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Abstract 
 

In this thesis modelling of an active suspension system in a formula car is presented. 
The damper used in the modelling is using MR-technology (Magneto Rheological). 
The characteristic of the damping for the MR-damper has been examined through 
testing and datacomputation with the software Matlab. Using the modelling- and 
simulation software Dymola (Dynamic Modelling Laboratory) along with its libraries, 
a set of models have been created for the suspension system. These models are 
constructed based on physical relationships and they are joined together to form a 
complete model of the system. A simple controller has been designed to show an 
example of control of the developed model. This thesis work is a foundation to further 
modelling with the software Dymola and developing of the control to obtain an active 
suspension in the formula car. 

 
Sammandrag 
 

I denna rapport redovisas modellbyggande av ett aktivt stötdämpningssystem till en 
formulabil. Stötdämparna som har använts i modelleringsarbetet är av MR-teknologi 
(Magneto Rheological). Dämpningskaraktäristik för MR-dämparna har tagits fram 
genom tester samt databehandling med mjukvaran Matlab. Genom användandet av 
modellerings- och simuleringsprogrammet Dymola (Dynamic Modelling Laboratory) 
med dess olika komponentbibliotek har flera delmodeller skapats för 
stötdämpningssystemet. Dessa modeller är baserade på fysikaliska relationer och de 
sätts sedan samman till en hel modell av systemet. En enklare regulator har designats 
för att visa ett exempel på reglering av framtagen modell. Detta arbete kan ses som en 
grund för fortsatt modellbyggande med Dymola samt vidareutveckling av reglering för 
erhållande av aktiv stötdämpning i formulabilen. 
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 Inledning 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Aktiv stötdämpning i bilar, både personbilar och tävlingsbilar, är ett område som det i 
dagsläget bedrivs mycket forskning och utveckling inom. Teknologin används i allt 
större utsträckning inom bilindustrin. Bilar som nyttjar aktiv stötdämpning får bättre 
köregenskaper genom att väghållningen och kontrollen över bilen förbättras. Studenter 
vid Luleå tekniska universitet som läser det så kallade Siriusprojektet har konstruerat 
och byggt en racerbil (formula-bil), vilken används för tävling i universitetsmästerskap 
världen över. I nuläget har denna bil  reglering av stötdämparna från signaler i x- och 
y-led (horisontella led), ej i  z-led, det vill säga vertikalt led, vilket gör att 
väghållningsegenskaperna inte är de bästa. 
 
Bilens stötdämpare är av MR-teknologi (Magnetic-Rheological) vilka utnyttjar 
elektromagnetism. Dämparkaraktäristiken för en sådan typ av dämpare är beroende av 
vilken ström som går genom dämparen samt hastigheten dämparen trycks ihop/dras ut 
med. En hög ström skapar en hård dämpare och vice versa. En regulator i ett aktivt 
stötdämpningssystem med MR-dämpare reglerar strömmen, beroende på vägkaraktär i 
form av ojämnheter i vägbanan, till dessa MR-dämpare och på så sätt erhålls en aktiv 
stötdämpning i bilen. 

 
 

1.2 Syfte 
Examensarbetets huvudsyfte är att bygga upp en modell av ett aktivt 
stötdämpningssystem som nyttjar MR-dämpare. Dessutom ska en enklare regulator tas 
fram för att visa ett exempel med reglering av modellen. 

 
 
 

1.3 Läsningsdirektioner 
Läsare som inte är bekanta med MR-teknologi, MR-dämpare och aktiv stötdämpning 
rekommenderas läsa kapitel 2 där en översiktlig beskrivning ges. 
 
I detta arbete har flera mjukvaruprogram används. I kapitel 3 ges kortfattade 
beskrivningar av dessa program, samt länkar för fortsatt läsning. 
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2 Introduktion till MR-teknologi och aktiv stötdämpning 
 

2.1 MR-teknologi 
Stötdämparna som används är av märket LORD [9] och är så kallade MR-dämpare, 
där MR är en förkortning för Magnetic Rheological. En dämpare består av en cylinder 
innehållande vätska. Vätskan innehåller magnetiska partiklar. Det som styr hur hård 
dämparen ska vara är strömmen som flyter genom dämparen, ju högre ström desto 
hårdare dämpare. Då vägbanan är jämn utsätts inte stötdämparna för någon yttre kraft. 
De magnetiska partiklarna i vätskan flyter då omkring fritt och dämpningen är mjuk 
(dämparen är mindre ”aktiv”) En ojämnhet i vägbanan gör att hjulet förflyttas i 
vertikalled vilket medför att stötdämparen utsätts för en yttre kraft. Beroende på hur 
stor den aktuella kraften är skickas en ström av viss storlek till dämparen och vätskan i 
cylindern utsätts för ett magnetiskt fält. De magnetiska partiklarna placeras i ett visst 
mönster som gör att dämparen blir hårdare (mer ”aktiv”). 
 
Ett kraft-hastighet-diagram för MR-dämparen visas i fig 2-1. Där framgår vilken ström 
som ska skickas till dämparen då denna utsätts för en viss kraft. Hastigheten i 
diagrammet är med vilken hastighet dämparen trycks ihop. För produktspecifikation se 
appendix kapitel 10.4. 

 
Fig 2-1. Dämparens karaktäristik från LORD. 

  
I kapitel 4.1 redovisas tillvägagångssättet för att få fram motsvarande kraft-hastighet-
diagram i detta arbete. 
 
Mer information: [9]. 
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2.2 Aktiv stötdämpning 
Ett passivt stötdämpningssystem visas i fig 2-2, där även däcket symboliseras av en 
massa, fjäder och dämpare eftersom ett däck har en massa, fjädring och dämpning i sig 
självt. Ett sådant system har möjligheten att lagra energi via fjädern och fördela 
energin via dämparen. Parametrarna för fjäder och dämpare (fjäderkonstant respektive 
dämpningskonstant) är fixa, har vissa fasta värden. Detta ger att dämpnings-
karaktäristiken är fix, vilken bestäms av stötdämparens design. Parametrarna i ett 
passivt system har valts för att ge en viss väghållning, åkkomfort och vissa 
köregenskaper. 

 

 
Fig 2-2. Passivt stötdämpningssystem 

 
 
 

Ett aktivt stötdämpningssystem har möjligheten att lagra, fördela och införa energi till 
systemet. Parametrarna (fjäderkonstant, dämpningskonstant) kan i ett aktivt system 
ändras, det vill säga dämpningskaraktäristiken kan varieras allteftersom vägprofilen 
(och även körstil) ändras. I detta arbete används tidigare beskrivna MR-dämpare. 
Dämpningskaraktäristiken ändras här genom att viskositeten för den magnetiska 
vätskan varieras. Då det krävs hård dämpning skickas en högre ström till dämparen 
vilket ger ett kraftigare magnetfält genom vätskan och viskositeten blir då högre 
(dämparen blir hårdare). Vid planare vägprofil behövs en mjukare dämpning, en lägre 
ström skickas då till dämparen vilket ger ett mindre magnetfält genom vätskan och 
viskositeten blir då lägre (dämparen blir mjukare) [1]. 
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3 Mjukvara 
I detta arbete har ett flertal olika mjukvaruprogram använts. Det här kapitlet ger en 
kort beskrivning av de olika programmen, tillsammans med källhänvisningar för 
fortsatt läsning. 

3.1 Dymola 
Dymola (Dynamic Modelling Laboratory) är ett grafiskt användargränssnitt, ett 
modelleringsprogram och en simuleringsmiljö för modelleringsspråket Modelica. I 
Dymola kan man modellera och simulera dynamiska system inom många olika 
områden som t ex mekaniska, elektriska, termodynamiska och hydrauliska. Modeller 
konstrueras oftast genom att välja komponent från något bibliotek och dra in 
komponenten till arbetsytan. Där kopplar man sedan, grafiskt, ihop komponenterna 
med varandra. En texteditor finns också tillgänglig där man kan skapa eller editera 
komponenter genom att använda Modelica-kod. Dymola har en egen simuleringsmiljö 
men det är också möjligt att exportera en modell till Matlab-Simulink. Där blir 
modellen som ett eget Dymolablock som man sedan kan koppla ihop med andra 
Simulink-komponenter. 
 
