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Sammanfattning

Den passiva hjulupphängningen är i moderna fordon en stor be-
gränsning d̊a allt högre krav ställs p̊a komfort samtidigt som tra-
fiksäkerheten är viktigare än n̊agonsin.

Med en passiv hjulupphängning f̊ar tillverkaren alltid göra
avvägningar mellan komfort och vägh̊allningsegenskaper hos si-
na fordon. Denna avvägning beror p̊a att karaktären hos en
passiv hjulupphängning inte kan p̊averkas s̊a att den klarar av
att absorbera underlagets ojämnheter och samtidigt uppn̊a max-
imal kontakt mellan däcken och underlaget vid kurvtagning.
Med dagens användningsomr̊aden ställs även höga krav p̊a last-
ningsmöjligheter. Fordonet ska s̊aledes fungera lika bra olastat
som fullastat.

Denna rapport undersöker möjligheten att använda en magnetre-
ologisk dämpare för att uppn̊a en semi-aktiv hjulupphängning.
Med en s̊adan lösning kan dämparens styvhet ändras väldigt fort
vilket gör det möjligt att aktivt optimera hjulupphängningen men
för att åstakomma detta måste dämparens karaktär vara känd.

Detta arbete börjar med att mekaniska adaptrar konstrueras för
att möjliggöra infästning av den magnetreologiska dämparen i
en belastningsmaskin. En testprocedur utvecklas för att kunna
karaktärisera dämparen. Fr̊an analyserade data åsk̊adliggörs de
p̊averkande parametrarna och deras beteende, och fr̊an dessa data
tas även en matematisk modell fram som beskriver dämparens
karaktär. Rapporten innefattar även framtida arbete.
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Abstract

Passive suspension is in modern vehicles a limitation because of
the increasing demand of comfort while the safety aspect is more
important than ever. With a passive suspension the vehicle ma-
nufacturer needs to compromise between these requirements. The
reason of this compromise is the lack of adjustment possibilities
for a passive suspension to handle a bump in the road and still
keep maximal contact between the road and the vehicles tires. A
requirement of today’s market is that a vehicle should be able to
handle great variation of load without affecting the handling or
comfort.

This thesis considers the use of magnetorheological dampers to
achieve a semi-active suspension. With such solution, the stiffness
of these dampers can be changed rapidly, allowing a continuous
optimization of the suspension if the damper’s characteristics are
known. The work in this thesis begins with the development of
mechanical adapters to attach the magnetorheological dampers to
a universal testing machine. It then continues with the develop-
ment of the test procedures to characterize the dampers. Beyond
the test measurements, analysis of the data is presented followed
by a mathematical model of the damper’s characteristics. Concept
of future work concludes the thesis.
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2.3 Komfort och vägh̊allning . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Metodik 9
3.1 Verktyg för konstruktion samt databearbetning . 9
3.2 Konstruktion av adaptrar . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Experimentella tester . . . . . . . . . . . . . . . 11
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2.3 Skillnaden mellan en passiv hjulupphänging och en

semi-aktiv hjulupphängning [4]. . . . . . . . . . . 6
2.4 Förklaring av Roll-, Yaw-, Pitch-vinkleln [5]. . . 7

3.1 FEM-analys utav den undre adaptern. . . . . . . 10
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

I dagens läge finns det inte s̊a m̊anga bilar som är anpassade för
rullstolsburna passagerare. Men en av de f̊a bilar som finns är ut-
vecklad av Freno AB. Bilen är baserad p̊a en Volkswagen Caddy
Maxi där Frenos modell har tillägsnamn BeFree. Den är utrustad
med en egenutvecklad bakvagn som tagits fram för att möjliggöra
en sänkning av golvet s̊a att rullstolen ryms. Med den ursprungli-
ga bakvagnen var denna sänkning inte möjlig att genomföra d̊a en
solid axel löpte mellan balkarna i orginalchassit. Denna sänkning
av golvet ger en lägre instegshöjd vilket underlättar vid in- och
ur-stigning för den rullstolsburne passageraren. Sänkningen leder
även till att personen som sitter i rullstolen hamnar i normalhöjd
i bilen och f̊ar p̊a s̊a vis god utsikt genom bilens fönster.

Med hjälp av luftfjädring kan fordonets bakdel sänkas vid stil-
last̊aende och p̊a s̊a vis underlätta för den rullstolsburne pas-
sageraren vid i- och urstigning av fordonet. Styrningen av luft-
fjädringen sker via ett elektroniskt styrsystem. För att möjliggöra
s̊a l̊ag p̊astigningshöjd som möjligt s̊a har den bakre hju-
lupphängningen konstruerats enligt Figur 1.1.

Figur 1.1: Frenos egenutvecklade bakvagn [1].

