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Sammanfattning

I denna rapport tas en modell fram över en vält för att simulera vältens hastighet för olika körspaks 
utslag. Dessutom simulerar modellen det tryck som skapas i vältens hydrauliska system vid olika 
hastigheter och växlar. I projektet används programmet Simulink för att ta fram en simulerings 
modell över välten. Olika delmodeller relaterade till vältens hastighet samt trycket i det hydrauliska 
systemet som sedan används till att bilda modellen av välten.

Nyckelord: Vält, Simulering, Simulink, Hastighet.

Abstract

In this report a model of a road roller is created to simulate its velocity for different joystick signals. 
e model will also simulate the pressure that occurs in the road rollers hydraulic system when it is 
driven in different velocitys and gears. In this project a program that is called Simulink is used to 
model the road roller. Diffrent sub-models are derived concerning velocity and the pressure in the 
hydraulic system which later is used to form the model of the road roller.

Keywords: Road roller, Simulation, Simulink, Velocity.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Modellbaserad testning är en metod som används för att minimera risken att fel kan uppstå hos en 
produkt genom att upptäcka felen innan produktionens start. [1] 
Genom att modellera ett systems olika aspekter så kan simulering av systemet utföras vilket gör att 
fel kan åtgärdas innan konstruktion och testning av en produkt utförs. 

Dynapac, vilket är ett internationellt företag, som ägs av Atlas Copco, som skapar, utvecklar samt 
producerar packnings- och beläggningsmaskiner [2], önskar att en matematisk modell skapas för en 
vält samt den miljö välten tillämpas i där vältens hastighet kan simuleras då vältens styrspak 
används, i #gur 1.1 visas en bild av en vält. Dessutom önskas att simuleringen av modellen ska visa 
trycket i det hydrauliska systemet vid olika hastigheter och växlar.

Simuleringen skall visa hur vältens hastighet påverkas av körspakens utslag samt dieselmotorns 
varvtal. Modellen av välten skall implementeras i Matlab/Simulink [13] där modellen ska kunna 
modi#eras genom att parametrar ändras så att olika vält modeller kan simuleras.

Figur 1.1. Bilden visar en vält. [2]
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Välten används till att jämna ut vägar eller andra banor. Materialet som jämnas ut kan bestå utav 
grus, asfalt eller jord. Beroende på vilket underlag och vilken bana som skall jämnas ut så används 
olika vältar. Vissa vältar är speciellt gjorda för att jämna ut jord medan det #nns vältar som används 
för att jämna ut asfalt. Det som skiljer sig åt är vältens storlek, vikt och vilken typ av vals som #nns 
på välten. Valsen kan vara stor eller liten samt se ut på olika sätt beroende på vilket underlag som 
skall jämnas ut.

1.2. Övergripande syfte

I detta kandidatarbete avses att undersöka hur en modell för en vält kan skapas som ska användas 
för att utföra simuleringar över vältens hastighet då vältens styrspak används vid olika dieselmotor 
varvtal. Avsikten är också att undersöka hur trycket i det hydrauliska systemet, som #nns i välten, 
kan simuleras då välten be#nner sig i olika miljöer, t.ex. olika underlag samt i olika lutningar.

1.3. Avgränsningar

Modellen kommer inte simulera hur komponenterna, i systemet, i sig kommer bete sig under 
simulering av hastigheten. Modellen kommer inte heller att simulera hur dieselmotorn beter sig då 
det hydrauliska systemets hydrauliska tryck ökar. 

1.4. Konkreta och verifierbara mål

Problemformuleringen kan sammanfattas till fem frågor:

• Hur inverkar olika körspaksutslag på vältens hastighet?
• Hur inverkar olika dieselmotorvarvtal på vältens hastighet?
• Hur inverkar olika växlar på vältens hastighet?
• Hur påverkar olika välthastigheter och växlingar trycket i det hydrauliska systemet?
• Hur påverkar olika miljöer, t.ex. olika underlag och olika lutningar på underlaget, trycket i det 

hydrauliska systemet hos välten?

