta har vikter och tröghetsmoment definierade. Fördelen med dynamiska band är 
att modellen uppför sig naturligare då banden kan släppa från hjulen. 
 
Stringbanden är uppbyggda av fjädrar och dämpare som sitter mellan de olika hjulen detta gör 
att bandet ligger an mot alla hjul hela tiden vilket gör att det blir vissa skillnader i resultat 
jämfört med dynamiska band. Tidigare tester visar dock att skillnaderna inte är så stora. 
Därför genomfördes de flesta simuleringarna med stringband då simuleringarna går mellan 2-
5 gånger snabbare med dem. 
 
5.1.8 Styrdon 
Styrdonet är den mekanism som håller ihop fram och bakvagn. Styrdonet möjliggör 
styrmanövrar samt tillåter att skroven rör sig i förhållande till varandra. Styrdonet byggdes i 
programmet av enkla geometrier som kopplade ihop båda skroven med leder för att efterlikna 
det verkliga styrdonet. Styrcylindrarna ersattes med en vinkel i svängleden för att underlätta 
modelluppbyggnaden. De dämpcylindrar som sitter i styrdonet modellerades med vanliga 
fjädrar/dämpare som fick en liten fjäderkonstant och en linjär eller olinjär dämpning beroende 
på vad som eftersträvades. Eftersom en dämpare i Adams kan dras ut oändligt långt användes 
en funktion som bara tillåter ett visst avstånd mellan minimum och maximumvärde för att 
simulera dämparnas ändlägen. 
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5.2 Modeller 
 
5.2.1 BvS10 

 
Figur 5.5 Adamsmodell av BvS10 
 
BvS10 är den modell som finns idag. På den riktiga bandvagnen sitter det dubbla pendelarmar 
och hjul på varje hjulstation, men eftersom pendelarmarna är sammanlänkade ersattes dessa 
med en enkel och hjulen ersattes med ett hjul. På den här bandvagnen sitter det en sorts 
gummibussningar som fungerar som torsionsfjäder. Eftersom den är av gummi finns det en 
liten dämpning inbyggd i gummit som är lite svår att komma fram till utan en riktig mätning. 
Den fick därför ett antaget värde till att börja med. Fjäderkonstanten är olinjär men för att 
förenkla modelleringen gjordes en linjär approximation. Styrdonet har två tiltleder, en rolled 
och en led för att svänga. Tiltlederna är till för att vagnarna ska kunna vrida sig fritt runt en 
axel som går tvärs genom vagnarna och rolleden för att kunna vrida sig runt en axel längs 
vagnarna. En tiltled sitter i den främre styrdonsinfästningen och en sitter i den bakre 
tillsammans med rolleden. Mitt på styrdonet sitter svängleden tillsammans med den konsol 
som tiltdämparna är infästa i. 
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5.2.2 Alternativ bandvagn 
 

 
Figur 5.6 Adamsmodell av den alternativa modellen 
 
En alternativ modell togs fram för att jämföra olika alternativ av styrdonsdämpning. Den fick 
en högre totalvikt, längre band och nytt bandställ. En annan skillnad mot BvS10 är att den har 
enkel pendelarm med två hjul. På BvS10 sitter svängleden mellan tiltlederna, på alternativet 
sitter båda tiltlederna bakom svängleden. Den har också torsionsfjädrar av stål som inte har 
någon inre dämpning därför sattes dämpningen på alla hjul, utom de som är försedda med 
rotationsdämpare, till noll. På den här modellen provades att använda tiltdämparna i styrdonet 
också som rolldämpare, vilket leder till annat utseende på dämparuppsättningen se figur 5.7. 
Denna uppsättning jämfördes med en enkel dämpare för att se hur stor skillnaden blev. I fallet 
där två snedställda dämpare användes, räknades dämpningen om så att den motsvarade en rak 
dämpare i tiltled.  

 
Figur 5.7 Styrdonsdämparna sedda uppifrån. 
 