Mer information: [7]. 

 

3.2 Modelica 
Modelica är ett objektorienterat fysikaliskt modelleringsspråk som är designat för att 
modellera stora fysikaliska system. Modellerna i Modelica beskrivs av differential-, 
algebraiska och diskreta ekvationer, det vill säga ingen variabel behöver lösas explicit.  
Genom att använda det grafiska modelleringsprogrammet Dymola kan man skapa 
modeller dels genom att välja komponenter och koppla samman dessa grafiskt och 
dels genom detaljerad programmering med Modelica-kod (ekvationer). 
 
Mer information: [8]. 

 

3.3 Simulink  
Simulink är en ”verktygslåda” som ingår i Matlab. Programmet används för att 
modellera, simulera och analysera  dynamiska system. Simulink kan behandla linjära 
och olinjära system modellerade i kontinuerlig tid eller samplad tid. Simulink har ett 
grafiskt användargränssnitt där modeller skapas genom klicka-och-dra-metoden. I 
Dymola ingår ett gränssnitt till Simulink, kallat Simulink S-function interface. Med 
hjälp av detta kan en Dymolamodell kompileras vilket ger en Matlab S-funktion som 
kan användas i Simulink. 
 
Mer information: [6]. 
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4 Modellering 
Modelluppbyggandet kan ses som två delar. Den första delen består av att skapa en 
modell för MR-dämparen och den andra delen av en modell för hela stötdämpnings-
systemet. 

4.1 Framtagande av  karaktäristik för MR-dämparen 
För att erhålla karaktäristiken för MR-dämparen har ett test utförts. Dämparen 
monterades fast i en testutrustning som trycker ihop dämparen i olika hastigheter vid 
en viss förinställd ström. Under testet erhölls då den kraft som verkade på dämparen. 
Dessa data sparades kontinuerligt under testet.  
 
Testet utfördes för hastigheterna: 0.02  0.04  0.06  0.08  [m/s] 
Vid strömmarna: 0   0.1   0.2   0.3  0.4   0.5  0.75   1.00   1.5  [A] 
 
Strömmen till dämparen ställs in med en spänningskub. Först ställs 0 A in och 
dämparen trycks ihop med hastigheten 0.02 m/s (första cykeln) sen trycks dämparen 
ihop med hastigheten 0.04 m/s (andra cykeln) och så vidare för samtliga hastigheter. 
Under tiden sparas kraftdata för samtliga cykler. Efter första omgången ändras 
strömmen till 0.1 A och dämparen trycks ihop med ovan givna hastigheter på samma 
sätt igen. Detta har utförts för samtliga ovan givna strömmar. För information om 
datavärdena, se kapitel 10 Appendix. 
 

4.1.1 Bearbetning av testdata 
Under testet har mätdata erhållits för respektive ström. Ur dessa data plockas 
kraftvärden ut för de olika hastigheter som använts under testet. Sedan sparas de 
utplockade kraftvärdena i en vektor och medelvärdet beräknas. Kraftvektorn plottas 
mot en hastighetsvektor innehållande hastigheterna v = [-0.08, ..., 0.08].  

 
 Fig 4-1 visar detta för strömmen 0.5 A. 
 

 
 Fig 4-1. Kraft mot hastighet för strömmen 0.5 A 
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Nu antas en arctan-funktion och en arctan-funktion som följer kraftkurvan så bra som 
möjligt approximeras fram, denna blir på formen: 
 

)100arctan( vk ⋅⋅   (4-1) 
 
 Fig 4-2 visar detta för 0.5 A. 
 

 
Fig 4-2. Jämförelse av framtagen funktion och 
mätdata. 

 
 

Ovanstående kraft-mot-hastighet-plot har gjorts för varje ström. Vi har då erhållit flera 
koefficienter k framför varje arctan-funktion. Vidare plottas nu strömmen mot  
erhållna koefficienter.  
 
Erhållna koefficienter: k=[60,175,300,400,550,750,850,950,1050] 
Strömmar,A:  [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5] 
 
En exponentialfunktion på formen 
 
 )  (4-2) 1( 3

21
ixexx −−+

 
som följer koefficient-ström-kurvan så bra som möjligt tas fram med hjälp av minsta-
kvadrat-metoden. 
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En m-fil skapas enligt: 
 
function F = myfun(x,xdata) 
 
F = x(1)+x(2)*(1-exp(-x(3)*xdata)); 
 
Datamängderna anges enligt: 
 
xdata=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1 1.5];    %Strömvärden 
ydata=[60 175 300 400 550 750 850 950 1050]; %Koefficienter 
 
Med hjälp av kommandot lsqcurvefit fås konstanterna enligt: 
 
x0=[60 1100 1.5]; %Gissningar för konstanterna 
 
[x] = lsqcurvefit(@myfun, x0, xdata, ydata) 
 
x1 = 16.9, x2 = 1159, x3 = 1.6 
 
 
  
Detta ger plotten i fig 4.3 
 

 
Fig 4-3. Jämförelse av koefficient-ström-graf 
med minstakvadratanpassad funktion. 

 
Vi  har  nu  funktionen  
 

)1(11599.16 6,1 ie−−+   (4-3) 
 
som beskriver koefficienten k. 
 
Detta ger vidare att vi har en funktion som beskriver kraften F som funktion av 
strömmen i och hastigheten v enligt: 
 

)100arctan())1(11599.16()100arctan( 6,1 vevkF i ⋅⋅−+=⋅⋅= ⋅−   (4-4) 
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En kontroll på hur bra denna funktion stämmer görs genom att jämföra kraften från 
testet med kraften beräknad med framtagen funktion. Fig 4-4 visar detta för strömmen 
0.5 A. Grafer för övriga strömmar finns i appendix kapitel 10.2. 

 

 
Fig 4-4. Jämförelse av kraft från labtest med kraft 
från framtagen funktion, vid 0.5 A. 

 
I Fig 4-4 kan ses att det är avvikelser mellan labtest och funktion. Detta visar på att 
den framtagna funktionen inte helt överensstämmer med den verkliga dämparen. Vid 
studier av data från labtest tyder det på att dämparen kräver mer kraft nedåt än uppåt. 
Dämparen uppträder inte exakt på samma sätt vid hoptryckning och isärdragning. 
Detta beror på att MR-dämparen innehåller en ackumulator med tryckgas. Denna 
ackumulator fungerar som att den har en fjäder parallell med dämparen. Gastrycket är 
nödvändigt för att ackommodera den varierbara volymen inuti dämparen samt för att 
undvika kavitation. Detta gör att dämparen alltid är i sitt utdragna läge då ingen yttre 
kraft trycker ihop den [9]. Vidare kan kalibrering och inställning av testutrustning vara 
en orsak till avvikelserna vid jämförelsen. Att dämparen blir varm vid arbete kan även 
det påverka dess karaktäristik. Mätfel kan också bidra till avvikelserna. 
Testutrustningen har en begränsning att ju högre hastighet desto färre datavärden är 
det som sparas. Det vill säga att en högre hastighet ger längre tid mellan loggade 
datavärden och en större osäkerhet uppstår. Dessa avvikelser påverkar den fortsatta 
användningen i form av differenser i amplitud mellan modell och verifieringsdata. 
Funktionen har tagits fram med data från labtest för en specifik dämpare. Denna 
dämpare har används och utsatts för slitage under obestämd tid vilket kan medföra 
skillnader i amplitud om en ny dämpare används i bilen. Ytterligare avvikelser är att 
kurvan för framtagen funktion (heldragen) gör små hopp upp och ner under varje 
hastighetscykel (grafen visar de fyra olika hastighetscyklerna, se tidigare). Detta beror 
på plottproceduren i Matlab. Funktionen har plottats mot en x-vektor bestående av 
hastigheter. Dessa hastigheter har räknats ut med hjälp av tidsdata och sträckdata från 
labtestet. 
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Vidare kan karaktäristiken från testet jämföras med karaktäristiken från framtagen 
funktion. Se fig 4-5 för 0.5 A. Grafer för övriga strömmar finns i appendix kapitel 
10.3. 