P̊a Lule̊a tekniska universitet har det drivits ett studentprojekt
med m̊al att bygga ett elektroniskt styrsystem för en semi-aktiv
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2 KAPITEL 1. INLEDNING

hjulupphängning som baseras p̊a likadana MR-dämpare som un-
dersöks i detta arbete. Det framtagna styrsystemet ska kunna
implementeras i den bakre hjulupphängningen p̊a Frenos Volks-
wagen Caddy BeFree för att öka komforten, säkerheten samt
vägh̊allningsegenskaperna. Ett semi-aktivt system skulle innebära
att dämparen till viss del kan förändras och bli styvare eller mju-
kare vilket p̊a s̊a vis gör det möjligt för dämparen att prestera
optimalt under olika förh̊allanden. För att kunna ta fram en regu-
lator till systemet var MR-dämparen tvungen att karaktäriseras
d̊a den saknade produktspecifikationer vilket resulterade i detta
arbete.

1.2 Problembeskrivning

För att kunna ta fram nödvändiga data (för vidare simulering-
ar samt möjlighet att designa en regulator) behövde adaptrar
konstrueras samt tillverkas för att kunna fästa MR-dämparen i
lämplig testutrustning. Lämplig testutrustning var tvungen att
fastställas och ett testprotokoll togs fram samt att experimen-
tella mätningar behövde genomföras. Resultatet fr̊an mätningar
bearbetades i MATLAB för framtagning och redovisning av rele-
vant data.

1.3 Mål

Målet med examensarbetet är att karaktärisera MR-dämparen för
att möjliggöra vidare simuleringar samt möjlighet att designa en
regulator specifikt för denna MR-dämpare.

1.4 Avgränsningar

Adaptrarna kommer tillverkas av Lule̊a tekniska universitets
Centralverkstad och konstrueras med avseende p̊a l̊ag kostnad
och kort tillverkningstid vilket innebär att konstruktionen anpas-
sas utifr̊an det material som redan finns hos tillverkaren samt ut-
ifr̊an minsta möjliga bearbetningstid. Mätningar kommer ske i en
mindre dragprovsmaskin d̊a mer avancerade dragprovsmaskiner ej
fanns att tillg̊a inom arbetets tidsramar. Under mätningarna kom-
mer MR-dämparens strömförsörjning ej ske via den h̊ardvara som
tas fram i studentprojektet utan med hjälp av en spänningskub
d̊a mätningarna annars inte kommer kunna ske inom utsatta tids-
ramar.



Kapitel 2

Teori

I detta kapitel beskrivs relevant teori kring MR-dämparen och hur
den kan användas för att förbättra komfort och vägegenskaper hos
ett fordon.

2.1 MR-teknologi

En MR-dämpare är till sin mekaniska uppbyggnad väldigt lik en
vanlig hydralisk dämpare. MR-dämparen utnyttjar likt hydralis-
ka dämpare viskositeten hos vätskan för att skapa ett motst̊and
när vätskan passerar genom kolvens ventiler se figur 2.1. Det som
gör MR-dämparen unik är dess vätska, som inneh̊aller micropar-
tiklar som reagerar p̊a magnetfält [7]. MR-dämparens kolv har
samma egenskaper som en vanlig hydralisk kolv men fungerar
även som en elektromagnet. Kolven skapar ett magnetfält vilket
gör att micropartiklarna bildar kedjor enligt figur 2.2. P̊a s̊a vis
ökar viskositeten hos vätskan. Genom att förändra magnetfältets
styrka kommer längderna och tätheten av kedjorna med micro-
partiklar att förändras. Vätskans viskositet beror i sin tur av des-
sa kedjor. Detta beroende gör det möjligt att styra viskositeten
hos dämparen utifr̊an den ström som MR-dämparens spole matas
med.
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4 KAPITEL 2. TEORI

Figur 2.1: Förklaring av vätskans flöde i en hydralisk dämpare [2].

Figur 2.2: Magnetfältets p̊averkan p̊a MR-vätskan [3].

2.2 Semi-aktiv hjulupphängning

Precis som en traditionell passiv hjulupphängning best̊ar en
semi-aktiv hjulupphängning av en fjäder och en dämpare. I
en passiv hjulupphängning s̊a har dämpningskoefficienten samt
fjäderkoefficienten ett fixt beteende. Varken dämparen eller fjäder
kan förändra sin karaktär. En passiv hjulupphängning med linjär
dämpning kan beskrivas som en differential ekvation vilket visas
i ekvation 2.1 [7].

mẍ+ cẋ+ kx = F (t) (2.1)
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Där m är massan, c är dämpningskoefficienten och k är
fjäderkoefficienten. Variabeln x är förskjutningen fr̊an vila. Tids-
derivata av x är ẋ vilket är förskjutningens hastighet. Accelera-
tionen av massan blir d̊a tidsderivatan av ẋ, vilket är ẍ. F(t) är
den kraft som verkar p̊a systemet. Utifr̊an grundläggande vibra-
tionsanalyser ges följande definitioner:

ωn =

√√√√ k

m
, (2.2)

Ekvation 2.2 beskriver den naturliga odämpade frekvensen ωn.

cc = 2
√
mk, (2.3)

Ekvation 2.3 är den kritiska dämpningen cc.