5.3 Testbanor 
De testbanor som skulle köras var dike, grav, vägbank, vertikalhinder samt apg-bana.(se 
bilaga 6) 

5.4 Genomförande 
Ett antal simuleringar genomfördes där en eller flera parametrar ändrades för att sedan 
jämföra med mätvärden från en riktig vagn eller från andra simuleringar. I de körfall där 
endast framkomligheten räknades gjordes mätningar bara för att kolla om några orimliga 
värden uppträdde, till exempel om drivhjulet slog i ett hinder för hårt. 
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5.4.1 Simulering 
Modellen modelleras i ett så verkligt läge som möjligt men det är svårt att hitta precis rätt, 
därför är det första steget i simuleringen är att hitta jämvikt. Den processen kan påverkas 
genom att sätta ett antal olika parametrar såsom tillåtet fel, inbalans samt stabilitet. Själva 
simuleringen kördes vid 30 km/h precis som den riktiga vagnen och på en apg-bana. I övriga 
fall kördes simuleringarna vid de rimliga hastigheter som fordonet kan tänkas ha i de olika 
situationerna. Simuleringstiderna sattes så att bandvagnen skulle hinna hela banan eller förbi 
hindret med lite marginal. 
 
5.4.2 Validering 
Resultaten som framkom vid simuleringarna jämfördes med mätvärden för att få en så 
verklighetstrogen modell som möjligt. De värden som jämfördes var vinkelacceleration och 
vinkel hastighet runt en axel tvärs vagnen för både fram och bakvagn. För att bättre se var de 
olika topparna framträdde lågpassfiltrerades värdena med en brytfrekvens på 5Hz. Olika 
parametrar ändrades vid de olika simuleringarna för att kunna uppskatta vilka parametrar som 
påverkade resultatet mest, både positivt och negativt. 
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6 Resultat  

6.1 BvS10 
Jämförelser mellan vinkelaccelerationer och vinkelhastigheter som gjorts för både fram och 
bakvagn har lett till mycket spridda resultat. Jämförelser har gjorts för att se hur mycket olika 
parametrar påverkar vinkelaccelerationen. De jämförelser som har gjorts mellan simuleringar 
med olika parametrar liknar varandra i stort till utseendet, men toppvärdena och antalet toppar 
varierar rätt så kraftigt mellan extremfallen. De parametrar som jämfördes var 
tröghetsmoment, tyngdpunktshöjd och dämpvärden för styrdon, torsionsdämpare samt för 
gummifjädrarna. En mätning som simuleringarna jämfördes med var vinkelhastigheten för 
framvagnen i en referensmätning där styrdonsdämparna var tömda på olja och inga 
torsionsdämpare på fram och bakvagn, se figur 6.1. 
 

 
Figur 6.1 Mätvärde vinkelhastighet framvagn. 
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Motsvarande simulering helt utan dämpning vare sig i styrdon eller på pendelarmarna blir 
väldigt gungig och får mycket högre toppar än mätningen, se figur 6.2. Det beror till stor del 
på att ingen dämpning i gummidämparna är inräknad samt att styrdonsdämparna fortfarande 
har en friktionskraft mellan kolv och cylinder som inte har tagits med. 
 

 
Figur 6.2 Vinkelhastighet framvagn helt odämpad. 
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Vid de fortsatta simuleringarna antogs därför en dämpning för gummifjädrarna och styrdonet 
för att uppnå ett bättre resultat. De dämpvärden som antogs blev för höga till en början vilket 
resulterade i en för kraftig dämpning och alltför små värden på vinkelhastighet och 
vinkelacceleration, se figur 6.3. 
 

 
Figur 6.3 Vinkelhastighet framvagn dämpad. 
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Den röda kurvan som är simuleringen stämmer rätt bra mot mätvärdet som är den blå kurvan 
se figur 6.4. Vid simuleringen hade gummifjädrarna en dämpning på 1Nm/grad och styrdonet 
var helt odämpat inte ens den friktion som finns i cylindrarna är medtagen. 
 

 
Figur 6.4 Jämförelse vinkelhastighet för framvagn mellan simulering och mätning. 
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Styrdonets dämpning verkar ha mest betydelse för bakvagnen vilket ses i figur 6.5 där 
skillnaden är betydligt större mellan simulering och mätning än vad den är för framvagnen. 
En anmärkningsvärd sak är att adamsmodellen har samma fjäderkonstanter som BvS10 
medan den vagn som mätningarna har utförts på har något vekare fjädrar. Simuleringar med 
dessa svagare fjädrar gjordes också men de resultaten var längre ifrån och hade inte samma 
utseende. 
 

