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SAMMANFATTNING 

För att optimera trafikflöden med säkra hastigheter har Edeva AB tagit fram trafiksystemet 

Actibump. Systemet ger en återkoppling till föraren som kör för fort genom att fälla en lucka 

och skapa ett inverterat gupp. Förare som håller tillåten hastighet kan passera Actibump utan 

att luckan fälls ned.  

När fordon kör över Actibump i fällt läge uppstår krafter i dess konstruktion och företaget 

önskar en större förståelse för hur dessa krafter fördelas. Målet med arbetet var att skapa en 

modell för hur krafterna från däckets kontaktpunkt överförs till de berörda komponenterna, 

samt att hitta eventuella förbättringar på konstruktionen för att minska påkänningen. Fokus för 

arbetet var den drivande kedjan och gångjärnsleden för luckan. 

Arbetsgången delades upp i två delar, arbetet inleddes med att göra förenklade 2D-

beräkningar för att få en övergripande blick av kraftfördelningen. Därefter gjordes 3D-

simuleringar i Creo Mechanism, vars resultat kunde jämföras 2D-beräkningarna. 

Simuleringarna i Creo Mechanism gav det slutgiltiga resultatet. 

Resultatet visar att komponenten kallad vaggan orsakade mer krafter än nödvändigt i den 

drivande kedjan och i gångjärnen för luckan. Med 3D-simuleringarna som referens gjordes en 

idégenerering för vaggan vilket resulterade i fyra olika koncept. Dessa koncept simulerades 

under samma förutsättningar som för den ursprungliga vaggan och ett av koncepten valdes 

baserat på resultaten och dess producerbarhet. 
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ABSTRACT 

To optimize traffic flow with safe speeds, Edeva AB has developed the traffic system 

Actibump. The system provides a feedback for drivers if they drive too fast by folding a hatch 

that creates an inverted bump. Drivers who keep allowed speed can pass Actibump without the 

hatch folding down. 

When vehicles drive over Actibump in folded position, forces spread in its construction and 

the company wants a greater understanding of how these forces are distributed. The task was 

to create a model for how forces are transferred from the contact point of a tire to components 

concerned and to find any improvements on the construction to reduce the stress. The focus of 

the work was the driving chain and the hinge joint of the hatch. 

The workflow was divided into two parts where the work began with making simplified 2D 

calculations to get an overall view of the force distribution. Then 3D simulations were made 

in Creo Mechanism, the results of which could be compared to the 2D calculations. The 

simulations in Creo Mechanism became the final result. 

The result shows that the component called the cradle caused larger forces than necessary in 

the driving chain and in the hinges of the hatch. With the 3D simulations as a reference, an 

ideation for the cradle resulted in four different concepts. These concepts were subjected to 

the same simulations as for the original cradle and one of these was chosen based on results 

and producibility.  
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NOMENKLATUR 

θ = Luckans vinkel 

φ = Rullens vinkel 

AB = Sträckan från luckans infästningspunkt till kontaktpunkten mellan rulle och lucka 

e = Excentriciteten för rullen 

ey = Höjd i y-led från rullens infästningspunkt till rullens geometriska centrum 

ex = Längd i x-led från rullens infästningspunkt till rullens geometriska centrum 

E = Elasticitetsmodul för respektive material 

HHjul = Vinkelräta sträckan från luckans till påkörningsbalken 

I = Yttröghetsmoment för respektive geometri 

J = Längd i x-led från rullens infästningspunkt till kontaktpunkt mellan rulle och lucka 

lORIGO = Längd i x-led från infästningspunkt för luckan till infästningspunkt för rullen  

laxel = Axelns längd 

LKONT = Längd från luckans vridpunkt till däckets kontaktpunkt mot luckan i x-led 

LLUCKA = Luckans längd 

MMOTOR = Moment för motor 

MO = Moment som uppstår vid rullens infästningspunkt 

P = Extern kraft från fordon 

PAXEL = Axelns tyngdkraft 

PLUCKA = Luckans tyngdkraft 

PRULLE = Rullens tyngdkraft 

r = Rullens radie 

rHJUL = Hjulradie 

RB = Sett i xy-planet är det kraften som verkar på rullen och sett i yz-planet är det rullens 

reaktionskraft 

Q = RB:s vinkelräta hävarm på rullen sett i xy-planet 
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 

Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett trafiksäkerhetssystem. Actibump ger ökad 

trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump 

lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet, men fortkörare aktiverar en lucka 

som är integrerad i vägkroppen och sänks några centimeter och därmed skapar ett inverterat 

fartgupp. 

 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

När ett fordon passerar Actibump utsätts konstruktionen för svårdefinierade lastfall och det 

önskas en större förståelse för dessa. 

Arbetet fokuserar på följande: 

• Kritiska positioner för luckan 

• Kritiska fordon/olika lastfall 

• Största krafter som uppstår i den drivande kedjan och luckans gångjärnsleder 

 

1.3 MÅL 

Att bestämma dimensionerande lastfall på trafiksystemet Actibump för att undersöka hur 

laster distribueras i konstruktionen. Hitta kritiska positioner då störst kraft uppstår i 

konstruktionens drivning och luckans gångjärnsleder samt föreslå hur krafter kan minimeras. 

 

1.4 RAPPORTENS UPPLÄGG 

Rapporten består av fem delar: 

• Inledning 

• Teori och bakgrund – Definiera problemet och bakomliggande teori  

• Genomförande – Simulering och beräkning av lastfall i 2D och 3D  

• Resultat – Presentation av väsentliga resultat 

• Analys och diskussion 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Alla kroppar anses vara stela. Fordonens axeltryck som verkar på konstruktionen är statiska 

punktlaster. 
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2 TEORI OCH BAKGRUND 
För att förstå var komponenter är placerade i konstruktionen och vilka laster som kan verka på 

dem presenteras först en övergripande bild av hur Actibump är uppbyggt och fungerar. Det 

följs upp med beskrivningar av komponenter och vilka tekniska egenskaper de har. Därefter 

redovisas vilka randvillkor som gäller för konstruktionen och berörd teori inom mekanik och 

hållfasthet. Avslutningsvis visas de olika lastfallen för analyserna. 

 

2.1 KONSTRUKTIONEN 

Actibump består av en lucka som vilar på två excentriskt monterade rullar, se Figur 1. Luckan 

vilar på rullarna som roterar med hjälp av en motor vilket sänker/höjer luckan. Om ett fordon 

kör över Actibump och håller rätt hastighet vilar rullarna i sitt översta läge och om ett fordon 

kör för fort aktiveras trafiksystemet och motorn vrider rullarna till sitt nedersta läge. Det finns 

en risk att bilar kör på Actibump när luckan är på väg upp eller ned, kraften överförs då direkt 

till kedjan som löper mellan motorn och rullarna. Fokusområden för detta projekt ligger på ett 

fåtal komponenter, som visas i Figur 1 tillsammans med det globala koordinatsystemet och ett 

fordons färdriktning.  

 

Figur 1. Överblick av konstruktionen och det globala koordinatsystemet, samt fordons färdriktning.  

2.1.1 LUCKAN 

Luckan är 20 mm tjock och består av materialet Weldox 700. Luckan är monterad på två axlar 

med två infästningspunkter vardera. Materialdata listas i Tabell 1. 

 

2.1.2 RULLAR 

De två excentriskt monterade rullarna består av konstruktionsstål S355 och ett dämpande 

lager av polyuretan. Materialdata finns i Tabell 1. Notera att sträckgräns ej finns för 
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polyuretan och att sträckgränsen varierar med förlängningen.1 Rullarna är monterade på 

varsin inneliggande axel med två infästningspunkter bestående av glidlager, se Figur 2. 

Friktionen i glidlagret är låg och gör att rullen inte glider mot luckan, den glidningen sker i 

glidlagret, se Figur 3. 

 

Figur 2. De excentriskt monterade rullarna med de inneliggande glidlagren. 

 

Figur 3. Hur rullens ytterskikt förhåller sig under en cykel för rullen på grund av glidlagret. Ytterskiktets position markeras 

med rött och rullens position med gult. 