ζ =
c

cc
=

c

2
√
mk

, (2.4)

vilket är dämpningskvoten mellan dämpningskoefficenten och den
kritiska dämpningen.

Efter omskrivning av ekvation 2.4 f̊as:

2ζωn =
c

m
. (2.5)

Insättning av ekvation 2.3, 2.4 och 2.5 i ekvation 2.1 ger:

ẍ+ 2ζωnẋ+ ω2
nx =

F (t)

m
, (2.6)

För olika värden p̊a koefficienterna kommer olika egenskaper hos
den passiva hjulupphängningen att uppn̊as. Men oavsett vil-
ka konfigurationer som används kommer resultatet alltid bli en
avvägning mellan komfort och vägh̊allning [8]. Ett lastat fordons
beteende skiljer sig ganska mycket mot ett olastat fordon, detta
är ett problem som framförallt syns hos bruksfordon där lasterna
ofta varierar i vikt och fordonen ofta lastas tungt. Dessa skillnader
i beteende kan förklaras i termer av komfort och handling.

För att uppn̊a god vägh̊allning eftersträvas maximal kontakt
mellan däck och underlag. Vid kurvtagning innebär det att
roll-vinkel m̊aste minimeras. För att minimera roll-vinkel och
p̊a s̊a vis uppn̊a maximal kontakt mellan däck och underlag
måste hjulupphängningen vara styv. Det innebär höga värden
p̊a dämpning- och fjäderkoefficienten. Höga värden p̊a koefficien-
terna leder till att systemet blir väldigt stumt och kommer inte
anpassa sig mycket efter underlagets ojämnheter vilket resulterar
i d̊alig komfort.
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Om god komfort eftersträvas s̊a att systemet absorberar underla-
gets ojämnheter måste systemet anpassas för att vara mjukt och
flexibelt. Detta leder till att fordonets roll-vinkel blir större. Re-
sultatet av en stor roll-vinkel blir att fordonets massa förflyttas
vilket kan ses i figur 2.3. När massan förflyttas fördelas tryc-
ket över däcken ojämt och leder till att fordonet blir understyrt.
förklaring av roll-vinkeln återfinns i figur 2.4.

Figur 2.3: Skillnaden mellan en passiv hjulupphänging och en semi-aktiv hjulupphängning
[4].

Ett sätt att öka komforten utan att behöva försämra
vägh̊allningsegenskaperna är att använda sig utav en semi-aktivt
hjulupphängning [8]. Det innebär att dämparen byts ut till
en dämpare med egenskaper att dämparkonstanten kan sty-
ras och anpassas efter varje specifik situation för att maxime-
ra däckkontakten mot underlaget när det behövs men även följa
vägens ojämnheter för att möjliggöra en behaglig upplevelse. En
semi-aktiv hjulupphänging med en linjär dämpare av MR-typ kan
beskrivas utifr̊an ekvation 2.6 p̊a följande vis :

ẍ+ 2ζ(i)ωnẋ+ ω2
nx =

F (t)

m
, (2.7)
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där i är strömmen.
ζ kan beskrivas som:

ζ =
c(i)

cc
(2.8)

Figur 2.4: Förklaring av Roll-, Yaw-, Pitch-vinkleln [5].

2.3 Komfort och vägh̊allning

Komfort är en ytterst subjektiv bedömning och alla uppfattar
komfort olika. Termen komfort är därför väldigt sv̊ar att mäta.
Det finns därför inga standarder för hur komfort ska mätas [9].

Studier visar att vissa faktorer p̊averkar komforten mer än andra
[9]. I Quanan and Huiyi [10] studie av jerk faktorn konstateras att
acceleration, ẍ tillsammans med jerk [11], leder till sämre komfort
beroende av magnitud och riktning. Jerk faktorn definieras som
derivatan av accelerationen vilket beskriver förändringar i acce-
leration. Andra faktorer som uppfattas resultera i sämre komfort
är vibrationer i vissa specifika frekvensomr̊aden och varaktigheten
av dessa frekvenser.