 

 
 Fig 4-5. Jämförelse av karaktäristik, vid 0.5 A. 
 
I tabell 4-1 visas differensen mellan kraftvärden från labtest och funktion. Som mest 
skiljer det 15 % (vid 0.02 m/s) och som minst 3 % (vid 0.08 m/s). Några kriterier för 
vad som är tillräckligt god överensstämmelse finns inte. Att nämna är att vid 0.5 A är 
det  en maxdifferens på 15 % . 

 
Hastighet 
[m/s] 

Kraft från lab 
[N] 

Kraft med 
funktion [N] 

Differens [%] 

0 0 0 0 
0.02 629 725 15 
0.04 781 869 11 
0.06 859 921 7 
0.08 923 948 3 

Tabell 4-1. Tabell över kraft och differens vid 0.5 A. 
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Efter att ha utfört detta arbete med minsta-kvadrat-metoden har karaktäristiken för MR-
dämparen tagits fram. Fig 4-6 visar dämparens karaktäristik i en kraft-hastighet-graf för 
samtliga strömmar. 

 
Fig 4-6. MR-dämparens karaktäristik, 
samtliga strömmar. 

 
Funktionen (ekv 4-4) har sedan använts för att beskriva dämparen i modellerings-
arbetet. 
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4.2 Modellering i Dymola 
Vid uppbyggandet av en modell för stötdämpningssystemet har modellerings- och 
simuleringsprogrammet Dymola använts (tidigare beskrivet i kapitel 3.1). I detta 
kapitel beskrivs uppbyggandet av delmodeller som sätts samman till en färdig 
”huvudmodell” [3]. 

 

4.2.1 Delmodell MR-dämpare 
Dämparen modelleras i Dymola med programmeringskod. I denna kod beskrivs 
dämparen med hjälp av tidigare framtagna karaktäristikfunktion (kapitel 4.1). 
 
Nedan visas Dymolakoden som beskriver MR-dämparen: 

 
model MyDamper  
   
 extends Modelica.Mechanics.Translational.Interfaces.Compliant; 

   
   

   Real k(unit="N/ (m/s)", 
   final min=0); 
   
  Modelica.SIunits.Voltage v "Voltage drop between the two pins 
 (= p.v - n.v)"; 
  Modelica.SIunits.Current i "Current flowing from pin p to pin n"; 
  Modelica.SIunits.Velocity v_rel "Relative velocity"; 
   
    parameter Real r( 
    final unit="Ohm", 
    final min=0) = 5 "Resistance in damper"; 
   
equation  
   
    0 = p.i + n.i; 
    i = p.i; 
    v = p.v-n.v; 
   
    v = r*i; 
   
    k = 16.9+1159*(1-Modelica.Math.exp(-1.6*i));   //Funktion för 
koefficient 
   
    v_rel = der(s_rel); 
   
    f = k*Modelica.Math.atan(100*v_rel); 
   
end MyDamper; 
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I Dymola kan man rita en ikon som symboliserar modellen, då denna ska användas i 
en annan större modell. I andra modeller kommer MR-dämparen ha utseendet enligt 
fig 4-7. 

 

MyDamper1

 
Fig 4-7. Dymola-ikon för MR-dämparen 
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4.2.2 Delmodell Stötdämpare 
I denna modell, se fig 4-8, har MR-dämpare och fjäder kopplats samman. Här ingår 
även en fjärdedel av bilens massa (även kallad sprung mass), komponenten Body1. 
Fjäderkonstanten c = 45 000 N/m har testats fram vid verifieringsarbetet av modellen. 
Inport1 är en ingång kopplad till en spänningsskälla. Till denna ingång kopplas en 
signalkälla som skickar ström till dämparen när denna delmodell används i 
huvudmodellen. Signalkällan är i enheten volt vilken delas med en faktor 5 som är 
dämparens inre resistans, för att erhålla strömmen (Ohms lag). Komponenten 
ActuatedPrismatic1 är ett ställdon som används för att kunna koppla ihop en 
komponent från Modelica.Mechanics.Rotational-paketet med komponent från 
MultiBody-paketet. Komponenten fungerar som en övergång/översättning mellan 
olika paket. ActuatedPrismatic-komponenten har en n-vektor som parameter. Denna n-
vektor används till att definiera hur dämparen, i detta fall, är riktad. Vektorn är i denna 
modell satt till n = {0,0,1}, vilket betyder att dämparen står rakt upp det vill säga i z-
led. Koordinatsystemet i x-, y- och z-led införs i huvudmodellen, se kapitel 4.2.5. 

 

MyDamper1

Ground1
ba

n={0,0,1}
ActuatedPris...

SignalVo...

a b

Spring1

c=c

m=58

Body1

 

InPort1 

Ac atic1 tuatedPrism

Fig 4-8. Modell av stötdämpare. 
 
 

Modellen symboliseras av ikonen enligt fig 4-9. 
 

a b

DamperAnd...DamperAndSpring 

 
Fig 4-9. Dymola-ikon för stötdämparen 
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4.2.3 Delmodell Stötdämpningssystem, halv bil 
I denna modell, fig 4-10, ingår två stötdämpare vilket motsvarar en halv bil. Modellen 
har tagit denna form på grund av att en ström kan skickas till den ena stötdämparen 
och en annan ström kan skickas till den andra stötdämparen. Detta gör att simulering 
och verifiering av huvudmodellen blir mer effektiv då två olika strömmar kan testas 
samtidigt. I modellen finns även sensorer för mätning av hur dämparen rör sig vid 
simulering (distanssensorer). VoltageDamper1 och VoltageDamper2 är ingångar till 
spänningskällor. S_rel_Damper1 och S_rel_Damper 2 är utgångar från sensorerna. 
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Fig 4-10. Modell av  stötdämpningssystem, halv bil. 
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Modellen symboliseras av ikonen, med namnet TwoSuspModLink1, enligt fig 4-11. 
 

Tw oS...

left

 
Fig 4-11. Dymola-ikon för stötdämpningssystemet. 

 
 
 

4.2.4 Delmodell Däck 
Ett däck har en dämpning och fjädring i sig självt. Däcket modelleras därför med hjälp 
av fjäder och dämpare samt med en komponent Body1 motsvarande massan för hjulet 
och dess omgivande komponenter (även kallad unsprung mass). Dämpningskonstanten 
sätts till 250 N/(m/s), fjäderkonstanten till 183000 N/m samt unsprung mass till 10 kg 
enligt information från konstruktörerna av formulabilen. Komponenten Position1 
används för att förflytta fjäder och dämpare då en källa kopplas till ingången InPort1. 
Insignalen ska här motsvara vägprofilen, till exempel i form av ett gupp i vägbanan. 
Modellen visas i fig 4-12. 

ba

n={0,0,1}
ActuatedPris...

m=10

Body1

Dam per1

Spring1

s

Position1

 

InPort1

 
Fig 4-12. Modell av ett bildäck. 
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Modellen symboliseras av ikonen enligt fig 4-13. 
 
 

Tire2_1

 
Fig 4-13. Dymola-ikon för ett däck. 