                                                 
1 University of Cincinnati. Stress Strain Behavior of Polymers. 1999. 

http://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/Characterization/StressStrainhtml/StressStrain.html (hämtad 2019-03-

26) 

http://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/Characterization/StressStrainhtml/StressStrain.html
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Tabell 1. Materialdata för olika komponenter. 

 Elasticitetsmodul Sträckgräns Brottgräns Densitet 

Weldox 700 350 GPa 700 MPa 780-900 MPa 7800 kg/m3 

S 355 210 GPa 355 MPa 550 MPa 7850 kg/m3 

Polyuretan 14 MPa - 30 MPa 1080 kg/m3 

 

2.1.3 STÖDBEN 

Det finns tio stödben för hela konstruktionen, se Figur 1. Dessa består av konstruktionsstål 

S355 och är fastgjutna i ett betongblock som håller ihop konstruktionen, se Tabell 1 för 

materialdata. 

 

2.1.4 KEDJA 

Kedjan är monterad mellan rullarnas inneliggande axlar och motorn, se Figur 4. Kedjans 

brottlast är 76 kN. 

 

Figur 4. Överblicksbild på kedjans positionering. 

2.2 RANDVILLKOR 

Randvillkoren delas in i 2D-beräkningar och 3D-simuleringar då dessa skiljer sig något. De 

gemensamma randvillkoren listas nedan: 

• Stödbenen antas vara fast inspända mot marken eftersom de är fastgjutna i betong 

• Polyuretanbeläggningen på rullarna antas vara en stelkropp 

 

2.2.1 2D-BERÄKNINGAR 

2D-beräkningar gjordes för att få en förståelse för konstruktionen och var de kritiska lasterna 

uppstår. Vissa förenklingar förekommer fortlöpande i texten eftersom 2D-beräkningarna 

endast är en approximation. Luckans rotationscentrum placerade på luckans kant istället för 
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dess verkliga infästningspunkt, se Figur 1. Vaggan som håller rullarna på plats i det övre läget 

försummades och ersattes med en platt vagga.  

 

2.2.2 3D-SIMULERINGAR 

I 3D-simuleringen ingår vaggan vilket försummades i 2D-beräkningarna, detta kommer att ge 

resultat som överensstämmer bättre med verkligheten. Vaggans geometri ger upphov till en 

diskontinuerlig momentkurva eftersom momentet byter riktning i ögonblicket då 

kontaktpunkten mellan rulle och vagga byter sida, se Figur 5.  

 

Figur 5. Momentet som verkar på rullens axel byter riktning när kontaktpunkten mellan rulle och vagga byter sida. 

2.3 YTTRÖGHETSMOMENT 

För att beräkna knäckfall, deformationer och stödkrafter måste yttröghetsmomentet beräknas. 

I detta projekt användes yttröghetsmoment för rektangulära och cirkulära tvärsnitt enligt Figur 

6 och Figur 7.2 För stänger sätts d till noll i formel 2. 

 

Figur 6. Yttröghetsmomentets koordinatsystem för rektangulärt tvärsnitt. 

𝐼𝑦 =
𝐵𝐻3

12
        (1) 

                                                 
2 Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2000, s. 82–83. 
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Figur 7. Yttröghetsmomentets mått för ett rör. 

𝐼𝑦 =
𝜋

64
(𝐷4 − 𝑑4)         (2) 

2.4 EULERS KNÄCKFALL 

Vid 2D-beräkning av stödben kommer Eulers första knäckningsfall tillämpas för att 

kontrollera att stödbenen inte utsätts för elastisk instabilitet, se Figur 8. 3 

 

Figur 8. Eulers första knäckfall.  

För Eulers första knäckfall gäller att den kritiska lasten ges av; 

𝑃𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 =
𝜋2𝐸𝐼

4𝐿2
              (3) 

Där E är elasticitetsmodulen, I är yttröghetsmomentet och L är längden. 

 

  

                                                 
3 Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2000, s. 124–126. 
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2.5 ELEMENTARFALL 

Vid 2D-beräkningar för luckan, rullar samt axlar kommer elementarfall för fritt upplagd balk 

tillämpas, se Figur 9.4 

 

Figur 9. Elementarfall för fritt upplagd balk. 

𝑑𝑤(0)

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿2

6𝐸𝐼
𝛼𝛽(1 + 𝛽)        (4) 

𝑑𝑤(𝐿)

𝑑𝑥
=

𝑃𝐿2

6𝐸𝐼
𝛼𝛽(1 + 𝛼)        (5) 

Där ekvation 4 och 5 är balkens vinkelnedböjning. 

𝑤(𝑥) =
𝑃𝐿3

𝐸𝐼
𝛽 ((1 − 𝛽2)

𝑥

𝐿
−

𝑥3

𝐿3
)  𝑓ö𝑟 

𝑥

𝐿
≤ 𝛼       (6) 

Där ekvation 6 är balkens nedböjning. 

  

                                                 
4 Ibid, s. 99. 
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2.6 LASTFALL 

Lastfallen består av en statisk kraft som verkar på luckan och motsvarar ett fordons axeltryck, 

det vill säga en punktlast på luckan som verkar rakt ned i y-led i det globala 

koordinatsystemet. Punktlastens position bestäms av däckets kontaktpunkt mot luckan precis i 

ögonblicket innan däcket träffar påkörningsbalken. Alla beräkningar och simuleringar gjordes 

under ett varv på rullen för att finna kritiska positioner. Fyra fordonstyper och deras 

egenskaper listas i Tabell 2. 

Skåpbil 

Edeva AB har tidigare utfört tester med en skåpbil med axeltryck 1100 kg, där en 

trådtöjningsgivare beskrev luckans deformation. Då data finns för detta fall bestämdes det 

som ett av lastfallen. Hjuldiametern är dimensionerad efter ett typiskt skåpbilsdäck med 

dimensioner 195/65 R15.  

Lastbil 

Det maximala axeltrycket för en lastbil på svenska vägar är 11 500 kg5. Därför valdes det som 

ett av fallen. En buss har liknande axelavstånd och hjuldiameter som en lastbil och har 

dessutom samma maximala axeltryck. I detta arbete benämns båda fordonen som lastbil.  

Dumper 

En dumper klassas som ett tungt terrängfordon men har samma regler gällande axeltryck som 

för en lastbil.6 Dumprar har större hjuldiameter.7 Detta kommer att påverka kraftens position 

på luckan. 

Överlastad lastbil 

Likt skåpbilen fanns data på en överlastad lastbil med axeltryck på 13 000 kg och detta valdes 

som det sista lastfallet. 

Tabell 2. De olika lastfallen och dess egenskaper. 

Fordon Hjuldiameter[mm]  Axeltryck [kg] 

Skåpbil 635 1 100 

Lastbil 1012.5 11 500 

Dumper 1610 11 500 

Överlastad lastbil 1012.5 13 000 

 

  

                                                 
5 Transportstyrelsen. Grundregler. u.å.  https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-

buss/Matt-och-vikt/Grundregler/ (hämtad 2019-03-26) 
6 Volvo Construction Equipment, Swecon. Vad säger lagen om din dumper? 2017. https://www.volvoce.com/-

/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad-sger-lagen-om-

dumpern_ver02_2017_low.pdf?v=4iI3Pw (hämtad 2019-03-26) 
7 Volvo Construction Equipment. A25F, A30F. 2015. https://www.volvoce.com/-

/media/volvoce/global/products/articulated-

haulers/brochures/brochure_a25f_a30f_t2_en_30_20040109_b.pdf?v=Iu0zPw  (hämtad 2019-03-26) 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad-sger-lagen-om-dumpern_ver02_2017_low.pdf?v=4iI3Pw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad-sger-lagen-om-dumpern_ver02_2017_low.pdf?v=4iI3Pw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/local/emea/sweden/swecon/pdf/lagen/vad-sger-lagen-om-dumpern_ver02_2017_low.pdf?v=4iI3Pw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/articulated-haulers/brochures/brochure_a25f_a30f_t2_en_30_20040109_b.pdf?v=Iu0zPw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/articulated-haulers/brochures/brochure_a25f_a30f_t2_en_30_20040109_b.pdf?v=Iu0zPw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/articulated-haulers/brochures/brochure_a25f_a30f_t2_en_30_20040109_b.pdf?v=Iu0zPw
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3 GENOMFÖRANDE 
Genomförandet delas upp i två större moment, 2D-beräkningar och 3D-simuleringar. I 

kapitlet för 2D-beräkningar ansätts de grundläggande komponenterna som förenklade 

modeller för att få förståelse var krafter uppstår och vilken betydelse de har för 

konstruktionen. Uttrycken togs fram analytiskt och beräknades med hjälp av en Matlab-kod, 

se Bilaga 1. Dessa beräkningar fungerar sedan som en referens för 3D-simuleringarna.  