1.5. Översikt

Kapitel 2 beskriver teorin bakom det elektroniska, hydrauliska samt mekaniska systemet i välten 
samt teorin bakom de komponenter som används i den matematiska modellen.
Kapitel 3 beskriver hur den matematiska modellen över välten skapas.
Kapitel 4 redovisar resultatet från simuleringar av den matematiska modellen samt veri#ering av 
modellen baserat på uppmätt data från en speci#k vält.
Kapitel 5 sammanfattar slutsatser som dragits av resultatet av modelleringen samt simuleringen av 
välten.
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2. Teori

2.1. Övergripande om vältens olika system

Den matematiska modellen över vältens olika system skall demonstrera hur hastigheten ändras när 
joysticken, som styr vältens hastigheter i fram- och backriktning, används.

Figur 2.1. Blockdiagram för systemet för välten mellan joystick utslag (insignal) och vältens hastighet (utsignal), joystick-
hastighetssystem.

Joystick-hastighetssystemet kan delas upp i $era block där de olika delarna representerar modeller 
av de mindre delsystem som skapar de egenskaper som styr hur hastigheten påverkas när joysticken 
används.

Figur 2.2. Blockdiagram för joystick-hastighetssystemet ingående delsystem.
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Kraen som skapas i dieselmotorn överförs via ett hydrauliskt system genom att skapa ett $öde i det 
hydrauliska systemet. Det hydrauliska systemet består utav en hydraulisk pump samt två stycken 
hydrauliska motorer som driver hjulen samt valsen. Detta fungerar på så sätt att ECU:n (Electronic 
Control Unit) begär att dieselmotorn ska arbeta vid ett fast VPM (Varv Per Minut) värde. När 
joysticken används så registrerar ECU:n (Electronic Control Unit) joystickens rörelse som i sin tur 
ändrar ställtalet till den hydrauliska pumpen. Ställtalet styr deplacementet som i sin tur styr $ödet ut 
ifrån den hydrauliska pumpen. [3] Deplacementet beskriver den volym vätska som passerar en 
hydraulisk pump eller en hydraulisk motor då den hydrauliska pumpens eller den hydrauliska 
motorns axel har roterat ett varv. [4] Den hydrauliska pumpen driver de hydrauliska motorerna som 
sedan driver hjulen samt valsen. [5] Hastigheten ökar genom att den hydrauliska pumpen ökar $ödet 
som strömmar igenom pumpen vilket leder till att de hydrauliska motorerna roterar hjulen 
snabbare.

Trycket som skapas i det hydrauliska systemet skapas utifrån de kraer som välten måste övervinna 
för att ta sig fram eller bakåt. [5],[6],[7] Trycket i det hydrauliska systemet blir extra stort när välten 
accelererar, exempelvis när välten ökar farten eller när välten minskar farten.

Hjulen utsätts för kraer som exempel rullmotstånd, vikt och lutning. [8] Dessa kraer påverkar 
välten när välten rör sig eller accelererar. När hjulen utsätts för dessa kraer så påverkar det de 
hydrauliska motorerna som i sin tur påverkar den hydrauliska pumpen. [5],[7] De påverkar motorerna 
genom att skapa ett tryck i de hydrauliska motorerna. [5],[6],[7] När den hydrauliska pumpen utsätts 
för ett tryck så påverkar det dieselmotorns prestation och dieselmotorn kan behöva  sänka sitt VPM 
(Varv Per Minut) värde för att kunna arbeta med samma effekt som tidigare. [5] 
Trycket som skapas i det hydrauliska systemet är samma över de hydrauliska motorerna, som sitter 
parallellkopplade med varandra, som trycket är över den hydrauliska pumpen, ifall förlusterna som 
uppstår i överföringen i det hydrauliska systemet försummas. [7]

2.2. Komponenter

2.2.1. ECU

ECU:n (Electronic Control Unit) läser av joysticken, växel samt begär ett VPM (Varv Per Minut) 
värde av dieselmotorn. Avläsning av joysticken sker var 20:e millisekund. Signalen från joysticken 
används till att styra den hydrauliska pumpen, detta görs genom att styra ställtalet som ändrar den 
hydrauliska pumpens deplacement som styr den volym vätska som passerar den hydrauliska 
pumpen då pumpens axel har rotera ett varv. [4] Vid växling så ändras de hydrauliska motorernas 
ställtal som styr motorernas deplacement som i sin tur styr den volym vätska som passerar de 
hydrauliska motorerna då motorernas axel har vridit ett varv. [4] Genom att ändra ställtalen hos både 
den hydrauliska pumpen samt de hydrauliska motorerna så kan både fart och växlingar justeras. [5]