 

4.2.5 Huvudmodell 
I denna modell, se fig 4-14, är alla tidigare beskrivna delmodeller sammankopplade. 
Komponenten innehållande stötdämpningssystemet (TwoSuspModLink) har här 
kopplats ihop med två däck, ett däck till respektive stötdämpare. InPort1 och InPort2 
är insignalportar till däcken. Till dessa kopplas en källa som symboliserar vägprofilen. 
Till ingångarna VoltageDamper1 och 2 kopplas konstantblock, vilka motsvarar 
spänningsvärde. Dessa ger en viss ström till dämparna. Dämparens inre resistans är 5 
Ohm vilket betyder att konstantblockets värde divideras med 5 för att ge värdet på 
strömmen (Ohms lag). S_rel_Damper1 och 2 är utgångar från de tidigare beskrivna 
distanssensorerna inne i stötdämpningskomponenten. Vidare finns i denna modell en 
komponent ”World”. Med hjälp av denna komponent införs ett koordinatsystem i x-, 
y- och z-led samt gravitationskraft i modellen. Gravitationskraften sätts till 9.81 m/s2 
och riktning i z-led. 
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S_rel_Damper1 
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 2 

 

 

InPort

Fig 4-14. Huvudmodellen i Dymola inklusive delmodeller. 
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5 Verifiering av modell 
Verifieringsdata har erhållits genom att en modell av bilen, skapad i cad- och 
simuleringsprogrammet Adams Car, har körts över en vägprofil bestående av en 
sinuskurva. Denna simulering i Adams har utförts av en person som har varit med och 
konstruerat och byggt bilen. Simulering ger data för hur dämparen rör sig, dess 
position. Datan används som verifieringsdata för framtagen Dymolamodell. Test har 
gjorts för alla olika strömvärden. För att verifiera framtagen modell har samma typ av 
sinuskurva givits som insignal (InPort1 och 2 i fig 4-14) till modellen vid samtliga 
strömmar. Sinusinsignalen har amplituden 0.01 m samt frekvensen 2 Hz. Fig 5-1 till 
fig 5-4 visar plotter över dämparens rörelse där Adams Car-modellen (bilen) jämförs 
med framtagen modell för olika strömmar. I plotterna visas sampel på x-axeln, vilket 
motsvarar tiden fem sekunder. 

 

 
 Fig 5-1. Jämförelse av dämparens rörelse, 
 Adams Car mot modell, vid 0.1 A. 

 
Fig 5-1 visar dämparens rörelse vid 0.1 A. I amplitud skiljer det mellan verkligt 
system och modell ca 0.06 mm. Framtagen modell rör sig lite mer i amplitud än 
verkligt system. Vid start är det en ”översläng” för den ”verkliga” kurvan. Detta beror 
på att vid simulering i Adams Car har hela bilen körts över sinuskurvan vilket gör att 
det tar ett kort tag innan en dämpare har stabiliserat sig. Plotten visar som sagt rörelsen 
för en dämpare. Framtagen modell har simulerats med sinussignal till en dämpare och 
inte till en hel bil. Därför finns ingen sådan ”översläng” för framtagen modell. En viss 
tidsförskjutning kan ses vid jämförelsen vilket är av intresse vid regulatordesign, dock 
inte för den regulator som designas i detta arbete. 
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 Fig 5-2. Jämförelse av dämparens rörelse, 
 Adams Car mot modell, vid 0.3 A 

 
Vid 0.3A, fig 5-2, skiljer det ca 0.07 mm i amplitud. Framtagen modell rör sig lite 
kortare i amplitud än verkligt system. 

 
 Fig 5-3. Jämförelse av dämparens rörelse, 
 Adams Car mot modell, vid 0.5 A 
Jämförelse av dämparens rörelse vid 0.5 A kan ses i fig 5-3. Amplitudskillnaden är här 
ca 0.05 mm. Tidsförskjutningen är här större än vid lägre strömmar. 
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 Fig 5-4. Jämförelse av dämparens rörelse, 
 Adams Car mot modell, vid 1.0 A 

 
Vid 1.0 A, fig 5-4, är det ingen amplitudskillnad. Vid denna höga ström är 
magnetfältet genom dämparen stort och dämparen blir då väldigt stum. Dämparen 
kommer väldigt sällan att jobba i detta område och utsättas för en sådan hög ström. 
 
Tabell 5-1 visar procentuell amplitudskillnad för ovan redovisade strömmar. 
 
Ström [A] Amplitud,modell 

[mm] 
Amplitud,Adams 
Car [mm] 

Differens [%] 

0.1 0.81 0.75 8 
0.3 0.33 0.4 (-)18 
0.5 0.23 0.28 (-)18 
1.0 0.16 0.16 0 

Tabell 5-1. Amplituder för modell och Adams Car samt differens. 
 
Skillnader kan här bero på att modellen i Adams Car innehåller hela bilen inklusive 
dess geometri vilket inte har tagits hänsyn till i modellen. Funktionen som beskriver 
dämparen i modellen har avvikelser jämfört med mätdata från labtest, enligt tidigare, 
vilket medför att differenser uppstår vid jämförelse av dämparens rörelse. I modellen 
har det inte tagits hänsyn till det som tidigare diskuterats i kapitel 4.1.1 angående att 
det krävs mer kraft vid hoptryckning än isärdragning av dämparen. Modellen för 
dämparen har antagits symmetrisk kring noll på kraftaxeln (y-axeln), det vill säga lika 
mycket kraft krävs vid hoptryckning som isärdragning. Denna approximation är 
ytterligare en orsak till avvikelserna. Som mest skiljer det i amplitud 18 % mellan 
modell och Adams Car. En implementering av regulatorn (Regulatordesign se kapitel 
6) i bilen skulle visa hur mycket denna amplituddifferens yttrar sig i verkligheten vad 
gäller kontakt med vägbanan. Någon sådan implementering har inte genomförts på 
grund av resurs- och tidsbrist. Detta gör det därför svårt att dra några slutsatser för 
vilken betydelse denna skillnad medför i verkligheten. 
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6 Regulatordesign 
I detta kapitel redovisas framtagandet av en enkel regulator. Denna regulator får 
statuera ett enkelt exempel på reglering av den framtagna modellen. Som tidigare 
beskrivits kan en modell skapad i Dymola exporteras till Matlab och Simulink [4, 5]. I 
Simulink representeras modellen av ett block med de ingångar och utgångar som 
skapats i Dymola. Detta block innehåller, som tidigare beskrivits, två stycken 
uppsättningar dämpare. I fig 6-1 visas modellen som den ser ut i Simulink-miljö.  

 

 
Fig 6-1. Modellen i Simulink-miljö. 

 

6.1 Regulator 
Regulatorn ska skicka en viss ström till dämparen beroende på vilken hastighet 
dämparen trycks ihop med. Ur framtagna funktionen (4-4) har strömvariabeln i lösts 
ut. Denna är då en funktion av kraften F och hastigheten v. Ur fig 4-6, se tidigare, har 
dämparkaraktäristiken approximerats av en rät linje inom hastighetsintervallet -0.02 
<= v <= 0.02. Karaktäristiken har även antagits symmetrisk kring y-axeln. Dämparen 
kommer oftast att jobba inom detta område och den räta linjen är en grov 
approximation av karaktäristiken för detta intervall. 

 
Nedan visas regulatorn i form av en m-fil skapad i Matlab: 
 
%Funktionen har en hastighet v som insignal och en ström i som 
utsignal. 
 
function [i] = nyregfkn(v)  
 
a = 16.9;             %a, b och c är konstanter i dämparfunktionen 
b = 1159; 
c = 1.6; 
 
%Karaktäristiken approximerad med en rät linje för -0.02 <= v <= 
0.02: 
 
F = 58350*v; 
 
if v==0 
     
    i=0; 
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else 
     
%Strömmen i som funktion av kraften F och hastigheten v: 
                                            
i = (-1/c)*log(1-F/(b*atan(100*v))+a/b);    
 
end; 

6.2 Simulinkschema 
M-filen för regulatorn används genom ett funktionsblock (blocket Matlab Function i 
schemat i fig 6-2) i Simulink [4, 5].  

 

 
 

Fig 6-2. Uppkoppling för simulering i Simulink. 
 

I schemat syns att regleringen är kopplad till ena dämparen (VoltageDamper1_signal) 
i Dymolablocket medan den andra (VoltageDamper2_signal) är utan reglering. Detta 
för att enkelt kunna jämföra utsignalerna från Dymolablocket där då den ena är med 
reglering och den andra är utan reglering. 