I kapitlet 3D-simuleringar modelleras först konstruktionen i programmet Creo Parametric 

och exporteras sedan till Creo Mechanism för att bestämma de reaktionskrafter som uppstår.  

3.1 2D-BERÄKNINGAR 

Alla krafter i 2D-beräkningarna förenklas till punklaster och däcken antas vara perfekt 

cirkulära. Förenklingar för varje komponent beskrivs kontinuerligt i texten.  

3.1.1 2D-BERÄKNINGAR I XY-PLANET 

För att veta var punktlasten från däcken verkar härleds en formel för däckets kontaktpunkt på 

luckan som en funktion av däckets radie och luckans vinkel, se Figur 10. Det avbildade läget 

visar precis ögonblicket innan däcket träffar påkörningsbalken.  

 

Figur 10. Härledning för kontaktpunkt av däck. 

Luckans vinkel θ skrevs om som en approximerad funktion av rullens rotation φ, se Figur 11. 

Vinkeln φ approximerades då det saknas tillräckliga data för att bestämma kontaktpunktens 

koordinater mellan lucka och rulle samt att detta gjordes för att få en fingervisning till 

datorsimuleringarna. I ögonblicket då rullen börjar rotera ligger kontaktpunkten alltid under 

rullens högsta punkt, då punkten D inte gick att fastställa för att lösa sambandet mellan θ och 

φ antogs ED vara sträckan från luckans infästningspunkt till toppen av rullen i y-led.  



Edeva Actibump  2019-06-12 
 

14 

 

 

Figur 11. Vinkeln θ beroende av φ, när luckan är vid markplan är båda vinklarna noll. Observera att figuren ej är skalenlig. 

Lucka 

För att beräkna kraftfördelningen mellan luckans infästning och rullen frilades luckan som en 

fritt upplagd balk, se Figur 12. I det avbildade läget är luckan nedfälld med vinkel θ. 

Axeltrycket från ett fordon benämns som P och verkar rakt ned i y-led som en punktlast. Det 

uppstår en friktionskraft mellan däcket och luckan som försummas eftersom denna inte 

påverkar reaktionskraften RB vid en momentjämvikt kring A. Vaggan försummas för att 

förenkla beräkningarna. Vaggan orsakar en stor reaktionskraft RAX på grund av dess geometri, 

men när vaggan försummas blir RAX liten och därför beräknas den inte i 2D. Den befintliga 

vaggans geometri gör att rullarna kommer vila mot vaggans vinklade kanter, detta orsakar 

högre krafter för luckans gångjärnsleder. Målet är att ta fram reaktionskraften RB som uppstår 

vid kontaktpunkten för rullen och luckan, sträckan för denna kontaktpunkt och luckans 

infästningspunkt är AB, det vill säga hävarmen för RB. J är sträckan mellan rullens 

infästningspunkt till kontaktpunkten för rullen och luckan i x-led, och beskrivs i Figur 13. 

 

Figur 12. Friläggning av luckan.  
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Rulle 

I Figur 13 beskrivs RB:s hävarm och sträckan J som används för att bestämma kontaktpunkten 

mellan lucka och rulle. Notera att termen ex subtraheras från sträckan J, detta för att ex är 

negativt i det avbildade läget på grund av φ är större än 180°. 

 

Figur 13. Beräkning av kontaktpunkt mellan lucka och rullen. 

I Figur 14 visas luckans vinkel θ och RB:s hävarm Q som funktion av rullens vinkel φ. 

 

Figur 14. Momenthävarmen Q som verkar på rullens rotationscentrum samt luckans vinkel. 
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Reaktionskraften RB från luckan verkar med vinkeln θ mot centrum av rullen med hävarmen 

Q, se Figur 15. På grund av den höga friktionen mellan rullarnas polyuretanbeläggning och 

vaggans konstruktionsstål slirar inte rullen mot luckan. Dock får rullen rotera nästan fritt i och 

med glidlagren, därför försummades friktionen. Rullens tyngdkraft, PRULLE, verkar rakt ned i 

y-led för rullens geometriska centrum, det vill säga sträckan eX från infästningspunkten. Alla 

dessa krafter resulterar i ett moment kring rullens infästningspunkt, MO, som i sin tur verkar 

på kedjan, för resultat se Tabell 3.  

 

Figur 15. Moment på rullen. 

Kedja 

Efter att momentet kring rullens infästningspunkt var fastställt frilades kedjan med dess 

kugghjul, se Figur 16. Kedjan förenklades till en rem med krafterna F1 och F2. När ett moment 

verkar på kedjan spänns ovansidan och undersidan blir slak, därmed antogs att all kraft verkar 

på den spända delen kedjan (F2=0). I dessa beräkningar antogs MMOTOR verka med lika stort 

moment som MO eftersom då uppstår högst spänningar i kedjan. 

 

 

Figur 16. Kraft som uppstår i kedjan. 
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Stödben 

Stödbenen anses vara fast inspända då de är fastgjutna i betong. Knäckfallet sett från detta 

håll är 12.70 MN enligt Eulers första knäckfall. För att stödbenet ska knäckas krävs det att Roy 

är större än 12.70 MN, se Figur 17. Knäckfallet för stödbenet är på grund av dess geometri 

minst när man ser den från detta håll, därför beräknades endast knäckfallet för den setti xy-

planet. 

 

 

Figur 17. Stödben sett i xy-planet.  

 

3.1.2 2D-BERÄKNINGAR I YZ-PLANET 

Rulle 

Rullarna som är i kontakt med luckan är monterade på en inneliggande axel vid två punkter på 

ytterkanten av rullarna. Det är intressant att veta vilken storlek reaktionskrafterna RA och RB 

har då dessa krafter överförs till axeln som rullen sitter på, se Figur 18. Eftersom störst 

reaktionskraft uppstår när antingen α eller β är lika med noll kommer enbart ett av de fallen 

beräknas (0 ≤ α ≤1, α+β =1). Ytterligare ett fall är när kraften P är placerad på mitten av rullen 

(α = β = 0.5) där kraften är jämnt fördelad över båda stödbenen. I ett verkligt fall är kraften P 

en utbredd last men den förenklas till en punktlast. Tyngdkraften PRULLE verkar alltid på 

mitten av rullen rakt ned i y-led. Rullen antogs vara en fritt upplagd balk. Rullens deformation 

är liten och det uppstår endast mycket små vinklar därför försummas vinklarnas påverkan av 

reaktionskrafterna i x-led. För resultat se Bilaga 2. 
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Figur 18.Friläggning för en rulle. 

Axel 

Den inneliggande axeln utsätts för reaktionskrafterna som orsakas av rullen, RA och RB, med 

dessa krafter kan reaktionskrafterna och vinkeln för axeln beräknas, se Figur 19. Axeln 

förenklas till en fritt upplagd balk där axelns reaktionskrafter i y-led, SA och SB, verkar på 

respektive stödben. Tyngdkraften, PAXEL, är placerad i mitten av axeln och de pålagda 

krafterna från rullen, RA och RB, verkar med sträckan x från axelns infästningspunkter. Axeln 

består av samma material som rullarna men är solid, för resultat se Bilaga 3. 