Av dieselmotorn begärs ett fast VPM (Varv Per Minut) värde, detta görs för att minska vibrationer i 
välten. ECU:n (Electronic Control Unit) uppdaterar värdena vidare till de andra komponenterna var 
5:e millisekund.
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2.2.2. Dieselmotorn

Dieselmotorn är den del i systemet som skapar den kra som medger drivning av hjulen och valsen. 
Rotationen som motorn skapar, vilket används för att få vals/hjul att rotera via de hydrauliska 
motorerna, anges i VPM (Varv Per Minut). [8]

2.2.3. Hydrauliska systemet

Det hydrauliska systemet har till uppgi att överföra kraen från dieselmotorn vidare till motorerna 
som driver hjulen samt välten. [5] Med det hydrauliska systemet kan en kra överföras via slangar 
som kan böjas på grund av att vätska, som används i det hydrauliska systemet, är böjligt och kan ta 
olika former. [5] Detta gör att det hydrauliska systemet skapar möjligheter till att effektivisera ett 
systems kraöverföring. Kraen ifrån dieselmotorn skapar ett $öde via vätskan i det hydrauliska 
systemet. [5] Flödet används till att få de hydrauliska motorerna att rotera och genererar moment. [5]

Den hydrauliska pumpen drivs av dieselmotorn som skapar ett $öde i pumpen. [5] Den hydrauliska 
pumpen används till att driva det hydrauliska systemet som i sin tur driver de hydrauliska 
motorerna. [5] Den hydrauliska pumpens hastighet kan ändras genom att ECU:n (Electronic Control 
Unit) ändrar ställtalet som ändrar deplacementet vilket bestämmer den volym vätska som passerar 
pumpen då dess axel roterar ett varv. [4]

De hydrauliska motorerna, som sitter fram och bak i välten, används för att driva hjulen och valsen i 
välten som i sin tur driver välten. Motorerna kopplas till det hydrauliska systemet som sedan 
påverkas av $ödet som skapar en kra i motorerna som används för att driva hjulen. [5] De 
hydrauliska motorernas hastighet kan ändras genom att ECU:n (Elictronic Control Unit) ändrar 
ställtalet som ändrar deplacementet, hos de hydrauliska motorerna, vilket bestämmer den volym 
vätska som passerar motorn då dess axel roterar ett varv. [4] Denna metod med att ändra ställtalet 
används som ett sätt att sätta motorerna i olika växlar. [5]
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3. Metoder

I #gur 3.1 illustreras modellen över välten, för detaljer se appendix 1 där motsvarande blockdiagram 
är bifogat i en större skala. Blocken och blockens uppbyggnad kommer att beskrivas i eerföljande 
avsnitt.

Figur 3.1. Blockdiagram över joystick-hastighetssystemet med ingående delsystem.
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3.1. ECU (Electronic Control Unit)

Figur 3.2. Blockdiagram över ECU:n med insignalerna från Joystick, Växlar samt Dieselmotorns begärda hastighet.

ECU:n (Electronic Control Unit) modelleras så att signaler läses av från joysticken, växel samt 
begärd VPM (Varv Per Minut) värde från dieselmotorn.

Spänningen förändras beroende på vilken position joysticken be#nner sig i, vilket sedan ECU:n 
(Electronic Control Unit) läser av. Värdena som joysticken ger ifrån sig är inom intervallet 0,5 Volt ≤ 
a ≤ 4,5 Volt, där a är relaterad till joystickens position, 0,5 Volt representerar full fart i bakåtriktning 
och 4,5 Volt representerar full fart i framåt riktning. När joysticken avger en spänning på 2,5 Volt så 
be#nner sig joysticken i mitten av intervallet och välten står stilla. Signalen från blocket som 
representerar joysticken läses av från ECU:n (Electronic Control Unit) och tolkas för att sedan styra 
ställtalet som i sin tur styr deplacementet till den hydrauliska pumpen. Tolkningen sker med en 
”Lookup Table” [9], se #gur 3.3, som omvandlar spänningar, som avläses från joysticken, till ställtal, 
som styr den hydrauliska pumpens deplacement, inom intervallet -1 ≤ b ≤ 1, där b representerar 
ECU:ns (Electronic Control Unit) tolkade spänning från joysticken, värdet -1 representerar full fart i 
bakåtriktning och värdet 1 representerar full fart i framåt riktning. Värdet 0 representerar att välten 
står helt stilla. Eer att ECU:n (Electronic Control Unit) har läst av spänningen från joysticken och 
tolkat värdet så ”rampas” signalen, vilket innebär att det blir en liten fördröjning mellan varje gång 
ett värde skickas från ECU:n (Electronic Control Unit) till den hydrauliska pumpen, för att skapa en 
mjukare kurva på de förändringar som sker när joysticken används till att föra välten i framåt 
riktning eller bakåt riktning.