 

6.3 Simulering med olika vägprofiler 
För test av denna regulator har två olika gupp-profiler skapats som använts som 
störningar till modellen. Gupp-profil 1 skapas som en matris i Matlab enligt nedan: 

 
 

A = 
 
         0    1.0000    1.3000    4.3000    4.6000    5.0000 
         0         0    0.0200    0.0200         0         0 
 
Första raden motsvarar tiden i sekunder och andra raden höjden i meter på guppet vid 
motsvarande tid. Guppet används i Simulink genom ett file-block (blocket med namn 
”gupp” i schemat i fig 6-2) där interpolering sker mellan datavärdena. 
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Gupp-profil 1 ser ut enligt fig 6-3. 
 

 
 Fig 6-3. Gupp-profil 1.  

 
Vid simulering kopplas denna störning till både Inport 1_signal (dämpare 1) och 
Inport 2_signal (dämpare 2), se fig 6-2. Vad gäller reglering i ett aktivt 
stötdämpningssystem till personbilar är det ofta karossens vertikalacceleration som är 
intressant. En kaross som rör sig så lite som möjligt ger bästa åkkomfort vilket man 
eftersträvar i en personbil. I detta arbete är det aktiv stötdämpning till en racerbil. Här 
spelar åkkomforten en mindre roll jämfört med en personbil. Mer intressant är i detta 
fall vertikalaccelerationen för hjulet. Denna säger hur mycket hjulet (däcket) rör sig i 
förhållande till vägbanan samt hur mycket kontakt hjulet har med vägbanan. Detta 
säger mer om hur däckets grepp är i vägbanan vilket är viktigt för en racerbil. Utsignal 
från modellen är därför i detta fall vertikalaccelerationen för hjulet.  
Vertikalaccelerationen ska vara så nära noll som möjligt hela tiden och gå så snabbt 
som möjligt mot noll efter passering av guppet. 
 
Fig 6-4 visar vertikalaccelerationen för hjulet med reglering samt för hjulet utan 
reglering. 

 
Fig 6-4. Vertikalacceleration med gupp-profil 1. 
Med reglering (heldragen kurva) och utan 
reglering (streckad kurva). 
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I fig 6-4 kan ses att med reglering (heldragen linje) går vertikalacceleration snabbare 
mot noll jämfört med utan reglering (streckad linje). I grafen syns även stora hopp upp 
och ner vilka inträffar på grund av singuläriteterna i gupp-profilen. 
 
Gupp-profil 2 är liknande gupp-profil 1 men med en högre höjd. 
Matrisen har utseendet: 

 
A = 
 
         0    1.0000    1.3000    4.3000    4.6000    5.0000 
         0         0    0.0300    0.0300         0         0 
 
 
Fig 6-5 visar gupp-profil 2. 

 

 
 Fig 6-5. Gupp-profil 2. 

 
Vertikalaccelerationen blir enligt fig 6-6. 

 
Fig 6-6. Vertikalacceleration med gupp-profil 2. 
Med reglering (heldragen kurva) och utan 
reglering (streckad kurva). 
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I fig 6-6 kan ses att det blir ett större utslag med gupp-profil 2 samt att 
vertikalaccelerationen går snabbare mot noll med reglering (heldragen linje) jämfört 
med utan reglering (streckad linje). 
 
Vidare kan även kraften mellan hjul och vägbana användas för att se förbättringen 
med reglering. Fig 6-9 och fig 6-10 visar kraften mellan däck och vägbana för gupp 1 
respektive gupp 2. Kurvan börjar vid värdet 667 N på y-axeln. Detta är kraften orsakad 
av bilens och däckets massa tillsammans med tyngdaccelerationen. Här vill man att 
kraften ska hålla sig kring detta värde samt så snabbt som möjligt närma sig detta 
värde vid passering av en ojämnhet i vägbanan. Graferna visar kraften i däckets 
kontakt med vägbanan. 
 

 
Fig 6-9. Kraft mellan däck och vägbana med 
gupp-profil 1. Med reglering (heldragen kurva) och 
utan reglering(streckad kurva). 

 
Fig 6-10. Kraft mellan däck och vägbana med 
gupp-profil 2. Med reglering (heldragen kurva) och 
utan reglering (streckad kurva). 
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7 Resultat och slutsatser  
En modell för en MR-dämpare och ett aktivt stötdämpningssystem har skapats. 
Verifiering av modellen visar på god överensstämmelse med verkligt system. En 
enklare regulator har designats där simuleringar visar att vertikalaccelerationen på 
hjulet närmar sig noll snabbare med reglering än utan reglering, vilket eftersträvas. 

 

8 Diskussion 
Det framtagande av dämparkaraktäristik som här har redovisats består till största delen 
av approximationer. Dessa approximationer skapar osäkerheter som sedan påverkar 
den slutliga modellen. Att utföra ytterligare tester av dämparen, till exempel test under 
bilkörning, hade givit mer mätdata till framtagande av karaktäristiken. Den dämpare 
som användes vid testet var en äldre och använd dämpare med ett visst slitage. Test av 
flera dämpare skulle ge mer säkerhet i mätdata och vidare mer säkerhet i funktionen 
för dämparkaraktäristiken. Jämförelse av erhållna karaktäristikkurvor med befintlig 
karaktäristik från Lord visar på att erhållet resultat är trovärdigt och kan användas i 
modelleringsarbetet av dämpare. 
 
Det i denna rapport beskrivna tillvägagångssättet för att verifiera modellen var i detta 
fall det enda möjliga. Ett bättre sätt hade varit att köra bilen på en verklig vägprofil 
(vägbana) och logga data för hur dämparen rör sig och sedan använda det som 
verifieringsdata. Vid detta fall hade man haft mer ”verklig” verifieringsdata. Men detta 
var inte möjligt på grund av brist på utrustning. Simuleringen av bilen i Adams Car 
blev det möjliga tillvägagångssättet för erhållande av verifieringsdata. 
 
Dymola som modelleringsprogram är inte nyttjat fullt ut. Att nämnas bör att 
författaren till detta examensarbete var en förstagångsanvändare av mjukvaran. Detta 
har gjort att många bibliotek i Dymola inte har använts till fullo vilket påverkar 
resultatet i fråga. Med mer erfarenhet av detta modelleringsprogram kan dess fulla 
potential tas till användning och på så sätt kan bättre modeller skapas. 
 

 

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Den modell som här tagits fram skulle kunna vara en grund till uppbyggandet av en 
mer avancerad modell. Genom att använda ytterligare bibliotek som finns tillgängliga i 
Dymola som till exempel Vehicle Dynamics-biblioteket kan denna modell utvidgas 
och förbättras. Modellen kan bli bättre genom att hela bilen modelleras där mer hänsyn 
tages till mekanik och geometri för bilen i fråga.  
 
Vad gäller regulatordesign är att förespråka LQ-reglering (Linear Quadratic) med till 
exempel Kalmanfilter. Denna reglering ger bästa resultat vad gäller vägkontakt och 
köregenskaper. Detta enligt tidigare genomförda arbeten inom området aktiv 
stötdämpning [1, 2]. 
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10 Appendix  
Detta appendix innehåller, för strömmarna 0 till 1.5 Ampere, datavärden erhållna från 
dämpartestet, plotter över kraften från test jämfört med framtagen dämparfunktion, 
plotter över karaktäristiken från test jämfört med framtagen dämparfunktion samt en 
produktspecifikation för MR-dämparen. 