När det kommer till vägh̊allning är det väldigt många faktorer
som p̊averkar det resultat som uppn̊as. En av faktorerna som
p̊averkar vägh̊allningen är fordonets hjulvinklar där rätt hjul-
vinklar kommer resultera i god kontakt mellan däcken och dess
underlag. Däckens egenskaper är en annan faktor som kommer
p̊averka vägh̊allningen. Utöver dessa faktorer s̊a p̊averkar kom-
ponenterna i hjulupphängningen samt konstruktionen av hju-
lupphängningen utfallet av vägh̊allningsegenskaperna.
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Kapitel 3

Metodik

I detta kapitel redovisas hur de mekaniska adaptrarna designa-
des och tillverkades, vilken mätutrustningen som användes, den
testmetod som användes och den databearbetning som gjordes.

3.1 Verktyg för konstruktion samt databearbetning

Konstruktionsarbetet och FEM-analyserna har genomförts med
hjälp av CAD-programmet Siemens NX vilket under arbetet var
Lule̊a tekniska universitets standard CAD-program med inbyggt
stöd för FEM-analyser. Datahanteringen har skett i Microsoft
Excel och sedan importerats i Mathworks MATLAB för bear-
betning och analysering. Datainsamling har skett med program-
men Instron WaveMatrix och National Instruments LabVIEW.
Labviewprogrammet som använts är framtaget p̊a Lule̊a tekniska
universitet och anpassat för de temperatursensorer som använts.

3.2 Konstruktion av adaptrar

För att möjliggöra mätningar av MR-dämparen konstruerades
apadtrar för att passa i den tilltänkta testutrustningen. En krav-
specifikation upprättades för att förenkla konstruktionsarbetet.
Kravspecifikationen bygger p̊a information och synpunkter fr̊an
handledare samt tillverkare och s̊ag ut som följande:

• L̊ag tillverkningskostnad

• Kort tillverkningsprocess

• Enkla tillverkningsmetoder

• L̊ag vikt

• Robust konstruktion

• Motst̊a deformation under mätningar

• Tillverkas av material som tillverkare har p̊a lager

9
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• Robust konstruktion

Högst prioritet hade h̊allfasthetskraven för att minimera mätfel
och störningar i mätningarna samt att inte l̊ata adaptrar begränsa
mätningar.

Eftersom produktspecifikationer saknades och tester inte gick att
genomföra utan adaptrar s̊a var krafterna som kom att verka
p̊a adaptrarna okända och sv̊ara att uppskatta. Det resultera-
de i väl tilltagen dimensionering. Budgeten för adaptrarna var
ytterst begränsad, och tidsramarna för konstruktion och tillverk-
ning var väldigt snäva vilket resulterade i att adaptrarna optime-
rades utefter det material som fanns att tillg̊a för att minimera
tillverkningstiden. Enklare FEM-analyser gjordes för att eventu-
ella spänningskoncentrationer hos adaptrarna skulle upptäckas.
Även storleken av dessa spänningar kontrollerades. D̊a krafterna
som kommer verka p̊a adaptrarna vid mätningarna är okända s̊a
ansattes vid simulering en kraft p̊a 10 kN vilket ans̊ags vara en
kraft med tillräckligt stor säkerhetsfaktor för att säkerställa att
inga deformationer kommer uppst̊a under själva mätningarna.

I figur 3.1 visas spänningskoncentrationer i den undre adaptern
där högsta koncentrationen sker i hörnen av inspänningsplattan
med en spänningsstyrka p̊a 115 N/mm2 vilket är l̊angt under
sträckgränsen för konstruktionsst̊al och för AISI 310 SS vilket är
materialet som används vid simulering. Egenskaperna för detta
material stämmde bäst överens med de st̊al som fanns tillgängliga
utifr̊an de material som fanns tillgängliga i simuleringsprogram-
met. Högsta uppmätta spänning i den övre adaptern var 67.4
N/mm2 och kan ses i figur 3.2. Ritningar togs fram som underlag
för tillverkning och återfinns i bilaga 1.

Figur 3.1: FEM-analys utav den undre adaptern.
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Figur 3.2: FEM-analys utav den övre adaptern.

3.3 Experimentella tester

3.3.1 Uppställning av mätutrustning

De experimentella mätningarna utfördes vid Lule̊a tekniska uni-
versitets Complab med hjälp av en Instron 1272 vilket är en Servo-
hydralisk belastningsmaskin med maximal belastningskapacitet
p̊a 20 kN och en maximal frekvens av 50 Hz och kan ses i figur
3.3.

För att styra strömmen över MR-dämparen användes en
spänningskub. Datainsamlingen skedde i programmet Instron wa-
ve matrix och LabView d̊a Instron wave matrix inte stödjer in-
samling utav data fr̊an externa sensorer fick labview användas för
att kunna mäta och övervaka temperaturer. Temperatursensorn
placerades p̊a utsidan av MR-dämparens cylinder d̊a modifikatio-
ner av MR-dämparen ville undvikas. Detta ger en viss osäkerhet
i mätresultatet av temperaturen.
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Figur 3.3: Servo-hydraliska belastningsmaskinen Instron 1272 [6].