 

Figur 19. Inneliggande axels reaktionskrafter beroende av rullarna. 
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3.2 3D-SIMULERINGAR 

3D-simuleringarna gjordes för att få noggrannare resultat på en stelkroppsmodell där även 

vaggan inkluderades. Resultatet från 2D-beräkningarna användes som referens för att verifiera 

resultatet av 3D-simuleringarna. En modell av konstruktionen tillhandahölls av Edeva AB som 

ursprungligen var skapad i programvaran SolidWorks. Denna modell innehöll överflödiga 

komponenter för simuleringarna. En förenklad modell skapades i Creo Parametric med 

endast nödvändiga komponenter, se Figur 20.  

 

Figur 20. Förenklad modell i Creo Parametric. 

3.2.1 MONTERING AV 3D-MODELLEN 

De tillhandahållna CAD-filerna behövde monteras på nytt med rätt kinematiska tvångsvillkor 

(”Constraints” i Creo Parametric) eftersom exporteringen från SolidWorks ej tar hänsyn till 

detta. Rullarna monterades på axlarna som i sin tur tilläts rotera, detsamma gjordes för 

luckans infästningspunkter. Vaggan vilade på de två rullarna med hjälp av funktionen ”Cams” 

i Creo Mechanism. Rullarna roterar i verkligheten med en kedja, men förenklas till en rem 

med hjälp av funktionen ”Belts” som drivs av en motor (”Servo motor” i Creo Mechanism) 

med en konstant vinkelhastighet.  

 

3.2.2 BELASTNINGEN I 3D-MODELLEN 

För att jämföra resultatet från 2D-beräkningarna behöver analyserna utföras med samma 

lastfall. I 2D-beräkningarna förenklades påkörningsbalken till en vinkelrät kant, detta 

stämmer inte med den verkliga modellen, se Figur 5. Detta i kombination med vaggans 

geometri gör att funktionen för kontaktpunkten inte kan tillämpas. Vaggans geometri gör att 

luckan lyfts över markplan då rullarna börjar rotera. Kraftens position justeras för att 

motsvara däckets kontaktpunkt som alltid är längst ut på luckan under tiden den är över 

markplan. Det resulterande momentet definieras positivt då den arbetar med motorns rotation, 

se Figur 27. 
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För att åstadkomma att detta sker kontinuerligt i en analys bröts problemet ned till följande 

steg: 

1. En simulation utan ett hjul körs för att exportera en tabell med luckans vinkel, θ, under 

ett helt varv av rullen. 

2. En kontaktyta skapades mellan påkörningsbalken och hjulet med hjälp av ”Cams” i 

Creo Mechanism:s verktygsfält ”Connections” för att hjulet alltid ska ha kontakt med 

påkörningsbalken. Hjulet monterades även på luckan med en ”Slider-constraint” vilket 

tillåter att hjulet att translera längs luckans plan. Därefter gjordes en ”Analysis 

feature” från hjulets mittplan till luckans rotationspunkts plan. Det gav avståndet från 

rotationspunkten till kontaktpunkten för däcket längsmed luckans yta, se Figur 21. 

 

Figur 21. Den vänstra bilden visar den konstanta hävarmen när luckan är över markplan. Den högra bilden visar hur 

hävarmen bestäms med två kontaktpunkter (gula cirklar) när luckan är under markplan. 

3. En simulering kördes där hjulets position beskrevs vid varje tidssteg och tabellen 

exporterades. Denna simulation började precis från den position rullen har där luckan 

går under markplan tills den vänt upp och når markplan igen.  

4. Den data som exporterats från Creo importerades till Matlab, en ny tabell gjordes där 

varje vinkel θ hade sin respektive distans mellan luckans rotationspunkt och hjulets 

mittplan (kontaktpunkten). För de negativa värden (över markplan) på θ angavs ett 

konstant avstånd motsvarande luckans yttersta kant, därefter multiplicerades varje 

avståndsvärde med den kraft som motsvarar axeltrycket för ett givet lastfall. Tabellen 

exporterades i samma format som Creo använder. Detta resulterade i ett moment för 

varje vinkel θ som luckan befinner sig i, för Matlab-kod se Bilaga 1. 

5. I Creo Mechanism definierades en ”Force motor” vid luckans rotationscentrum vars 

funktionstyp valdes till ”table” och därefter importerades tabellen som gjorts i Matlab. 

6. Hjulet togs bort från modellen och den enda kraft som verkade på konstruktionen 

förutom komponenters egenvikt var det pålagda momentet. 
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3.3 OPTIMERING AV VAGGAN 

Efter simuleringar utförts noterades att vaggan gav upphov till större krafter på Actibump än 

om den inte skulle varit där och därför togs nya koncept för vaggan fram. Vaggans syfte är att 

hålla luckan på plats i plant läge. När en kraft appliceras på luckan i plant läge (exempelvis ett 

fordon som kör över) tvingar det rullen att rotera om den inte är på det exakta toppläget, men 

vaggans utformning gör att den upptar denna kraft och håller luckan i plant läge. Därför 

fungerar till exempel inte en platt vagga då den inte håller rullen på plats. Målet med de nya 

koncepten var att minska momentet som verkar på kedjan samt de reaktionskrafter som verkar 

på luckans gångjärn i x-led. Det blir en avvägning mellan att behålla en viss mängd krafter 

och moment för att hålla luckan på plats samtidigt som de ska minskas. För att förklara detta 

används begreppet tiltvinkel vilket definierar från och med vilken vinkel rullen inte längre 

hålls kvar i vaggan, denna tiltvinkel utgår från vinkeln φ, den befintliga vaggan har en 

tiltvinkel på 32º, se Figur 22. Om φ är mindre än tiltvinkeln arbetar vaggan mot rullens 

rotation och tvingar tillbaka den till sitt toppläge och därav luckan till markplan. 

 

Figur 22. Tiltvinkeln för den befintliga vaggan. 

För att generera nya koncept diskuterades lämpliga idéer där fokus var att bibehålla en del av 

reaktionskraften som uppstår när luckan är vid markplan och att minska det maximala 

momentet. Fyra koncept för vaggan togs fram och modellerades i Creo Parametric. Därefter 

analyserades de olika koncepten i Creo Mechanism för att jämföra momentet och 

reaktionskraften mellan dem och den nuvarande vaggan. Konceptens mått itererades för att 

generera en bättre geometri.   
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3.3.1 KONCEPT 1, HALVMÅNE 

Det första konceptet är formad likt en halvmåne med en diameter som är något större än 

rullens diameter med avsikt att minska hävarmen Q direkt efter start, se Figur 23. 

Halvmånevaggan har en tiltvinkel på 19.5º, vilket innebär att rullen faller ur dess position 

tidigare än den befintliga vaggan.  

 

Figur 23. Den halvmåneformade vaggans utseende sett i xy-planet. 

 

3.3.2 KONCEPT 2, DÄMPAD VAGGA 

Det andra konceptet är utformad på samma sätt som koncept 1 men med en diameter som är 

närmre rullens. I detta koncept kan vaggan translera längsmed luckans undersida och 

monteras med en fjäder samt dämpare på varsin sida om vaggan, se Figur 24, detta gör att 

kraft i lagras i fjädrarna. För att bestämma dämp- och fjäderkonstant gjordes några 

godtyckliga iterationer för att få ett ungefärligt värde, bästa resultat var en fjäderkonstant på 

20 N/mm och 20 Ns/mm för dämpkonstanten. Denna design har en hög tiltvinkel då vaggan 

följer med rullens position, tiltvinkeln är 41º. 

 

Figur 24. Den dämpade vaggans utseende sett i xy-planet. Dämparna är ej synliga men är monterade på samma sätt som 

fjädrarna. 
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3.3.3 KONCEPT 3, TAKVAGGA 

Koncept 3 består av två lutande plan som skapar en geometri liknande ett hustak, se Figur 25. 

Med denna konstruktion önskades en minskad hävarm då kontaktpunkten till rullen aldrig 

förflyttas till någon kant på vaggan. Takvaggan har en tiltvinkel på 29.5º. 

 

Figur 25. Takvaggans utseende sett i xy-planet. 