 
Figur 6.5 Jämförelse vinkelhastighet för bakvagn mellan simulering och mätning. 
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6.2 Alternativ bandvagn 
De olika dämparuppsättningarna i styrdonet på den alternativa modellen utvärderades genom 
att köra över apg-banan och vinkelhastigheten runt en axel längs med vagnen (roll) jämfördes 
för att se om tiltdämparna tillförde någon dämpning för denna rotationriktning. För 
framvagnen blev resultatet sämre, se figur6.6, när de snedställda dämparna användes. Det 
beror på att bakvagnen har mer påverkan då en frihetsgrad till dämpas. 
 

 
Figur 6.6 Jämförelse vinkelacceleration framvagn 
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Vinkelaccelerationen för bakvagnen blev dock lägre, se figur 6.7, vid samma konfiguration. 
Samma sak sågs då endast tiltdämpning användes, att bakvagnen påverkades mest positivt av 
styrdonsdämpningen och samtidigt drog med sig framvagnen mer i rörelserna. 

 
Figur 6.7 Jämförelse vinkelacceleration bakvagn 
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7 Diskussion 
Skillnader mellan mätvärden och simuleringar kan ha sin grund i ett antal olika orsaker. En 
orsak är att det är svårt att göra bra datormodeller på gummikomponenter utan att ha tillgång 
till mätdata. Även jämförelser mellan den referensmätning som hade gjorts utan dämpning i 
vare sig styrdon eller chassi var skillnaden ganska stor. För att komma till rätta med alla 
osäkerheter skulle det vara av stort intresse att mäta upp gummifjädrarna och 
styrdonsdämparna så att dessa kan modelleras på ett fullgott sätt. Det har blivit lite väl mycket 
gissningar vad gäller dämpvärdena förutom på torsionsdämparen för vilken en mätkurva 
erhölls. Speciellt styrdonet skulle vara intressant eftersom dämpningen där har stor inverkan 
på resultatet. Anmärkningsvärt var att simuleringarna med fjäderkonstanter tagna från Bvs10 
gav bästa resultatet trots att de fjädrar som satt på mätvagnen hade mindre fjäderkonstant. 
Detta kan bero på att det satt kortare pendelarmar på mätvagnen men det är inte fastställt om 
så är fallet. Men trots detta så finns fortfarande spridningen i komponenterna med i bilden så 
helst skulle samtliga dämpare mätas upp innan en mätning på vagnen genomförs. Sedan är ju 
frågan vilka feltoleranser som kan tillåtas mellan mätdata och simuleringar för att ändå få ett 
resultat att relatera till. Vid tidigare simuleringar på företaget har resultaten stämt bra med 
mätvärden men då har det rört sig om bandstyrda fordon med bara en vagnskropp och med 
torsionsfjädrar av stål som är lättare att modellera. 
 
På grund av att ATV inte kunde hantera kontakter i X-led kunde inte hindertagningen 
genomföras till fullo. När vertikalhindret skulle simuleras trängde vagnen in för långt i 
väggen innan programmet upptäckte detta och skickade därefter ut modellen med våldsam 
kraft. 
 
Svängprovet kunde genomföras efter att drivningen gjorts om så att den fungerade som en typ 
av differential. Vägbanken gick att köra uppför men spännhjulet fladdrade betänkligt uppför 
hela backen, vilket också beror på kontakt enbart i Y-led men ej i X-led. En ytterligare orsak 
kan vara att det övre fjädringsstoppet på spännhjulet inte var rätt definierat. 
 