3.3.2 Testmetod

För att karakterisera MR-dämparen behövdes lämplig mätdata
tas fram för dämparens beteende utifr̊an olika strömmar och has-
tigheter. Det medför att det endast var strömmen, i, och hastighe-
ten, ẋ, som varierades vid mätningarna. Strömmen, i, varierades
fr̊an 0A till 1.5A med steg om 0.25A. Mätningarna gjordes för has-
tigheterna 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.25, 0.3, 0.4 m/s. För att uppn̊a
en konstant hastighet s̊a valdes en triangelv̊ag som inputfunktion
d̊a den under själva kompression- och dekompressionsförloppet
kommer ha konstant hastighet med undantag för vändlägena.

Den maximala slaglängden p̊a dämparen, ∆x, var enligt uppgifter
fr̊an tillverkaren 131 mm. D̊a denna uppgift inte kunde verifieras
med tillräckligt hög nogrannhet s̊a valdes ∆x till 100 mm med en
nollpunkt i mitten av dämparen.

Fördelen med den l̊anga slaglängden är att fjäderkraftens
p̊averkan kommer kunna analyseras och dess linjäritet kan un-
dersökas. Samtliga mätningar utfördes i rumstemperatur vilket
var cirka 25 ◦C enligt den temperatursensor som användes och
mätningarna begränsades till en maxtemperatur p̊a 30 ◦C enligt
temperatursensorn.

Maxbegränsningen sattes utan undersökning av förh̊allandet mel-
lan kraft och temperatur pga mätfel p̊a de första mätningar som
genomfördes och tidsramarna tillät inte genomförande av nya
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mätningar vid den tidpunkten. Vilka felmarginaler avgränsningen
har gett upphov till kan ses i figur 4.9.

Ett testprotokoll upprättades för att möjliggöra strukturerade
mätningar . D̊a mätningarna skedde vid flera olika tidpunkter
s̊a reviderades testprotokollet inför varje nytt mät tillfälle. Sista
revideringen kan ses i bilaga 2. Testprotokollet delades upp i flera
mätserier där strömmen, i, amplituden, x, spänningen och funk-
tionen hölls konstant genom hela serien och den variabel som
styrdes var hastigheten, ẋ.

En separat mätning gjordes för datainsamling av temperaturen.
MR-dämparen utsattes för ett utmattningsprov med hjälp av en
sinusfunktion tills dämparen n̊att temperaturen 60◦C enligt tem-
peratursensorn. Strömmen som verkade över dämparen var 1A
vid mätningen. Eftersom det endast var intressant att undersöka
skillnader i temperatur och kraft per cykel s̊a loggades enbart
maxkraften för varje cykel.

3.4 Databearbetning

Mätdatan fr̊an mätningarna sparades i .xlsx-filer samt .txt-filer
och importerades sedan in i MATLAB för bearbetning. För fram-
tagning av kraft- förskjutningsdiagrammen s̊a filtrerades r̊adatan
med hjälp av ett fjärde gradens butterworth l̊agpassfilter med en
brytfrekvens p̊a 100 Hz för att sedan ställa varje kraftvektor för
varje ström mot förskjutningsvektorn. Dock fick tv̊a olika filter
skapas d̊a samplingshastigheten av misstag inte blev samma ge-
nom samtliga mätningar. Datan samplades i 500 Hz alternativt
5000 Hz.

Ett aritmetiskt medelvärde [12] av kraften beräknades för ett en-
skilt kompressionförlopp samt ett enskilt dekompressionförlopp av
samtliga upmätta strömmar och hastigheter. Ett exempel p̊a ett
kompressions- samt dekompressionsförlopp kan ses i figur 3.4. Av
dessa medelvärden bildades vektorer för varje ström som sedan
ställdes mot en hastighetsvektor för att generera kraft- hastighets-
diagrammet. För framtagning av kraft- temperaturdiagrammet
var temperaturdatan tvungen och filtreras för att kunna jämföras
mot maxkraften per cykel.

Denna filtrering skedde genom att beräkna hur m̊anga
mätningarpunkter som fanns p̊a en cykel och plocka ut det värdet
som var i mitten av cykeln. Motiveringen till denna metod är
att skillnaden mellan min- och maxtemperatur per cykel var
som högst 0.2 ◦C vilket ans̊ags försumbart i sammanhanget d̊a
mätningen skedde under 490 cykler och ett temperaturspann p̊a
35 ◦C.
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Figur 3.4: Kraft- tidsdiagram samt förskjutning- tidsdiagram.