 

3.3.4 KONCEPT 4, LITEN VAGGA 

Det sista konceptet är en liten vagga likt den befintliga vaggan men förenklad med fokus på 

ett minskat moment, se Figur 26. Denna vagga är mindre än de andra vilket medför en mindre 

tiltvinkel på 11°. Se Bilaga 5 för den lilla vaggans mått. 

 

Figur 26. Den lilla vaggans utseende sett i xy-planet. 
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4 RESULTAT 
Resultatet visar endast väsentliga värden, för övriga resultat se bilagor. Den övre raden i varje 

cell visar respektive storhet när rullen/luckan är på väg ner från markplan och det undre när 

den är på väg upp från rullarnas bottenläge. Samtliga moment är det resulterande momentet 

MO som orsakar dragkrafter i kedjan. 

 

4.1 2D - BERÄKNINGAR 

Kraft som verkar på kedjan då största möjliga moment uppstår, samt rullens vinkel för dessa 

positioner för de olika lastfallen visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Kraft som uppstår i kedjan vid största möjliga moment för respektive fordon med statisk kraft. Vagga ersatt med 

platta. 

  Kedja: Kraft [kN] Moment [Nm] Rullens vinkel φ [º] 

Skåpbil 6.96 

6.23 

298.13 

266.48 

82.5 

270 

Lastbil 55.94 

49.46 

2394.38 

2117.15 

79.5 

273.5 

Dumper 48.49 

42.54 

2075.81 

1820.91 

75.5 

279 

Överlastad lastbil 63.09 

55.78 

2700.38 

2387.49 

79 

273.5 

 

4.2 3D - SIMULERINGAR 

Kraft som verkar på kedjan då största möjliga moment uppstår, samt rullens vinkel för dessa 

positioner för de olika lastfallen. Både med befintlig vagga och platt vagga, se Tabell 4 

respektive Tabell 5. De olika lastfallens moment visas i Figur 27 med vagga. För jämförande 

grafer med en överlastad lastbil med och utan vagga se Figur 28 för reaktionskrafter och Figur 

29 för moment. I Tabell 6 visas de resulterande reaktionskrafterna för den överlastade 

lastbilen 

Tabell 4. Kraft som uppstår vid största möjliga moment för varje fordon med statisk kraft. Vagga inkluderad. 

 Kedja: Kraft [kN] Moment [Nm] Rullens vinkel φ [º] 

Skåpbil 9.33 

7.69 

399.35 

329.34 

104 

256 

Lastbil 75.60 

61.94 

3235.21 

2651.15 

98.5 

260 

Dumper 69.87 

57.67 

2990.58 

2468.48 

92 

266 

Överlastad lastbil 85.21 

69.83 

3647.42 

2988.86 

98.5 

260.5 
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Tabell 5. Kraft som uppstår vid största möjliga moment för varje fordon med statisk kraft. Vagga ersatt med platta. 

 Kedja: Kraft [kN] Moment [Nm] Rullens vinkel φ [º] 

Skåpbil 7.86 

7.17 

336.38 

306.91 

82 

275 

Lastbil 62.33 

56.39 

2668.01 

2413.61 

75.5 

281 

Dumper 56.50 

51.23 

2418.47 

2192.78 

71 

286 

Överlastad lastbil 70.26 

63.55 

3007.32 

2720.14 

75.5 

281 

 

 

Figur 27. Moment på kedjan för varje fordon under ett varv för rullen med vagga. Kryssen markerar var maxmoment sker 

under upp och nedgång. Luckans vändpunkt är vid 163.9, där byter även momentet riktning. 
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Tabell 6. Störst reaktionskrafter i x-led för luckans gångjärnsleder med lastfallet överlastad lastbil, samt dess kraft då φ är 

noll. 

 Startkraft [kN] Max/min Kraft [kN] Rullens vinkel φ [º] 

Utan vagga 0 2.62 

0 

165 

360 

Med vagga 31.71 33.00 

27.98 

17.5 

360 

 

 

Figur 28. Reaktionskrafter i x-led för en av luckans infästningspunkter som funktion av rullens position för lastfallet 

överlastad lastbil med och utan vagga.  
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Figur 29. Moment som verkar på kedjan för lastfallet överlastad lastbil med och utan vagga. 

4.3 OPTIMERING AV VAGGAN 

Moment på kedjan och krafter i x-led som uppstår i luckans gångjärnsleder för de olika 

koncepten visas i Figur 30 och Figur 31 

 

 

Figur 30. Moment på kedjan för varje koncept med lastfallet överlastad lastbil under ett varv för rullen. Luckans vändpunkt 

för takvaggan och liten vagga är vid 163.4 grader. 
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Figur 31. Reaktionskrafter i en av luckans fyra infästningspunkter under ett varv för rullen med lastfallet överlastad lastbil. 
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Jämförelse mellan den befintliga vaggan och de två koncept med minst moment och 

reaktionskrafter. I Tabell 7 och Figur 32 visas moment och i Tabell 8 och Figur 33 

reaktionskrafter. 

Tabell 7. Resultat för jämförelse av befintlig vagga och utvalda koncept i lastfallet överlastad lastbil. 

  Kedja: Kraft [kN] Moment [Nm] Rullens vinkel φ [º] 

Befintlig vagga 85.21 

69.83 

3647.32 

2988.86 

98.5 

260 

Liten vagga 72.05 

65.95 

3084.12 

2822.98 

76.5 

282 

Dämpad vagga 69.66 

63.21 

2981.62 

2705.72 

76.5 

282 

 

 

Figur 32. Resultat för befintlig vagga jämfört med utvalda koncept i lastfallet överlastad lastbil. Resultatet för dämpad vagga 

kring vändpunkten blev brusigt. 
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Tabell 8. Största reaktionskrafter och startkrafter med rullens vinkel för luckans gångjärnsleder med fallet överlastad lastbil. 

 Startkraft [kN]  Kraft [kN] Rullens vinkel φ [º] 

Befintlig vagga 31.71 33.00 

27.98 

17.5 

360 

Liten vagga 10.60 10.60 

10.15 

0 

360 

Dämpad vagga 1.20 1.20 

3.75 

0 

174 

 

 

Figur 33. Reaktionskrafter i luckans infästningsleder i lastfallet överlastad lastbil. Brus uppstod för dämpad vagga och en 

approximerad streckad linje kompletterar kurvan. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Arbetet gick ut på att identifiera lastfall där konstruktionen utsätts för störst laster med fokus 

på den drivande kedjan och gångjärnsleder för luckan. För att göra detta analyserades 

Actibump med hjälp av 2D-beräkningar för att få en förståelse om lasternas distribution. Efter 

att kraftfördelningen beräknats fanns det tid att hitta en ny lösning till vaggan som visade sig 

ha en stor inverkan.  

I detta kapitlet diskuteras och analyseras felkällor följt utav 2D-beräkningarna och 3D-

simuleringarna för att sedan jämföra 2D med 3D. Därefter diskuteras vaggans inverkan och 

hur den kan förbättras. 

 

5.1 ANTAGANDEN, FELKÄLLOR OCH FÖRENKLINGAR 

Analysen har förutsatt att Actibump alltid är monterad i ett horisontellt läge med gravitation 

riktad rakt ner. Om Actibump installerats i en backe påverkas kraftkomposanternas fördelning 

vilket i sin tur skulle ge resultat som skiljer sig något från detta projekts analyser. 

Dynamiska lastfall beräknas inte vilket kan ge upphov till större krafter än de statiska. 

Exempelvis skulle en impulskraft uppstå när ett fordon kör över vägmodulen i nedfällt läge, 

hjulet hade då följt en typisk kaströrelse och landar med en hastighet på luckan. Detta medför 

en impuls från däckets deformation vilket är tidskrävande att beräkna och var ej inom 

tidsramen för detta projekt. 

Däckets deformation gör att det egentligen ska vara en utbred last. Då det är svårt att veta ett 

däcks deformation och dess tryckfördelning förenklades alla axeltryck till punktlaster. 