10.1 Data från dämpartest 
Vid 0 A: 
Tid [ms]  Kraft [kN]  Tid [ms]  Kraft [kN] 
   0.0000     0.3128   6202.0000    -0.1183 
   89.0000    -0.0782   6347.0000    -0.0935 
  408.0000    -0.0744   6689.0000    -0.0458 
  730.0000    -0.0782   6776.0000     0.0057 
  821.0000    -0.0782   6868.0000     0.0172 
  933.0000    -0.0801   6962.0000     0.0229 
 1037.0000    -0.0820   7073.0000     0.0267 
 1236.0000    -0.0839   7182.0000     0.0286 
 1406.0000    -0.0877   7300.0000     0.0305 
 1592.0000    -0.0916   7389.0000     0.0324 
 1785.0000    -0.0973   7482.0000     0.0362 
 1971.0000    -0.0992   7602.0000     0.0420 
 2192.0000    -0.0973   7702.0000     0.0420 
 2433.0000    -0.0820   7998.0000     0.0076 
 2876.0000    -0.0477   8079.0000    -0.0954 
 2980.0000    -0.0095   8173.0000    -0.1068 
 3100.0000     0.0000   8281.0000    -0.1087 
 3230.0000     0.0038   8385.0000    -0.1144 
 3359.0000     0.0057   8479.0000    -0.1183 
 3489.0000     0.0095   8575.0000    -0.1297 
 3607.0000     0.0095   8670.0000    -0.1335 
 3737.0000     0.0114   9003.0000    -0.0782 
 3852.0000     0.0114   9087.0000     0.0248 
 3963.0000     0.0134   9188.0000     0.0362 
 4056.0000     0.0153   9285.0000     0.0458 
 4156.0000     0.0153   9390.0000     0.0458 
 4248.0000     0.0172   9499.0000     0.0496 
 4344.0000     0.0172   9605.0000     0.0572 
 4461.0000     0.0191   9709.0000     0.0420 
 4555.0000     0.0210  10017.0000    -0.0248 
 4649.0000     0.0229  10097.0000    -0.1068 
 4740.0000     0.0248  10202.0000    -0.1202 
 4841.0000     0.0267  10290.0000    -0.1278 
 4933.0000     0.0172  10398.0000    -0.1354 
 5224.0000     0.0000  10505.0000    -0.1488 
 5308.0000    -0.0896  10632.0000    -0.1068 
 5419.0000    -0.0916  10972.0000    -0.0801 
 5538.0000    -0.0954  11057.0000     0.0420 
 5665.0000    -0.0992  11189.0000     0.0610 
 5811.0000    -0.1030  11303.0000     0.0629 
 5927.0000    -0.1068  11397.0000     0.0687 
 6094.0000    -0.1144  11489.0000     0.0744 
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Vid 0.1 A: 
Tid [ms]      Kraft [kN]   Tid [ms]     Kraft [kN]  
    0.0000     0.3071   5882.0000    -0.2861 
   87.0000    -0.1411   6035.0000    -0.2785 
  412.0000    -0.2441   6429.0000    -0.0839 
  735.0000    -0.2422   6528.0000     0.1812 
  837.0000    -0.2422   6657.0000     0.1926 
  966.0000    -0.2422   6760.0000     0.1984 
 1088.0000    -0.2441   6867.0000     0.2003 
 1201.0000    -0.2461   6969.0000     0.2003 
 1344.0000    -0.2480   7072.0000     0.2003 
 1523.0000    -0.2499   7168.0000     0.2003 
 1708.0000    -0.2537   7267.0000     0.2060 
 1890.0000    -0.2556   7367.0000     0.2136 
 2076.0000    -0.2575   7485.0000     0.1869 
 2266.0000    -0.2384   7767.0000     0.0992 
 2664.0000    -0.1507   7849.0000    -0.2117 
 2761.0000     0.1411   7952.0000    -0.2861 
 2897.0000     0.1583   8071.0000    -0.2861 
 3013.0000     0.1621   8169.0000    -0.2899 
 3134.0000     0.1659   8264.0000    -0.2995 
 3264.0000     0.1698   8376.0000    -0.3052 
 3369.0000     0.1717   8490.0000    -0.2518 
 3481.0000     0.1717   8802.0000    -0.1450 
 3602.0000     0.1717   8888.0000     0.1965 
 3704.0000     0.1717   8989.0000     0.2117 
 3825.0000     0.1717   9097.0000     0.2213 
 3932.0000     0.1736   9217.0000     0.2193 
 4073.0000     0.1755   9313.0000     0.2193 
 4193.0000     0.1755   9407.0000     0.2251 
 4293.0000     0.1774   9500.0000     0.1965 
 4385.0000     0.1831   9815.0000     0.0858 
 4492.0000     0.1888   9900.0000    -0.2708 
 4611.0000     0.1831   9995.0000    -0.2956 
 4729.0000     0.1583  10093.0000    -0.3033 
 5004.0000     0.1087  10213.0000    -0.3185 
 5085.0000    -0.1640  10333.0000    -0.3243 
 5196.0000    -0.2689  10684.0000    -0.1316 
 5304.0000    -0.2689  10774.0000     0.2174 
 5416.0000    -0.2689  10880.0000     0.2384 
 5506.0000    -0.2728  10974.0000     0.2403 
 5614.0000    -0.2766  11070.0000     0.2403 
 5734.0000    -0.2823  11169.0000     0.2461 
   11284.0000     0.1717 
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Vid 0.2 A. 
Tid [ms]    Kraft [kN]   Tid [ms]    Kraft [kN]  
    0.0000     0.2251   5992.0000    -0.3929 
   92.0000    -0.3090   6336.0000    -0.1354 
  407.0000    -0.3471   6418.0000     0.2861 
  726.0000    -0.3433   6511.0000     0.3128 
  868.0000    -0.3471   6603.0000     0.3223 
 1025.0000    -0.3491   6724.0000     0.3281 
 1152.0000    -0.3529   6826.0000     0.3281 
 1357.0000    -0.3586   6935.0000     0.3243 
 1597.0000    -0.3662   7032.0000     0.3243 
 1810.0000    -0.3681   7134.0000     0.3243 
 2021.0000    -0.3681   7246.0000     0.3319 
 2211.0000    -0.2918   7339.0000     0.3338 
 2631.0000    -0.1755   7649.0000     0.0629 
 2745.0000     0.2461   7733.0000    -0.4044 
 2856.0000     0.2708   7830.0000    -0.4368 
 3012.0000     0.2747   7922.0000    -0.4330 
 3171.0000     0.2785   8046.0000    -0.4444 
 3291.0000     0.2823   8139.0000    -0.4559 
 3397.0000     0.2842   8289.0000    -0.4597 
 3509.0000     0.2842   8402.0000    -0.3529 
 3626.0000     0.2823   8694.0000    -0.1564 
 3725.0000     0.2804   8779.0000     0.3071 
 3860.0000     0.2785   8888.0000     0.3471 
 3981.0000     0.2785   8999.0000     0.3491 
 4120.0000     0.2804   9120.0000     0.3491 
 4239.0000     0.2823   9230.0000     0.3510 
 4379.0000     0.2880   9337.0000     0.3510 
 4513.0000     0.2956   9465.0000     0.2499 
 4644.0000     0.2918   9768.0000     0.0420 
 4941.0000     0.1373   9856.0000    -0.3185 
 5021.0000    -0.3967   9958.0000    -0.4616 
 5136.0000    -0.4120  10059.0000    -0.4635 
 5238.0000    -0.4025  10163.0000    -0.4768 
 5353.0000    -0.4005  10276.0000    -0.4406 
 5445.0000    -0.4082  10669.0000    -0.1240 
 5544.0000    -0.4120  10764.0000     0.3300 
 5672.0000    -0.4158  10899.0000     0.3738 
 5769.0000    -0.4234  11021.0000     0.3758 
 5887.0000    -0.4215  11189.0000     0.3204 
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Vid 0.3 A: 
Tid [ms] Kraft [kN]  Tid [ms] Kraft [kN] 
    0.0000     0.1183   5410.0000    -0.5932 
   86.0000    -0.1984   5508.0000    -0.5951 
  414.0000    -0.5322   5606.0000    -0.6065 
  741.0000    -0.5226   5710.0000    -0.6085 