Välten har fyra växlar, växel 0, 1, 2, 3. ECU:n (Electronic Control Unit) läser av den begärda växeln. 
Däreer tolkar ECU:n (Electronic Control Unit) värdet med hjälp av två stycken ”Lookup Tables” [9], 
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se #gur 3.3, som använder den begärda växeln till att ändra ställtalen, som styr deplacementet, i de 
hydrauliska motorerna. Genom att ändra deplacementet i de hydrauliska motorerna så ändras $ödet 
i motorerna som gör att farten på välten ändras beroende på vilken växel som har begärts. [5] 
Ställtalen som styr de hydrauliska motorernas vinkelhastighet, beroende på vilken växel som har 
begärts, beskrivs i tabell 3.1.

StälltalStälltalStälltal

Växel Hydraulisk motor 
fram

Hydraulisk motor 
bak

0 1 1

1 1 0,5

2 0,3 1

3 0,3 0,5
Tabell 3.1. Tabellen visar de hydrauliska motorernas ställtal beroende på vilken växel som begärs.

Figur 3.3. ECU:ns tolkning av insignalerna från joystick, växel samt det begärda VPM hastigheten från dieselmotorn för att 
styra den hydrauliska pumpen, hydrauliska motorerna samt dieselmotorn.
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3.2. Dieselmotor

Figur 3.4. Figuren visar blocket som representerar dieselmotorn i modellen. RPM, som visas i bilden, är det engelska ordet 
för VPM.

Dieselmotorn har ett fast VPM (Varv Per Minut) värde som begärs utav ECU:n (Electronic Control 
Unit). Genom att begära ett fast VPM (Varv Per Minut) värde ifrån dieselmotorn så minskar de 
vibrationer som välten utsätts för.

Dieselmotorn kan begäras att arbeta i tre olika lägen. Vid läge 1 arbetar dieselmotorn i 900 VPM, 
läge 2 arbetar dieselmotorn i 1500 VPM och i läge 3 så arbetar dieselmotorn i 2200 VPM. Med hjälp 
av en ”Lookup Table” [9], se #gur 3.5, så tolkas de tre olika lägena till att få dieselmotorn att arbeta i 
de olika varvtalen.

Figur 3.5. ECU:n tolkas av en ”Lookup Table” för att få dieselmotorn att arbeta i ett önskat varvtal. RPM, som visas i bilden, 
är det engelska ordet för VPM.
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3.3. Hydraulisk Pump

Figur 3.6. Figuren visar blocket över den hydrauliska pumpen som !nns i modellen över välten.

Den hydrauliska pumpen skapar ett $öde i det hydrauliska systemet som styr hastigheten hos de 
hydrauliska motorerna. Flödet som den hydrauliska pumpen skapar är beroende av VPM (Varv Per 
Minut) värdet ifrån dieselmotorn samt styrningen, som skapas ifrån joysticken, som ändrar 
pumpens ställtal enligt följande sammanhang: [10]

          (3.1)

Där  är $ödet som skapas i den hydrauliska pumpen, ; , , är ställtalet, som 
fås från ECU:n (Electronic Control Unit), som styr deplacementet i pumpen;  är pumpens max 

deplacement, ;  är vinkelhastigheten som fås från dieselmotorn, i varv per sekund, 

; , , är den hydrauliska pumpens volymetriska verkningsgrad.

Verkningsgraden beskriver hur mycket av den tillförda energi som går till nyttigt arbete. [7] 

Verkningsgraden kan beskrivas som kvoten mellan nyttig och tillförd energi. [7] Den volymetriska 
verkningsgraden beskriver hur den verkliga volymströmmen samt vinkelhastigheten förhåller sig till 
den teoretiska volymströmmen samt teoretiska vinkelhastigheten utan förluster. [4] 

Trycket som påverkar den hydrauliska pumpen kommer ifrån de hydrauliska motorerna som i sin 
tur påverkas av yttre faktorerna. [5],[6],[7] Tryckförluster som uppstår i det hydrauliska systemet 
mellan den hydrauliska pumpen samt de hydrauliska motorerna kan estimeras till ca 4%, ett värde 

Christer Åberg
Kandidatarbete i Elektroteknik (ET1314) 15 hp - Blekinge Tekniska Högskola

10



Dynapac använder sig av vid beräkningar. Detta gör att modellen lägger till 4% på trycket från de 
hydrauliska motorerna.