Vad gäller de simuleringar som gjorts på den alternativa modellen så är de bara ett första steg 
på vägen, men vissa slutsatser angående styrdonsdämpningen kan dras av resultaten inför 
framtida studier. Till exempel upptäcktes att styrdonsdämparen måste ges en annan infästning. 
De infästningspunkter som användes i simuleringarna ger väldigt lite tiltdämpning på grund 
av att dämparen blir nästan lika lång som avståndet mellan tiltlederna. Detta resulterar i att 
styrdonet rör sig som två parallellstag vilket ger lite påverkan på dämparen och till följd av 
det lite dämpning. En tänkbar lösning på problemet är att sätta infästningspunkterna så nära 
varandra som möjligt så att dämparens längd och avståndet mellan tiltlederna skiljer sig mer. 
En annan är att använda två dämpare som på BvS10 så att varje tiltled dämpas för sig. 
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Nedan ses ett exempel på hur en fil som beskriver ett hinder kan se ut. 
 
!   ------------------ 
!   | ROAD DATA FILE | 
!   ------------------ 
! 
!  Bump road file - flat 
!   
METHOD 
GENDATA 
! 
!  Conversion factors 
! 
X_SCALE 
 1.0 
Y_SCALE 
 1.0 
Z_SCALE 
 1.0 
! 
!Road origin is located at the following global coordinates in the  
!data set. 
! 
ORIGIN 
0 0 0 
! 
!Road coordinate system is oriented with respect to the global origin 
!by the following transformation matrix. 
! 
ORIENTATION 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
! 
!Coordinates for the node points on road 
! 
NODES   Här beskrivs nodernas placering i x,y, och z-led  
  12 
  1   0.0     -4.0    0.0 
  2   0.0      4.0    0.0 
  3  10.0     -4.0    0.0 
  4  10.0      4.0    0.0 
  5  10.75     -4.0    0.1 
  6  10.75      4.0    0.1 
  7  11.05     -4.0    0.1 
  8  11.05      4.0    0.1 
  9  11.8     -4.0    0.0 
 10  11.8      4.0    0.0 
 11 100.0     -4.0    0.0 
 12 100.0      4.0    0.0 
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! 
!Connectivity of node points defining the triangular element 
! 
ELEMENTS 
  10 
  1    2     3    1    1 
  2    4     3    1    1 
  3    4     5    1    1 
  4    6     5    1    1 
  5    6     7    1    1 
  6    8     7    1    1 
  7    8     9    1    1 
  8   10     9    1    1 
  9   10    11    1    1 
 10   12    11    1    1 
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APG-banan är uppbyggd av flera på varandra följande hinder av två olika modeller som ses i 
figur 1.1 och 1.2. Figur 1.3 visar hur hindren är placerade i förhållande till varandra där 
avstånden är mätta mellan hindren från den ände som är närmast startpunkten längst ned på 
bilden. 
 

 
Figur 1.1 Hinder l 

 
Figur 1.2 Hinder ll 
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Figur 1.3 APG-banans upplägg. 
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Vägbank 

 
 
 
Vertikalhinder 
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Farthållare 
Step((bör-är ,-0.5,-1,0.5.1)*(max drivmoment) 
 
Farthållaren består av en funktion som kontrollerar hur mycket drivhjulens hastighet avviker 
från det satta börvärdet för hastigheten. Funktionen går genom origo från –1 till 1 när 
hastighetsskillnaden går från t.ex. –0.5 till 0.5 beroende på vad toleransen satts till. När 
skillnaden mellan är- och börhastigheten är positiv så är hastigheten för låg och ett drivande 
moment läggs på det motsatta gäller om skillnaden är negativ. 
 
Maximalt drivmoment 
37000/max(abs(varvtal),6) 
Denna funktion begränsar drivmomentet så att det ej blir orimligt stort vid låga varvtal. 
Drivmoment(Nm) = maxeffekt(kw)/varvtal(rad/s) 

 
 

 
Figur 2.1 Kurvan som används till farthållaren. 
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Tröghetsmomentet runt rotationsaxeln för bärhjulen och drivhjulen beräknades med formel 
(1) för de andra axlarna användes formel (2). 

2

2
1 mrI z =  (1) 

 

)3(
12
1 22 rhmII yx +==  (2) 

Tröghetsmomenten för vagnskropparna beräknades med hjälp av formel (3) där a och b är 
längd, höjd och bredd beroende på runt vilken axel man vill beräkna. 
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12
1 22

,, bamI zyx +=  (3) 

För pendelarmarna användes formel (4) för smal stång där z-axeln går längs med stången. 
2

12
,0 LmIII yxz ===  (4) 

 