En bil som bromsar hårt skulle orsaka mer krafter i x-led då däckets friktion drar i luckan från 

dess infästning, rullarnas kritiska position skulle dock uppstå vid samma vinkel som resultaten 

visar. Övrig friktion som uppstår i Actibumps olika komponenter är liten, till exempel 

glidlagren i rullarna som tar bort nästan all friktionskraft. I 3D-simuleringarna är skillnaden 

med och utan friktion oväsentlig för resultaten. Dämpande element som 

polyuretanbeläggningen på rullarna tas inte med för att förenkla beräkningarna vilket medför 

större krafter än ett verkligt fall. 

I beräkningarna har inte motorns maxmoment använts utan motorn antogs arbeta med samma 

moment som maxbelastningen. 

 

5.2 2D-BERÄKNINGAR 

Det har gjorts ett antal förenklingar i 2D-beräkningarna. Rullarna ansågs vara fritt upplagda 

balkar sett i yz-planet. Dessa är egentligen fast inspända i båda ändarna. Friktionen mellan 

däck och lucka försummades då detta inte påverkade kraften som orsakar det motsatta 

momentet till motorn. För 2D-fallen beräknades heller inte gångjärnsledens krafter då dess 

inverkan är väldigt liten när vaggan är platt och på grund av låg friktion i glidlager mellan 

rulle och axel. Påkörningensbalken förenklades till en vinkelrät kant mot markplanet men i 

verkligheten har den en radie och därför är kontaktpunkten för däcket mot luckan något 

förenklad. Sambandet mellan vinkeln θ och φ approximerades då det saknades data för att 

matematiskt bestämma den, denna funktion används vid flertal tillfällen under beräkningarna 
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och ger upphov till felfortplantning. Kedjan förenklades till en rem. Vinklar som uppstår sett i 

yz-planet försummades då dessa är små.  

 

5.3 3D-SIMULERINGAR 

Simulationen testades i olika hastigheter och olika riktningar. Det visar sig att motorns 

rotationshastighet ger ingen eller marginell kraftpåverkan på konstruktionen. Däremot är 

motorns rotationsriktning betydande för momentet som verkar på kedjan, den nuvarande 

riktningen gör att rullen alltid roterar in mot motorn vid start från markplan. Enligt resultat i 

Figur 27 är det absoluta maxbeloppet ett positiv värde vilket betyder att momentet arbetar i 

samma riktning som motorn, alltså roterar motorn åt rätt håll för att minimera spänningar i 

kedjan. Detta är på grund av den hävarm som uppstår mellan vaggan och rullens kontaktpunkt 

till axelns rotationscentrum är asymmetrisk för upp- och nedväg. Hävarmen är således längre 

när rullarna är på väg ned från markplan än när rullarna är på väg upp från bottenläge.  

 

5.4 JÄMFÖRELSE 2D OCH 3D 

I både 2D och 3D framgår att en liten hjulradie och stort axeltryck är mest kritiskt för 

konstruktionen. En simulation med platt vagga gjordes dels för att jämföra 2D och 3D fallen 

samt att bestämma vaggans inverkan. Det var väntat att resultaten skiljer sig något på grund 

av de förenklingar och approximationer som gjordes för att underlätta och möjliggöra 2D-

beräkningarna. En viktig skillnad var kontaktpunkten mellan hjulet och luckan eftersom den 

förenklades under 2D-beräkningarna men beräknades numeriskt i simuleringen, se Figur 34. 

Det blir en skillnad för kontaktpunkten då förenklingarna i 2D-beräkningarna inte tog hänsyn 

till radien för påkörningsbalken utan antogs vara en vinkelrät kant under hela förloppet, samt 

att vinkeln θ skrevs som en approximerad funktion av rullens vinkel φ. 

 

Figur 34. Skillnad mellan approximerad funktion och simulerad för hjulets kontaktpunkt på luckan. 



Edeva Actibump  2019-06-12 
 

33 

 

För att verifiera 2D-beräkningarna och 3D-simuleringarna exporterades kontaktpunkten för 

däcket och vinkeln θ från Creo Mechanism till Matlab, se Figur 35. Detta för att 

kontaktpunkten följer radien på påkörningsbalken och att θ blir korrekt för varje φ (till 

skillnad från den approximerade funktionen). Därefter gjordes beräkningarna igen med 

lastfallet överlastad lastbil eftersom denna ger störst utslag. Skillnaden vid luckans nedgång 

var 0.7% och dess uppgång 0.6%. Denna skillnad kan bero på avrundningar i Creo 

Mechanism och Matlab, samt att luckans infästningspunkt är förenklad i 2D-beräkningarna, 

men detta verifierar att 2D-beräkningarna och 3D-simuleringarna är rimliga. 

 

Figur 35. Jämförelse mellan 2D-beräkning och 3D-simulering med importerade värden för däckets kontaktpunkt och vinkeln 

θ för lastfallet överlastad lastbil. 

 

5.5 VAGGANS INVERKAN 

Vaggan ger upphov till reaktionskrafter i gångjärnslederna även när luckan är på markplan. 

Den orsakar även en kraft när luckan är i nedfällt läge, detta betyder att varje gång en 

fortkörare aktiverar Actibump och kör på luckan kommer en relativt stor kraft uppstå i 

gångjärnsleden. Detta kan medföra utmattningsproblem och att fästelement släpper. Att 

minimera denna reaktionskraft kommer göra konstruktionen mer hållbar.  

Eftersom luckan åker upp över markplan innan den vänder neråt på grund av vaggan orsakas 

ett stort moment och stora reaktionskrafter redan vid start om ett fordon kör över. Dessa 

krafter skulle försvinna om vaggan var platt. Se Figur 28 och Figur 29 som jämför 

reaktionskrafter och moment för befintlig vagga och platt vagga.  

För att minska vaggans momentpåverkan önskas en kontaktpunkt mellan vagga och lucka 

som är så nära rullarnas rotationscentrum som möjligt. För att minska vaggans inverkan på 

gångjärnsledens krafter önskas en liten tiltvinkel från vagga och luckan, optimalt är en platt 

vagga vars tiltvinkel är 0º. Då vaggans funktion är att hålla luckan på plats fungerar inte detta 
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i praktiken, det blir en avvägning att minimera vinkeln och hålla luckan på plats. Tiltvinkeln 

beskriver hur bra rullen hålls på plats. Det önskas en större förståelse kring tiltvinkeln och 

verkliga experiment hade kunnat ge detta. 

 

5.6 NY VAGGA 

Då vaggan påverkar många komponenter i konstruktionen togs nya koncept fram för att 

minska krafter och moment. Det är svårt att avgöra teoretiskt vilken tiltvinkel som är bäst och 

olika koncept bör testas för att säkerställa att rullarna och luckan håller sin position i övre 

läget. 

Fyra koncept togs fram där dämpad vagga var bäst för att minimera både moment och krafter 

i gångjärnsleden, den har dessutom en hög tiltvinkel vilket gör att rullen hålls på plats. 

Problemet med den dämpade vaggan är att den är svår att tillverka. Den blir dyrare än den 

befintliga vaggan då fler komponenter krävs samt att ur ett underhållsperspektiv innebär fler 

rörliga delar mer underhåll. Önskar man att gå vidare med denna konstruktion bör man 

utvärdera fjäder- och dämpkonstanten mer. 

Det näst bästa konceptet med hänsyn till moment och kraftminskning var den lilla vaggan. 

Detta koncept minskar momentet med nästan sex procent då motorn arbetar åt motsatt håll 

och krafterna i gångjärnsleden minskar med över 200 procent. Den är billig och enkelt att 

tillverka samt underhållsfri. Det negativa med den lilla vaggan är att den har en liten tiltvinkel 

vilket ökar risken för instabilitet, detta skulle kunna lösas genom att stödja sidorna med ett 

elastiskt material som deformeras när det utsätts för hög belastning. 