Figur 3.7. Blockdiagram i a) för hur styrningen ECU och VPM värdet från motorn relateras till ett "öde i pumpen: 
och i b) för hur hydraultrycket från motorerna påverkar hydrauliska pumpen.
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3.4. Flödesfördelare

Figur 3.8. Figuren visar blocket över "ödesfördelaren som fördelar "ödet till de hydrauliska motorerna så att hjulen som 
motorerna driver färdas i samma hastighet.

De hydrauliska motorerna har olika deplacement. De hydrauliska motorernas olika deplacement i 
kombination med de ställtal, ifrån ECU:n (Electronic Control Unit), som styr de hydrauliska 
motorerna gör att $ödet som skapas från den hydrauliska pumpen förser de hydrauliska motorerna 
med olika $öden. D.v.s $ödet, i det hydrauliska systemet, $yter med olika volymer per tidsenhet 
genom de hydrauliska motorerna vilket gör att de hydrauliska motorernas VPM (Varv Per Minut) 
värde blir olika. Dessutom så har de hydrauliska motorerna olika utväxlingar, vilket visar hur många 
varv motorn roterar innan hjulet har roterat ett varv. Motorn som driver valsen, den främre 
hydrauliska motorn, har en utväxling medan motorn som driver däcken, den bakre hydrauliska 
motorn, har en annan utväxling. Däremot så roterar hjulen samt valsen med samma 
periferihastighet när välten färdas framåt eller bakåt. Detta beskrivs med följande formler [11]

           (3.2)

           (3.3)

där  är hjulets samt valsens periferihastighet, ;  och  är vinkelhastigheten hos 

valsen respektive hjulen, eer utväxling, i radianer per sekunder, ;  och  är valsens samt 
hjulens radie i meter.

Vinkelhastigheten, i radianer per sekund, beräknas ifrån VPM (Varv Per Minut) värdet genom att 
använda följande formel: [11]
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           (3.4)

där  är varvtalet i radianer per sekund, ;  är frekvensen (Hz) vilket är detsamma som 

varv per tidsenhet, VPS (Varv Per Sekund), .

Utväxlingen beskrivs med följande ekvationer [12] 

          (3.5)

          (3.6)

där  och  är den främre respektive bakre hydrauliska motorernas vinkelhastighet, före 

utväxling,  ;  och  är främre respektive bakre hydrauliska motorns utväxling.

Eersom $ödet ifrån den hydrauliska pumpen delas upp mellan de hydrauliska motorerna så är 
summan av $ödena från de båda hydrauliska motorerna, adderade med varandra, lika med $ödet 
som skapas i den hydrauliska pumpen. Eersom deplacementen i de hydrauliska motorerna ändras 
när välten ändrar växlar så kommer de olika $ödena att förändras till motorerna. Dock så kommer 
det totala $ödet i det hydrauliska systemet att alltid vara samma som $ödet som skapas ifrån den 
hydrauliska pumpen. Den hydrauliska pumpens $öde kan beskrivas på följande sätt

          (3.7)

där  är totala $ödet i det hydrauliska systemet som skapas från den hydrauliska pumpen, ; 

 är $ödet som färdas genom den främre hydrauliska motorn, ;   är $ödet som färdas 

genom den bakre hydrauliska motorn, . Flödena genom de hydrauliska motorerna kan 
beskrivas med följande formel [10]

         (3.8)

         (3.9)
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där  och  är ställtalen som fås från ECU:n (Electronic Control Unit), som styr 

deplacementen i den främre respektive den bakre hydrauliska motorn, , 

;   och  är max deplacementen i den främre respektive bakre hydrauliska 

motorn, ;   är den volymetriska verkningsgraden för den främre hydrauliska motorn, 

;  är den volymetriska verkningsgraden för den bakre hydrauliska motorn, 
. [4]

Genom att kombinera ekvationerna 3.4 - 3.9 så fås följande uttryck:

   (3.10)

Däreer bryts  ut med hjälp av formlerna 3.2, 3.3, 3.5 och 3.6 för att sedan ersätta  i 
ekvationen 3.10, vilket ger följande ekvation:

   (3.11)
 

Genom att bryta ut  från ekvation 3.11 så fås följande ekvation som beräknar den främre 
hydrauliska motorns vinkelhastighet eer utväxling:

    (3.12)

Genom att beräkna den främre hydrauliska motorns vinkelhastighet kan de olika $öden beräknas 
som passerar de båda hydrauliska motorerna med hjälp av följande formler för den främre 
hydrauliska motorn samt den bakre hydrauliska motorn:

        (3.13)

       (3.14)
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Ekvationerna 3.12, 3.13 och 3.14 har modellerats, enligt #gur 3.9, för att skapa en $ödesfördelare och 
dela upp $ödet till de båda hydrauliska motorerna.

Figur 3.9. Blockdiagram för "ödesfördelarens uppbyggnad.
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3.5. Hydrauliska motorn

Figur 3.10. Block för de hydrauliska motorerna som driver vältens vals och hjul.

De hydrauliska motorerna styrs av ställtal som kommer ifrån ECU:n (Electronic Control Unit) samt 
$ödet som kommer ifrån $ödesfördelarens och den hydrauliska pumpen. De hydrauliska 
motorernas vinkelhastigheter kan beskrivas med ekvationerna 3.13 och 3.14 där den hydrauliska 

motorns vinkelhastighet,  och , bryts ut för att beräkna vilket vinkelhastigheten den främre 
respektive bakre hydrauliska motorn har beroende på vilket ställtal samt $öde som den hydrauliska 
motorn påverkas av:

         (3.15)

         (3.16)
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Ekvationerna  3.15 och 3.16 visar att när ställtalet, från ECU:n (Electric Control Unit), är max d.v.s 
när deplacementet är max, vilket är den volymen vätska som passerar motorn då motorns axel har 
roterat ett varv [4], så är motorns vinkelhastighet lägre än när ställtalet är lågt, vilket då skulle öka 
motorns vinkelhastighet.

Eer att vältens hastighet har beräknats så används följande formel för att beräkna accelerationen [6]

           (3.17)

där  är vältens acceleration, ;  är derivatan av hastigheten med avseende på tiden.

För att beräkna trycket som en hydrauliska motorn utsätts för beräknas först t.ex. kraen som 
påverkar valsen som motorn driver enligt följande formel [8] 

          (3.18)

          (3.19)

där  och  är kraerna som valsen respektive hjulen utsätts för, ;  och  är främre 
respektive bakre motorns moment, .

För att beräkna trycket som den hydrauliska motorn utsätts för kan följande samband användas [10]

         (3.20)
 

         (3.21)

där och  är det hydrauliska trycket som den främre respektive bakre hydrauliska motorn 

utsätts för,  där ;  och är den hydrauliska motorns hydrauliska 
verkningsgrad som beskriver verkningsgraden mellan det verkliga trycket respektive verkliga 
vridmomentet och det teoretiska trycket respektive teoretiska vridmomentet [4], , 

.
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Genom att bryta ut  och  ur formeln 3.20 respektive formel 3.21 så kan trycket som den 
hydrauliska motorn utsätts för beräknas. Detta görs med följande ekvation

         (3.22)

         (3.23)

Figur 3.11. Blockdiagram i a) beräkning av vältens hastighet samt acceleration. 
Och i b) beräkning av trycket som motorn utsätts för.
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3.6. Yttre krafter

Figur 3.12. Block för de yttre faktorer, kraer som t.ex.rullmotstånd, lutning och massa/vikt, som välten måste övervinna för 
att färdas framåt/bakåt.

När välten färdas i framåt riktning eller bakåt riktning  så kommer välten att utsättas för diverse 
kraer som välten måste övervinna för att ta sig framåt eller bakåt. [8]  När välten övervinner dessa 
kraer kommer ett tryck att skapas i det hydrauliska systemet som i sin tur påverkar motorn. [5],[6],[8] 
Dessa kraer som välten måste övervinna är t.ex. rullmotstånd och lutningen på vägen som den 
färdas i. [8] Kraerna som måste övervinnas kan beskrivas med följande formel [8]

          (3.24)

där  är den totala motståndskraen, ;  är kraen från rullmotståndet, ;  är 

kraen orsakad av vägens lutning, .