Kapitel 4

Resultat

I detta kapitel kommer resultatet av konstruktion och tillverkning
av adaptrarna samt resultatet fr̊an den analyserade datan att
presenteras.

4.1 Adaptrar

Efter optimering utifr̊an kravspecifikationen blev adaptrarna
n̊agot större och tyngre än nödvändigt d̊a det r̊amaterial som
fanns att tillg̊a krävde mycket bearbetning. Detta resulterade i att
den massa som accelererades och deaccelererades vid mätningarna
blev större vilket förstärker belastningsmaskinens egenfrekvens
och kan ha bidragit till ökade mätstörningar och sämre resultat.
I figur 4.1 och 4.2 visas de slutgiliga CAD-modellerna av adapt-
rarna.

Figur 4.1: Övre adaptern som fästes p̊a kolvst̊angen.

15
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Figur 4.2: Undre adaptern som fästes p̊a MR-dämparens cylinder.

4.2 Analys av mätningar

Resultatet fr̊an databearbetningen gav ett flertal olika grafer
som kommer analyseras i detta stycke. Utifr̊an dessa grafer kan
MR-dämparens beroende av olika parametrar undersökas för att
p̊avisa vilka parametrar som måste hanteras vid en regulator de-
sign. I graferna motsvarar negativ kraft kompression och positiv
kraft dekompression.

4.2.1 Analys av Kraft- förskjutningsdiagram

Figur 4.3: Kraft- förskjutningsdiagram för samtliga uppmätta strömmar vid 0.05 m/s.
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Figur 4.4: Kraft- förskjutningsdiagram för samtliga uppmätta strömmar vid 0.075 m/s.

Figur 4.5: Kraft- förskjutningsdiagram för samtliga uppmätta strömmar vid 0.1 m/s.
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Figur 4.6: Kraft- förskjutningsdiagram för samtliga uppmätta strömmar vid 0.15 m/s.

Figur 4.7: Kraft- förskjutningsdiagram för samtliga uppmätta strömmar vid 0.25 m/s.

I figurerna 4.3 - 4.7 syns tydligt MR-dämparens beroende p̊a
strömmen. Krafterna vid strömmarna 0A och 0.25A är väldigt
oregelbundna när man jämför dem mellan olika hastigheter.
Skillnaden mellan dem är relativt små i jämförelse med övriga
strömmar. Detta tyder p̊a att MR-dämparen inte reagerar speci-
ellt bra vid s̊a l̊aga strömmar och kommer bli problematisk att
reglera inom det omr̊adet. Fr̊an 0.5 A och upp̊at är stegen större
och jämnare mellan kompression och dekompression vilket tyder
p̊a att MR-dämparens strömmarna ligger inom arbetsomr̊adet för
MR-dämparen.
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I en jämförelse mellan figurerna syns även dämparens hastig-
hetsberoende samt hastighetsberoendets olinjäritet vilket i se-
nare kommer tydliggöras. MR-dämparens fjäderkraft kan även
åsk̊adliggöras d̊a kraften tenderar att öka alternativt minska när
dämparen närmar sig sina ändlägen. Fjäderkraften hos denna
MR-dämpare är relativt linjär och kommer kunna antas linjär
för ett normalt arbetsomr̊ade under förutsättning att arbetspunk-
ten inte är förskjuten. Denna möjlighet till linjärisering beror p̊a
att fjäderkraftens olinjäreritet verkar som mest, l̊angt utanför ett
normalt arbetsomr̊ade för en dämpare i en hjulupphängning.

Vid en jämförelse av kompression och dekompressions förloppen
konstateras att dämparens beteende inte är identisk för de
b̊ada förloppen. Skillnaderna mellan förloppen är som störst vid
strömmarna 0A och 0.5A vilket även styrker att strömmar under
0.5A ligger utanför MR-dämparens arbetsomr̊ade.

4.2.2 Analys av kraft- hastighetsdiagram

Figur 4.8: Kraft- hastighetssdiagram för de upmätta strömmarna.

Utifr̊an figuren 4.8 kan det konstateras att en linjärisering ut-
av MR-dämparens hastighetsberoende endast kommer kunna
ske inom begränsade intervall. En matematisk modell för MR-
dämparen kan tas fram med hjälp av en linjärisering inom inter-
vallen, ẋ < -0.05, -0.05 < ẋ < 0.05, ẋ > 0.05. I denna modell
antas linjerna inom intervallen ẋ < -0.05 och ẋ > 0.05 att vara
parallella.
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F =

{
−0.05 < ẋ < 0.05; (αi+ β)ẋ,

|ẋ| > 0.05; (αi+ β)0.05 + γ(|ẋ| − 0, 05). (4.1)

där konstanterna α, β och γ kan bestämmas utifr̊an räta linjens
ekvation vilket ger följande värden, α = 16670, β = 41.5 och
γ = 844.