Ett annat förslag är att tillverka en vagga helt i elastiskt material med en hög tiltvinkel, likt 

den befintliga vaggan. När vaggan utsätts för stora krafter kommer vaggan deformeras 

elastiskt och plattas ut mot luckan, vilket skulle ge samma fördelar som en platt vagga. Då 

denna rapport endast berör stelkroppar gjordes inga analyser på detta. 
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6 SLUTSATS 
Syftet med projektet var att identifiera kritiska lastfall för kedja och gångjärnsleder. Resultat 

blev att små hjulradier orsakar högre laster vilket bevisas då dumpern jämförs med lastbilen. 

Man ser också att större axeltryck orsakar större laster. Resultaten anses vara rimliga då 2D-

beräkningarna stämmer väl överens med 3D-simuleringarna. 

Det noterades att vaggan orsakade stora krafter och eftersom tid fanns över valdes det att 

försöka förbättra vaggan. En enkel producerbar vagga togs fram som sänkte både momentet 

som uppstår på kedjan och luckans gångjärnsleder med 6% respektive 200%. Den går att 

vidareutveckla med elastiska material och med en större förståelse kring tiltvinkeln. 

Tiltvinkeln bör utvärderas genom verkliga tester. 
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8 BILAGA 

8.1 BILAGA 1 

Nedan visas den Matlab-kod som skrevs för 2D-beräkningarna. De två funktionerna 

motsvarar beräkningen som visas i Figur 10 och Figur 13. Sist finns koden för hur lastfallen 

skapades till Creo Parametric. 

Funktion för hjulets kontaktpunkt på luckan: 

function X = kontaktpunkt(hjulradie,phi) 

  

le = 0.430; %mm lucka upplagd längd 

e = 0.0225; %excentrisitet 

lucka_langd = 0.5675; %meter 

theta = atan(2*e*sin(phi/2)/le); %luckans vinkel 

Hhjul = sqrt((lucka_langd*(1-cos(theta))).^2 + 

(lucka_langd*sin(theta)).^2); 

C = hjulradie - Hhjul; 

D = sqrt(hjulradie.^2 - C.^2); 

     

X = (lucka_langd - D).*cos(theta); 

  

if false 

plot(phi*180/pi,X) 

disp("Min: " + min(X)) 

disp("Max: " + max(X)) 

disp("Max diff: " + num2str(max(X) - min(X) + (le - lucka_langd))) 

end 

  

end  

 

2D-beräkningar: 

%% Konstanter 

clear 

clf 

clc 

g = 9.81; % [kg*m/s^2] Accelerationskonstant 

  

%lucka 

Lucka_langd = 0.5675; %[m] 

Lucka_upplagd = 0.430; % [m] luckans längd till infästningspunkt på rulle 

  

%rulle 

e = 0.0225; % [m] excentrisiteten 

  

%% Variabler 

hjulradie = 1.0125/2; %m 

Axeltryck = 13000*9.81/2; %[kg*m/^2] 

phi = linspace(0,2*pi,1282); 

%phi = 0:pi/(2*180):2*pi; %[rad] 

  

Lucka_vinkel = -atan(2*e*sin(phi/2)/Lucka_upplagd); %Luckans vinkel som 

funktion av phi 

rulle_alfa = 0:(1/100):1; % [-]rulle sett i yz-planet, kraftens placering 
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Resultat = true; %För att visa resultat efter varje delberäkning, 

true/false 

  

%% Rulle 

rulle_langd = 1.005; %[m] 

rulle_I = (pi/64)*(0.1522^4-0.1269^4); %Yttröghetsmoment [m^4] 

rulle_E = 210*10^9; %E-modul [N/m^2] 

rulle_beta = 1 - rulle_alfa; % [-] 

rulle_massa = 43.4; %[kg] 

rulle_vikt = rulle_massa*g; % [N] Tyngdkraft 

rulle_kraftA = rulle_beta.*Axeltryck + rulle_vikt/2; 

rulle_kraftB = rulle_alfa.*Axeltryck + rulle_vikt/2; 

rulle_vinkelA = 

((Axeltryck*rulle_langd^2.*rulle_alfa.*rulle_beta.*(1+rulle_beta)) ... 

    /(6*rulle_E*rulle_I)) + rulle_vikt*rulle_langd^2/(16*rulle_E*rulle_I); 

rulle_vinkelB = 

((Axeltryck*rulle_langd^2.*rulle_alfa.*rulle_beta.*(1+rulle_alfa)) ... 

    /(6*rulle_E*rulle_I) + rulle_vikt*rulle_langd^2/(16*rulle_E*rulle_I)); 

rulle_deformation = Axeltryck*rulle_langd^3/(48*rulle_E*rulle_I); %Mitten 

av rulle, alfa = 0.5 

  

  

%Resultat 

if Resultat 

    clc 

    disp("RULLE") 

    disp("Alfa = 1") 

    disp("Reaktionskraft A: " + num2str(rulle_kraftA(end)) + " N") 

    disp("Reaktionskraft B: " + num2str(rulle_kraftB(end)) + " N") 

    disp("Vinkel A: " + num2str(rulle_vinkelA(end)*180/pi) + " grader") 

    disp("Vinkel B: " + num2str(rulle_vinkelB(end)*180/pi) + " grader") 

    disp("Alfa = 0.5") 

    disp("Deformation: " + num2str(rulle_deformation) + " m") 

    disp("Reaktionskraft A: " + num2str(rulle_kraftA(51)) + " N") 

    disp("Reaktionskraft B: " + num2str(rulle_kraftB(51)) + " N") 

    disp("Vinkel A: " + num2str(rulle_vinkelA(51)*180/pi) + " grader") 

    disp("Vinkel B: " + num2str(rulle_vinkelB(51)*180/pi) + " grader") 

    %clf 

     

%     hold on 

%     plot(rulle_alfa,rulle_vinkelA*180/pi) 

%     plot(rulle_alfa,rulle_vinkelB*180/pi) 

%     legend("Vinkel A","Vinkel B") 

%     title("Vinkelböjning av rullar") 

%     xlabel("Kraftens position på rullen [m]") 

%     ylabel("Vinkel [grader]") 

%      

     

    %plot(rulle_alfa,rulle_kraftA) 

    %hold on 

    %plot(rulle_alfa,rulle_kraftB) 

    %plot(rulle_alfa(51),rulle_kraftA(51),'ok') 

    %legend("Stöd A","Stöd B") 

    %title("Reaktionskrafter på rulle") 

    %ylabel("Kraft [N]") 

    %xlabel("Kraftens position på rulle [m]") 

    %hold off 

end 

%% Axel 

axel_langd = 1.078; %[m] 

axel_I = (pi/64)*0.065^4; %Yttröghetsmoment [m^4] 
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axel_E = 210*10^9; %E-modul [N/m^2] 

axel_massa = 29.1; %[kg] 

axel_vikt = axel_massa*g; %Tyngdkraft [kg*m/s^2] 

axel_alfabeta = [0.0365/1.078, 1.0415/1.078]; % [-] 

axel_kraftA = axel_alfabeta(1).*rulle_kraftB + 

axel_alfabeta(2).*rulle_kraftA ... 

    + axel_vikt/2; 

axel_kraftB = axel_alfabeta(1).*rulle_kraftA + 

axel_alfabeta(2).*rulle_kraftB ... 

    + axel_vikt/2; 

axel_vinkelA = (rulle_kraftA.*(1+axel_alfabeta(2))+rulle_kraftB.* ... 

    (1+axel_alfabeta(1)))*axel_langd^2*axel_alfabeta(1)*axel_alfabeta(2) 

... 

    /(6*axel_E*axel_I) + axel_vikt*axel_langd^2/(16*axel_E*axel_I); 

axel_vinkelB = (rulle_kraftA.*(1+axel_alfabeta(1))+rulle_kraftB.* ... 

    (1+axel_alfabeta(2)))*axel_langd^2*axel_alfabeta(1)*axel_alfabeta(2) 

... 

    /(6*axel_E*axel_I) + axel_vikt*axel_langd^2/(16*axel_E*axel_I); 

axel_def = axel_langd^2/(6*axel_I*axel_E)*((rulle_kraftA*0.0365)* ... 

    (1 - 3*(axel_langd/2)^2/(axel_langd^2) + 

(axel_langd/2)^3/(axel_langd^3)) ... 