  862.0000    -0.5245   5820.0000    -0.5303 
  972.0000    -0.5264   6185.0000    -0.1907 
 1088.0000    -0.5264   6283.0000     0.3586 
 1200.0000    -0.5303   6437.0000     0.4959 
 1324.0000    -0.5341   6563.0000     0.4997 
 1451.0000    -0.5398   6731.0000     0.4921 
 1632.0000    -0.5436   6894.0000     0.4902 
 1825.0000    -0.5417   7030.0000     0.4902 
 2010.0000    -0.5417   7145.0000     0.5016 
 2111.0000    -0.4921   7252.0000     0.4044 
 2446.0000    -0.2651   7596.0000     0.1755 
 2529.0000     0.2785   7680.0000    -0.2346 
 2635.0000     0.3185   7789.0000    -0.6447 
 2743.0000     0.3681   7890.0000    -0.6294 
 2847.0000     0.4330   8009.0000    -0.6332 
 2977.0000     0.4482   8136.0000    -0.6485 
 3081.0000     0.4482   8234.0000    -0.6466 
 3201.0000     0.4463   8400.0000    -0.4921 
 3307.0000     0.4444   8699.0000    -0.1850 
 3402.0000     0.4406   8781.0000     0.3471 
 3506.0000     0.4387   8885.0000     0.5341 
 3604.0000     0.4368   9013.0000     0.5417 
 3696.0000     0.4368   9161.0000     0.5379 
 3792.0000     0.4349   9338.0000     0.5379 
 3896.0000     0.4330   9475.0000     0.3815 
 3997.0000     0.4311   9857.0000     0.0172 
 4117.0000     0.4311   9965.0000    -0.5970 
 4215.0000     0.4349  10060.0000    -0.6542 
 4318.0000     0.4387  10157.0000    -0.6561 
 4416.0000     0.4444  10261.0000    -0.6714 
 4513.0000     0.4025  10379.0000    -0.6142 
 4797.0000     0.1659  10764.0000    -0.2136 
 4882.0000    -0.2193  10859.0000     0.4158 
 4981.0000    -0.2880  10954.0000     0.5741 
 5077.0000    -0.6256  11053.0000     0.5741 
 5195.0000    -0.5913  11170.0000     0.5665 
 5313.0000    -0.5894  11268.0000     0.5684 
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Vid 0.4 A: 
Tid [ms] Kraft [kN]  Tid [ms] Kraft [kN] 
    0.0000     0.0610   6154.0000    -0.3414 
   85.0000    -0.2174   6240.0000     0.3052 
  433.0000    -0.6466   6354.0000     0.6504 
  814.0000    -0.6466   6453.0000     0.6523 
  941.0000    -0.6504   6555.0000     0.6657 
 1068.0000    -0.6504   6661.0000     0.6561 
 1278.0000    -0.6561   6767.0000     0.6466 
 1415.0000    -0.6619   6877.0000     0.6466 
 1663.0000    -0.6676   6971.0000     0.6447 
 1915.0000    -0.6657   7064.0000     0.6504 
 2119.0000    -0.5703   7157.0000     0.6466 
 2476.0000    -0.2117   7504.0000    -0.0210 
 2583.0000     0.2689   7587.0000    -0.2289 
 2708.0000     0.3452   7685.0000    -0.7935 
 2869.0000     0.5837   7781.0000    -0.8145 
 2992.0000     0.5913   7885.0000    -0.8011 
 3100.0000     0.5894   8022.0000    -0.8145 
 3209.0000     0.5837   8121.0000    -0.8278 
 3325.0000     0.5760   8225.0000    -0.7439 
 3438.0000     0.5684   8542.0000    -0.3014 
 3564.0000     0.5665   8626.0000     0.3815 
 3687.0000     0.5665   8722.0000     0.7038 
 3835.0000     0.5646   8817.0000     0.7172 
 3955.0000     0.5589   8927.0000     0.7000 
 4094.0000     0.5589   9052.0000     0.6943 
 4212.0000     0.5608   9146.0000     0.6905 
 4308.0000     0.5627   9242.0000     0.6218 
 4403.0000     0.5684   9543.0000     0.3166 
 4494.0000     0.5589   9633.0000    -0.2861 
 4819.0000    -0.0095   9732.0000    -0.8507 
 4898.0000    -0.1888   9828.0000    -0.8450 
 5010.0000    -0.3109   9938.0000    -0.8545 
 5108.0000    -0.8030  10032.0000    -0.8640 
 5208.0000    -0.7534  10162.0000    -0.6313 
 5340.0000    -0.7534  10620.0000    -0.2117 
 5442.0000    -0.7572  10715.0000     0.5779 
 5546.0000    -0.7668  10858.0000     0.7553 
 5648.0000    -0.7706  10987.0000     0.7439 
 5758.0000    -0.7687  11116.0000     0.7286 
 5864.0000    -0.6580    
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Vid 0.5 A: 
Tid [ms]     Kraft [kN]   Tid [ms]     Kraft [kN]  
    0.0000     0.1297   6342.0000    -0.4139 
   82.0000    -0.1831   6425.0000     0.2995 
  402.0000    -0.6867   6526.0000     0.4044 
  723.0000    -0.7725   6621.0000     0.7935 
  830.0000    -0.7782   6731.0000     0.8049 
 1027.0000    -0.7801   6840.0000     0.7858 
 1196.0000    -0.7839   6950.0000     0.7725 
 1377.0000    -0.7954   7061.0000     0.7668 
 1586.0000    -0.8011   7160.0000     0.7668 
 1778.0000    -0.8011   7262.0000     0.7801 
 1992.0000    -0.7992   7358.0000     0.7553 
 2154.0000    -0.6485   7680.0000    -0.0496 
 2524.0000    -0.2651   7763.0000    -0.2098 
 2634.0000     0.2747   7859.0000    -0.5760 
 2789.0000     0.3529   7956.0000    -0.9899 
 2910.0000     0.7019   8067.0000    -0.9899 
 3063.0000     0.7095   8187.0000    -1.0109 
 3210.0000     0.7115   8286.0000    -1.0262 
 3326.0000     0.7057   8405.0000    -0.8507 
 3471.0000     0.6943   8737.0000    -0.3910 
 3612.0000     0.6886   8820.0000     0.3700 
 3819.0000     0.6867   8928.0000     0.8583 
 3908.0000     0.6828   9024.0000     0.8831 
 4001.0000     0.6809   9138.0000     0.8583 
 4094.0000     0.6809   9259.0000     0.8469 
 4196.0000     0.6828   9356.0000     0.8488 
 4300.0000     0.6847   9460.0000     0.6638 
 4397.0000     0.6924   9763.0000    -0.0248 
 4491.0000     0.6886   9848.0000    -0.2384 
 4584.0000     0.6008   9966.0000    -1.0548 
 4968.0000    -0.0153  10060.0000    -1.0624 
 5076.0000    -0.2117  10179.0000    -1.0739 
 5194.0000    -0.8240  10281.0000    -0.8640 
 5291.0000    -0.9384  10671.0000    -0.2060 
 5429.0000    -0.9079  10759.0000     0.3929 
 5591.0000    -0.9079  10862.0000     0.9480 
 5717.0000    -0.9232  10969.0000     0.9289 
 5827.0000    -0.9308  11073.0000     0.9060 
 5946.0000    -0.9251  11173.0000     0.9079 
 6047.0000    -0.7725    
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Vid 0.75 A: 
Tid [ms] Kraft [kN]    Tid [ms] Kraft [kN]  
    0.0000     0.1507   5843.0000    -1.1978 
   83.0000    -0.1869   5961.0000    -0.9670 
  399.0000    -0.6332   6285.0000    -0.4902 
  714.0000    -1.0452   6366.0000     0.2594 
  899.0000    -1.0491   6464.0000     0.5188 
 1105.0000    -1.0510   6563.0000     1.0185 
 1334.0000    -1.0529   6657.0000     1.0204 
 1553.0000    -1.0719   6781.0000     0.9995 
 1769.0000    -1.0643   6880.0000     0.9918 
 1995.0000    -1.0491   6975.0000     0.9918 
 2153.0000    -0.8717   7070.0000     0.9899 
 2526.0000    -0.3967   7176.0000     0.9899 
 2626.0000     0.2823   7284.0000     0.9995 