Insättning av dessa värden i den matematiska modellen ger:

F =

{
−0.05 < ẋ < 0.05; (16670i+ 41.5)ẋ,

|ẋ| > 0.05; (16670i+ 41.5)0.05 + 844(|ẋ| − 0, 05).
(4.2)

4.2.3 Analys av kraft- temperaturdiagram

Figur 4.9: Kraft- temperaturdiagram och de avgränsade omr̊ade som valts att arbeta inom.

Den osäkerhet som finns i mätningarna med avseende p̊a MR-
dämparens temperaturberoende kan ses i figur 4.9 där de ver-
tikala linjerna utgör avgränsningarna för mätningarna. kraften
är avtagande och kan beskrivas som en avtagande exponential-
funktion. Trots en avgränsning s̊a skiljer det upp till 200N mel-
lan de utförda mätresultaten vilket ger en osäkerhetsfaktor p̊a 17
procent. Temperatursensorn som användes var inte kalibrerad s̊a
den faktiska temperaturen skiljer sig fr̊an uppmätt värde dock är
sensorn linjär och ger en bra beskrivning av förh̊allandet mellan
kraften och temperaturen.
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4.2.4 Matematisk beskrivning av en semi-aktiv hjuluphängning

Utifr̊an de resultat som mätningarna gett kan nu en ny mer kor-
rekt Differential ekvation upprättas som beskriver det semi-aktiva
hjulupphängningssystemet. Eftersom c(i) bevisats bero p̊a mer än
bara strömmen kan nu ζ beskrivas som:

ζ =
c(i, T, x, ẋ)

cc
, (4.3)

vilket ger:

ẍ+ 2ζ(i, T, x, ẋ)ωnẋ+ ω2
nx =

F (t)

m
(4.4)
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Kapitel 5

Diskussion

I detta kapitel diskuteras det arbete som utförts samt rekommen-
dationer för vidare arbete.

5.1 Diskussion

De adaptrar som konstruerats har fungerat mycket bra och upp-
fyllt deras syfte. Dock hade adaptrarna kunnat f̊att en betydligt
lättare konstruktion om tidsramarna för tillverkningen inte varit
s̊a begränsade. En lättare adapter hade kunnat minska störningar
och gett tydligare resultat och lett till mindre filtreringsarbete vil-
ket resulterat i mer tid för analysering av datan.

En stor begränsning i detta projekt utöver tiden har varit budget
d̊a det i projektets början inte fanns n̊agra pengar budgeterat
för projektet utan det har behövts sökas under arbetets g̊ang.
Detta har resulterat i att stor vikt har lagts p̊a att h̊alla nere
kostnaderna istället för att möjliggjort konstruktion av adaptrar
även till Frenos Volkswagen Caddy Maxi BeFree.

P̊a grund av arbetets tidsramar har inte mätdatan kunnat filtre-
rats s̊a bra vilket resulterar i frekvens-störningar i figurerna 4.3 -
4.7. Störningarna ger även en osäkerhet i framtagning av figur 4.8
där kraften är ett medelvärde och p̊averkas utav svängningarna.
För att f̊a fram data med mindre störningar i hade en bättre
belastningsmaskin kunnat användas men tyvärr fanns det inte
tillräckligt med tid vid mer lämplig belastningsmaskin. Belast-
ningsmaskinen begränsade mätningarna d̊a frekvensstörningarna
för hastigheter över 0.25 m/s gjorde mätdatan oanvändbar.

En avvikelse fr̊an förväntat resultat kan ses för strömmarna
0.25A-1.00A vid 0.1 m/s d̊a det förväntades att samtliga
strömmar skulle likna strömmarna 1.25A och 1.50A. Vad den-
na avvikelse beror p̊a är okänt. Det skulle kunna bero p̊a mätfel
alternativt en defekt hos MR-dämparen vid denna hastighet och
mellan de angivna strömmarna.

23
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I testprotokollet syns att mätningar även gjordes för hastigheter-
na 0.3 m/s och 0.4 m/s anledningen till varför resultatet av dessa
mätningarna inte presenteras beror p̊a att frekvensstörningarna
var s̊a kraftiga att datat inte kunde bearbetas till en användbar
niv̊a. Resultatet av dessa mätningar kanske hade kunnat bearbe-
tas med större tidsramar.

5.2 Vidare arbete

För vidare arbete rekommenderas en undersökning av vad den
upptäckta avvikelsen i figuren 4.8 beror p̊a. Detta genom att göra
nya mätningar vid hastigheten 0.1 m/s för att se om det är ett
mätfel alternativt defekt hos MR-dämparen. Efter det skulle fler
mätningar behöva göras för att komplettera det befintliga ma-
terial som tagits fram för att f̊a en bättre upplösning p̊a kraft-
hastighetsdiagrammet. Det borde även göras mätningar vid högre
strömmar för att undersöka hur hög ström som MR-dämparen t̊al
att arbeta med. Jag skulle även rekommendera att den data som
framtagits filtreras ytterligare för att f̊a ett mer precist resultat.