Kraen som orsakas av rullmotståndet beskrivs med följande formel [8]

         (3.25)

där  är rullmotståndet, ;  är rullmotstånds koefficient, d.v.s den friktionskoefficient som 

uppstår mellan hjul och väglag [8];  är vältens massa, ;  är gravitationen, ;  är den 

lutning som väglaget har, .

Kraens som skapas från vägens lutning beskrivs med följande formel [8]

          (3.26)

Christer Åberg
Kandidatarbete i Elektroteknik (ET1314) 15 hp - Blekinge Tekniska Högskola

19



där  är kraen som skapas ifrån vägens lutning, .

När välten accelererar så skapas en kra vilket visas med följande formel [6]

           (3.27)

där  är kraen som skapas av att välten accelererar, .

Den totala kraen, från rullmotståndet samt vägens lutning, tillsammans med den kra som skapas 
av vältens acceleration representerar den kra de hydrauliska motorerna genererar via däck och vals 
för att driva välten. [5],[6]

          (3.28)

Där  är den totala kraen, ;  är den kra främre hydrauliska motorn skapar via hjulen, 

;  är den kra den bakre hydrauliska motorn skapar via valsen, .

Eersom välten har två hydrauliska motorer som driver två olika sorters hjul, gummidäck samt vals 
av metall, så kommer de hydrauliska motorerna att utsättas för två olika rullmotstånd. Dessutom är 
vältens vikt fördelad så att två tredjedelar av vikten är vid den främre hydrauliska motorn, där valsen 
sitter, medan den bakre hydrauliska motorn utsätts för en tredjedel av vältens vikt. När välten färdas 
i en lutning, t.ex. uppförsbacke, så måste även denna kra övervinnas. När alla kraer skapas så 
adderas dessa ihop för att skapa en total kra vilket visas i #gur 3.13. [6] 

Denna process skapar följande formel, vilket fås ifrån formlerna 3.25 - 3.28:

      (3.29)

Där  är den totala kraen, ;   är den kra som skapas av den främre hydrauliska motorn 
vid acceleration, ;  är den kra som skapas av den bakre hydrauliska motorn vid 

acceleration, ;  och  är de kraer som skapas när valsen samt hjulen utsätts för ett 

rullmotstånd vid kontakt med ytan, ;  är den kra som skapas ifrån vägens lutning, , .

Den totala kraen i formeln 3.27 skapas genom addition av de främre och bakre hydrauliska 
motorernas acceleration, rullmotstånden som hjulen/valsen utsätts för samt lutningen på underlaget 
som välten färdas på.
Däreer så fördelas kraerna så att de hydrauliska motorerna utsätts för samma tryck, vilket i sin tur 
utsätter den hydrauliska pumpen för samma tryck. [4],[5],[7]  Detta görs på följande sätt, där följande 
formel beskriver att trycket är likadant över de båda hydrauliska motorerna: [7] 
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           (3.30)

Trycket över de hydrauliska motorerna kan beskrivas med formeln 3.22 och formel 3.23 vilket 
kombineras med formeln 3.19 samt 3.28 vilket skapar följande formel:

   (3.31)

Däreer bryts  ut ur formeln 3.31 för att kombineras med formeln 3.28.

      (3.32)

Där  beräknas från formeln 3.28 för att sedan beräkna :

      (3.33)

          (3.34)
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Figur 3.13. Blockdiagram i a) de yttre faktorer, kraer som t.ex.rullmotstånd, lutning och massa/vikt, som välten måste 
övervinna för att färdas framåt/bakåt. Och i b) kra fördelare.
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4. Resultat

Joysticken samt växlingen skapar insignaler till ECU:n (Electronic Control Unit) som i sin tur 
förmedlar det till berörda komponenter i systemet. Insignalerna är tagna från data som uppmäts 
från en testkörning av en speci#k vält.

Figur 4.1. Joystick signal, grå linje, samt växlings lägen, streckd linje, ifrån testkörning av en speci!k vält.

Dessa insignaler resulterar i följande simulerad hastighet från modellen vilket visas i #gur 4.2.
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Figur 4.2. Simulerad välthastighet, streckad linje, och motsvarande faktisk välthastighet från testkörning av speci!k vält, 
heldragen linje.