 2768.0000     0.3204   7571.0000     0.1240 
 2920.0000     0.9670   7650.0000    -0.1907 
 3055.0000     0.9575   7754.0000    -1.0147 
 3161.0000     0.9384   7860.0000    -1.2741 
 3261.0000     0.9308   7966.0000    -1.2608 
 3359.0000     0.9251   8071.0000    -1.2741 
 3459.0000     0.9098   8170.0000    -1.2989 
 3559.0000     0.9003   8269.0000    -1.1521 
 3651.0000     0.8965   8617.0000    -0.5360 
 3760.0000     0.8965   8720.0000     0.3510 
 3857.0000     0.8965   8841.0000     1.1158 
 3950.0000     0.8907   8953.0000     1.0986 
 4049.0000     0.8888   9088.0000     1.0815 
 4148.0000     0.8869   9220.0000     1.0872 
 4243.0000     0.8888   9363.0000     0.8698 
 4343.0000     0.8946   9708.0000     0.0782 
 4451.0000     0.8774   9796.0000    -0.2422 
 4568.0000     0.8545   9915.0000    -1.3294 
 4849.0000     0.1793  10048.0000    -1.3600 
 4931.0000    -0.1984  10187.0000    -1.4000 
 5032.0000    -0.2785  10295.0000    -1.0872 
 5131.0000    -1.0815  10679.0000    -0.4234 
 5223.0000    -1.1997  10764.0000     0.3586 
 5343.0000    -1.1940  10863.0000     1.2417 
 5452.0000    -1.1749  10978.0000     1.2036 
 5544.0000    -1.1635  11118.0000     1.1940 
 5645.0000    -1.1921  11237.0000     0.9365 
 5751.0000    -1.2036    
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Vid 1.0 A: 
Tid [ms] Kraft [kN]  Tid [ms] Kraft [kN] 
    0.0000     0.3529   5933.0000    -1.0529 
   85.0000    -0.1907   6210.0000    -0.6008 
  420.0000    -0.8316   6295.0000     0.2728 
  749.0000    -1.1521   6393.0000     0.6390 
  858.0000    -1.1559   6516.0000     1.1349 
 1047.0000    -1.1559   6619.0000     1.1158 
 1225.0000    -1.1559   6738.0000     1.0929 
 1330.0000    -1.1616   6840.0000     1.0891 
 1434.0000    -1.1635   6943.0000     1.0910 
 1615.0000    -1.1749   7065.0000     1.0929 
 1812.0000    -1.1730   7179.0000     1.1025 
 2001.0000    -1.1711   7293.0000     0.9327 
 2130.0000    -1.1196   7612.0000     0.0401 
 2501.0000    -0.4540   7701.0000    -0.2003 
 2610.0000     0.2441   7800.0000    -1.2303 
 2759.0000     0.3262   7899.0000    -1.3790 
 2861.0000     1.1311   7993.0000    -1.3752 
 2984.0000     1.0510   8098.0000    -1.3905 
 3104.0000     1.0376   8208.0000    -1.4115 
 3223.0000     1.0262   8328.0000    -1.2112 
 3334.0000     1.0166   8627.0000    -0.6466 
 3437.0000     1.0147   8712.0000     0.3510 
 3537.0000     1.0109   8820.0000     1.1864 
 3680.0000     1.0109   8920.0000     1.2284 
 3777.0000     1.0071   9027.0000     1.1921 
 3881.0000     1.0033   9142.0000     1.1864 
 3981.0000     1.0014   9246.0000     1.1902 
 4076.0000     1.0147   9345.0000     0.9632 
 4170.0000     1.0243   9644.0000     0.0038 
 4273.0000     1.0300   9732.0000    -0.2270 
 4367.0000     0.9957   9836.0000    -1.2665 
 4481.0000     0.8392   9934.0000    -1.4687 
 4814.0000     0.0992  10038.0000    -1.4897 
 4901.0000    -0.1907  10143.0000    -1.5240 
 5021.0000    -0.5608  10519.0000    -0.5398 
 5152.0000    -1.3600  10603.0000     0.3834 
 5268.0000    -1.2932  10714.0000     1.3085 
 5436.0000    -1.2417  10825.0000     1.3275 
 5556.0000    -1.2570  10935.0000     1.3123 
 5689.0000    -1.2722  11049.0000     1.1406 
 5804.0000    -1.2722    
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Vid 1.5 A: 
Tid [ms]    Kraft [kN]     Tid [ms]    Kraft [kN]   
    0.0000     0.3090   6269.0000    -0.7458 
   81.0000    -0.1850   6357.0000     0.2823 
  417.0000    -1.0872   6452.0000     0.3758 
  802.0000    -1.3199   6547.0000     1.2398 
 1013.0000    -1.3294   6638.0000     1.2760 
 1248.0000    -1.3352   6733.0000     1.2608 
 1464.0000    -1.3485   6837.0000     1.2455 
 1691.0000    -1.3542   6934.0000     1.2436 
 1905.0000    -1.3447   7040.0000     1.2417 
 2127.0000    -1.1864   7137.0000     1.2417 
 2525.0000    -0.5455   7229.0000     1.2493 
 2617.0000     0.2651   7348.0000     1.0052 
 2753.0000     0.3204   7632.0000     0.3128 
 2876.0000     0.6008   7717.0000    -0.2174 
 2974.0000     1.2512   7822.0000    -1.4572 
 3088.0000     1.1959   7926.0000    -1.5450 
 3207.0000     1.1883   8024.0000    -1.5450 
 3324.0000     1.1864   8137.0000    -1.5507 
 3458.0000     1.1730   8234.0000    -1.5793 
 3583.0000     1.1635   8341.0000    -1.4839 
 3696.0000     1.1635   8642.0000    -0.6523 
 3839.0000     1.1616   8724.0000     0.3128 
 3969.0000     1.1578   8822.0000     1.1444 
 4075.0000     1.1501   8921.0000     1.3962 
 4212.0000     1.1521   9024.0000     1.3542 
 4306.0000     1.1578   9133.0000     1.3371 
 4412.0000     1.1292   9236.0000     1.3352 
 4507.0000     1.1311   9334.0000     1.2646 
 4617.0000     0.9689   9651.0000    -0.0038 
 4932.0000     0.2594   9731.0000    -0.2232 
 5016.0000    -0.1907   9831.0000    -1.5774 
 5110.0000    -0.6657   9931.0000    -1.6670 
 5210.0000    -1.3199  10038.0000    -1.6709 
 5318.0000    -1.4611  10164.0000    -1.6213 
 5430.0000    -1.4210  10565.0000    -0.5035 
 5532.0000    -1.4153  10666.0000     1.0777 
 5622.0000    -1.4172  10796.0000     1.5145 
 5722.0000    -1.4439  10986.0000     1.4992 
 5834.0000    -1.4439  11120.0000     1.1845 
 5940.0000    -1.4401    
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10.2 Grafer över kraft 
I följande grafer representeras framtagen funktion av heldragen kurva och labtest av 
streckad kurva. 

 Fig 10-1. Vid 0 A. Fig 10-2. Vid 0.1 A. 
  

Fig 10-3. Vid 0.2 A. Fig 10-4. Vid 0.3 A. 

Fig 10-5. Vid 0.4 A. Fig 10-6. Vid 0.5 A. 
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Fig 10-7. Vid 0.75 A. Fig 10-8. Vid 1.0 A. 

Fig 10-9. Vid 1.5 A. 
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10.3 Grafer över karaktäristik 
I följande grafer är framtagen funktion heldragen kurva och labtest är punkter. 

Fig 10-10. Vid 0 A.  Fig 10-11. Vid 0.1 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10-12. Vid 0.2 A. Fig 10-13. Vid 0.3A. 
 

Fig 10-14. Vid 0.4 A. Fig 10-15. Vid 0.5 A. 
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Fig 10-16. Vid 0.75 A. Fig 10-17. Vid 1.0 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 10-18. Vid 1.5 A. 
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10.4 Produktspecifikation för MR-dämpare 
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