För att sedan kunna implementera MR-dämparna i Frenos test-
bil behöver adaptrar konstrueras och tillverkas utefter bilens
infästningspunkter. MR-Dämparna behöver dessutom komplet-
teras med ett passande styrsystem för att mätningar ska kunna
genomföras av MR-dämparna i testbilen.

D̊a ett kraftigt temperaturberoende har bekräftats, skulle regu-
latorn behöva ta hänsyn till denna parameter. Underlaget fr̊an
detta arbete täcker dock inte karakteriseringen av denna para-
meter. Om dämparens rörelser loggas via en höjdsensor och den
kurvan integreras ger det information om hur mycket dämparen
rört sig över tid. Det innebär att den temperaturökning som skett
p̊a grund av dämparens rörelser kan beräknas med hjälp av data
som tagits fram i detta arbete. Adderas denna temperaturökning
till den yttertemperatur som redan mäts i bilen kan regulatorn ta
hänsyn till MR-dämparens temperaturberoende.

För att f̊a ett väl optimerat system behöver även dämparens re-
sponstid undersökas. Vid en förändring av strömmen i form av ett
stegsvar kommer inte dämparen kunna reagera momentant utan
kraftökningen kommer ske i form av en exponentialfunktion. Det
som behöver göras är d̊a att under en kompressionscykel förändra
strömmen i form av ett stegsvar vid en bestämd tid. För att sedan
analysera datan genom ta reda p̊a kraftens stigtid i förh̊allande
till stegsvaret.



Kapitel 6

Slutsats

Mätningar har möjliggjorts genom att adaptrar för belastnings-
maskinen har konstruerats och tillverkats utefter uppsatt krav-
specifikation. Relevanta mätningar har gjorts genom en utarbetad
testprocedur.

Mätdata har bearbetats i MATLAB med hjälp av egenskrivna
program. P̊averkande parametrar har identifierats och dessa pa-
rametrars olinjäritet har analyserats. Fr̊an den bearbetade da-
tan har en icke-linjär matematisk modell tagits fram för MR-
dämparen.

D̊a adaptrar är konstruerade samt att en testprocedur är framta-
gen kan nu vidare mätningar genomföras med jämförbart resultat.
Utifr̊an det arbete som utförts har underlag för vidare simulering-
ar samt regulator design anpassad för den testade MR-dämparen
möjliggjorts.
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Testprotokoll 

Serie 1 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 0 0 0,1 12 Triangel   

test 2 0 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 0 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 0 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 0 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 0 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 0 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 0 0,4 0,1 12 Triangel   

 

Serie 2 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 0,25 0 0,1 12 Triangel   

test 2 0,25 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 0,25 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 0,25 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 0,25 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 0,25 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 0,25 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 0,25 0,4 0,1 12 Triangel   

 

Serie 3 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 0,5 0 0,1 12 Triangel   

test 2 0,5 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 0,5 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 0,5 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 0,5 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 0,5 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 0,5 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 0,5 0,4 0,1 12 Triangel   

 

 

 

 

 

 



Serie 4 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 0,75 0 0,1 12 Triangel   

test 2 0,75 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 0,75 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 0,75 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 0,75 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 0,75 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 0,75 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 0,75 0,4 0,1 12 Triangel   

 

Serie 5 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 1 0 0,1 12 Triangel   

test 2 1 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 1 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 1 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 1 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 1 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 1 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 1 0,4 0,1 12 Triangel   

 

Serie 6 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 1,25 0 0,1 12 Triangel   

test 2 1,25 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 1,25 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 1,25 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 1,25 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 1,25 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 1,25 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 1,25 0,4 0,1 12 Triangel   

 

Serie 7 Ström 
(A) 

Hastighet 
(m/s) 

Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion  Temperatur 

test 1 1,5 0 0,1 12 Triangel   

test 2 1,5 0,05 0,1 12 Triangel   

test 3 1,5 0,075 0,1 12 Triangel   

test 4 1,5 0,1 0,1 12 Triangel   

test 5 1,5 0,15 0,1 12 Triangel   

test 6 1,5 0,25 0,1 12 Triangel   

test 7 1,5 0,3 0,1 12 Triangel   

test 8 1,5 0,4 0,1 12 Triangel   

 



Temp 
test 

Ström 
(A) 

Frekvens (Hz) Amplitud 
(m) 

Spänning 
(V) 

Funktion 

test 1 1 2 0,1 12 Sinus 

 