Trycket, i det hydrauliska systemet, som uppmätts under testkörningen av en speci#k vält visas #gur 
4.3.

Figur 4.3. Hydraultrycket i välten under en testkörning. Den ljusgrå linjen visar det uppmätta trycket vid körning i framåt 
riktning medan den mörkgrå linjen visar det uppmätta trycket vid körning i bakåtriktning.

Resultaten av det simulerade trycket i det hydrauliska systemet, vid olika hastigheter och växlingar, 
jämförs med data som uppmäts från en testkörning med en speci#k vält där trycket, i det 
hydrauliska systemet, har uppmätts visas i #gur 4.4., dock med lägre upplösning än #gur 4.3.
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Figur 4.4. Hydraultryck i välten vid körning; simulerat tryck streckad linje, uppmätt tryck från testkörning av vält i 
framåtriktning mörkgrå linje och uppmätt tryck vid testkörning av vält i bakåtriktning ljusgrå linje. 

De negativa värdena i #gur 4.4 visar när det hydrauliska trycket ökar p.g.a att välten minskar farten.

Genom att även simulera en graf, #gur 4.5, där de negativa värdena omvandlas till positiva så kan 
jämförelser enklare göras med #gur 4.3, där uppmätta värden visas från testkörning av en speci#k 
vält.
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Figur 4.5. Hydraultryck i välten vid körning; simulerat tryck streckad linje, uppmätt tryck från testkörning av vält i 
framåtriktning mörkgrå linje och uppmätt tryck vid testkörning av vält i bakåtriktning ljusgrå linje.
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5. Slutsats / Diskussion

Resultatet av de simulerade hastigheterna för välten jämfört med de hastigheter som mättes upp vid 
testkörningen av den speci#ka välten stämmer bra överens. De simulerade hastigheterna för välten 
visar att den matematiska modellen över välten har den funktion som var önskad, d.v.s att 
simuleringen av modellen visar de hastigheter välten har. För att simulera förändringar i vältens 
hastighet, när en annan hydraulisk pump eller hydraulisk motor önskas användas, så kan parametrar 
ändras i delsystemen i den matematiska modellen över välten. Dessutom kan olika varvtal på 
dieselmotorerna simuleras för att se hur vältens prestationer förändras med varvtalet från 
dieselmotorn.

Simulerat hydraultryck för välten överensstämmer ej fullständigt med motsvarande hydraultryck 
uppmätt vid testkörningen av den speci#ka välten. Detta beror på bl.a. att alla kraer som välten 
utsätts för inte är inkluderade i modellen. Kraer som t.ex. orsakas av lumotstånd, masströghet i 
roterande komponenter har inte tagits med i modellen. Detta resulterar i att simulerat hydraultryck 
är lägre jämfört med motsvarande mätt hydraultryck vid testkörningen av välten. Jämförelser i 
#gurerna 4.3 - 4.5, vilket visar det hydrauliska trycket vid simulering av den matematiska modellen 
och uppmätt information vid testkörning av en speci#k vält, visar att de hydraultryck toppar som 
uppstår i det hydrauliska systemet vid uppåt och neråt växlingar inträffar vid samma tidpunkter. 
Dessutom är topparna, som visas i #gurerna 4.3 - 4.5, samma till antalet. Simuleringen av det 
hydrauliska trycket kan dock användas till att göra en uppskattning av det hydrauliska trycket vid 
olika växlingar som ändrar vältens hastigheter.

En viktig aspekt är att modellerna av de hydrauliska komponenterna är en förenkling av 
motsvarande komponenterna i verkligheten. De hydrauliska komponenterna i verkligheten är 
uppbyggd av mindre komponenter som påverkar dess beteende t.ex. svarstider, fördröjningar m.m. 
Dessa aspekter inkluderas inte i modellen. 

Modellen kan utökas genom att  blocket över dieselmotorn byggs på så att en simulering kan 
genomföras över hur dieselmotorn påverkas vid olika tryck. Dock krävs det att block läggs till i 
modellen över andra system som påverkar dieselmotorn för att få så exakt information som möjligt. 
Dessutom kan modellen expanderas så att påverkan av $er yttre faktorer inkluderas.
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7. Appendix

Figur 7.1a. Blockdiagram över joystick-hastighetssystemet med ingående delsystem
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Figur 7.1b. Blockdiagram över joystick-hastighetssystemet med ingående delsystem
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