    + (rulle_kraftB*0.0365)*(1/2 - (axel_langd/2)^3/(axel_langd^3))); 

if Resultat 

    clc 

    disp("AXEL") 

    disp("Deformation: " + num2str(max(axel_def)) + " m") 

    disp("Alfa = 1") 

    disp("Reaktionskraft A: " + num2str(axel_kraftA(end)) + " N") 

    disp("Reaktionskraft B: " + num2str(axel_kraftB(end)) + " N") 

    disp("Vinkel A: " + num2str(axel_vinkelA(end)*180/pi) + " grader") 

    disp("Vinkel B: " + num2str(axel_vinkelB(end)*180/pi) + " grader") 

    disp("Alfa = 0.5") 

    disp("Reaktionskraft A: " + num2str(axel_kraftA(51)) + " N") 

    disp("Reaktionskraft B: " + num2str(axel_kraftB(51)) + " N") 

    disp("Vinkel A: " + num2str(axel_vinkelA(51)*180/pi) + " grader") 

    disp("Vinkel B: " + num2str(axel_vinkelB(51)*180/pi) + " grader") 

     

%    clf 

%     hold on 

%     plot(rulle_alfa,axel_vinkelA*180/pi) 

%     plot(rulle_alfa,axel_vinkelB*180/pi) 

%     legend("Vinkel A","Vinkel B") 

%     title("Vinkelböjning av axel") 

%     xlabel("Kraftens position på axeln [m]") 

%     ylabel("Vinkel [grader]") 

%      

%     plot(rulle_alfa,axel_kraftA) 

%     hold on 

%     plot(rulle_alfa,axel_kraftB) 

%     plot(rulle_alfa(51),axel_kraftA(51),'ok') 

%     legend("Stöd A","Stöd B") 

%     title("Reaktionskrafter för axel") 

%     ylabel("Kraft [N]") 

%     xlabel("Kraftens position på rullen [m]") 

end 

  

%% Stödben i yz-planet 

Stodben_langd = 0.1615; %[m] 

Stodben_I = (0.05*0.1^3-0.038*0.088^3)/12; %[m^4] 

Stodben_E = 210*10^9; % [N/m^2] 

Stodben_knackfall = pi^2*Stodben_E*Stodben_I/(4*Stodben_langd^2); % [N] 
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%Stodben_knackfall kraften som krävs för att knäcka stodbenet 

Stodben_forskjutningA = 

axel_kraftA.*sin(axel_vinkelA)*Stodben_langd^3/(3*Stodben_E*Stodben_I); 

Stodben_forskjutningB = 

axel_kraftB.*sin(axel_vinkelB)*Stodben_langd^3/(3*Stodben_E*Stodben_I); 

  

if Resultat 

    clc 

    disp("STÖDBEN FRAMIFRÅN") 

    disp("Kritisk knäckkraft: " + num2str(Stodben_knackfall/1000000) + " 

MN") 

    disp("Max kraft: ") 

    disp("Säkerhetsfaktor: ") 

end 

  

%% Lucka (Rb) 

Axeltryck_sida = 2*Axeltryck; %Hela fordonets vikt för momentberäkning ska 

stämma 

Lucka_massa = 252.44; % [kg] 

P_lucka = Lucka_massa*g; % [N] 

  

% Numeriska värden 

  

% kont = distans.TimeSec/1000; %numeriskt från Creo 

% thetaT = theta.TimeSec*pi/180; %numeriskt från Creo 

% nyT = 0.082*sin(thetaT') - e*sin(phi);  

% Rb_lucka = (Axeltryck_sida.*kont' + P_lucka*Lucka_langd*cos(thetaT')/2) 

... 

%      ./(Lucka_upplagd + nyT); 

%  

%   

% Approximerad funktion 

  

nyT = 0.082*sin(Lucka_vinkel) - e*sin(phi);  

Rb_lucka = (Axeltryck_sida.*kontaktpunkt(hjulradie,phi) + ... 

    P_lucka*Lucka_langd*cos(Lucka_vinkel)/2)./(Lucka_upplagd + nyT); 

  

  

[Rbmax,idx] = max(Rb_lucka); 

  

if true 

   clc 

   disp("LUCKA - Rb") 

   disp("Max Rb kraft: " + Rbmax + " N") 

   disp("Vinkel: " + phi(idx)*180/pi + " grader") 

   clf 

   plot(phi*180/pi,-1*Rb_lucka) 

end 

  

%% Stödben sida 

Stodben_sida_I = (0.1*0.05^3-0.088*0.038^3)/12; %[m^4] 

Axeltryck_sida = 2*Axeltryck; %[N] Hela fordonets vikt för momentberäkning 

ska stämma 

  

stodben_sida_knackfall = pi^2*Stodben_E*Stodben_sida_I/(4*Stodben_langd^2); 

stodben_sida_kraft = Rb_lucka + rulle_vikt + axel_vikt; 

%[~,idx] = max(M_stodben_sida); 

if Resultat 

    clc 

    disp("STÖDBEN FRÅN SIDA") 
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    disp("Kritisk knäckkraft: " + stodben_sida_knackfall/1000 + " kN") 

    disp("Kraft på stödben: " + max(stodben_sida_kraft)/1000 + " kN") 

    disp("Säkerhetsfaktor: " + 

stodben_sida_knackfall/max(stodben_sida_kraft)) 

     

    %disp("Deformation: " + num2str(max(stodben_deformation)) + " m") 

    %disp("Max moment: " + max(M_stodben_sida) + " Nm") 

    %disp("Max kraft: " + max(Rb) + " N") 

    %disp("Vinkel: " + phi(idx)*180/pi + " grader") 

    %disp("KONTROLL: " + abs(max(M_stodben_sida))/max(M_stodben_sida)) 

    %plot(phi,M_stodben_sida) 

     

end 

  

%% Moment på rulle 

moment_rulle_massa = 43.4; % [kg] 

moment_rulle_vikt = rulle_massa*g; %Tyngdkraft 

moment_rulle_radie = 0.082; %mm 

  

%Med numeriska värden 

  

havarm = (moment_rulle_radie*sin(thetaT') + e*sin(phi) ... 

- (moment_rulle_radie*cos(thetaT') + 

e*cos(phi)).*tan(thetaT')).*cos(thetaT'); 

Moment_rulle = moment_rulle_vikt*e*sin(phi) + Rb_lucka.*havarm; 

  

%Approximerad funktion 

  

% havarm = (moment_rulle_radie*sin(Lucka_vinkel) + e*sin(phi) ... 

%     - (moment_rulle_radie*cos(Lucka_vinkel) + 

e*cos(phi)).*tan(Lucka_vinkel)).*cos(Lucka_vinkel); 

% Moment_rulle = moment_rulle_vikt*e*sin(phi) + Rb_lucka.*havarm; 

  

  

  

[Mmax,Maidx] = max(Moment_rulle); 

[Mmin,Midx] = min(Moment_rulle); 

  

if Resultat 

    %clc 

    disp("MOMENT RULLE") 

    disp("Max Moment " + Mmax + " Nm. Vid " + phi(Maidx)*180/pi + " 

grader") 

     

    disp("Min Moment " + Mmin + " Nm. Vid " + phi(Midx)*180/pi + " grader") 

    clf 

    plot(phi*180/pi,Moment_rulle) %/max(abs(Moment_rulle))) 

    hold on 

    %plot(phi*180/pi,Rb_lucka/max(abs(Rb_lucka))) 

     

end 

%% Kedja 

Radie_kugghjul_rulle = 0.08561/2; %[mm] Pitch radie 

Kraft_i_kedja = Moment_rulle / Radie_kugghjul_rulle; %[N] 

[MaxKraft,idx] = max(Kraft_i_kedja); 

[MinKraft,midx] = min(Kraft_i_kedja); 

if Resultat 

   clc 

   disp("KEDJA") 

   disp("Min dragkraft: " + MinKraft + " N (faktiskt dragkraft?)") 

   disp("Min Kraft vid vinkel: " + phi(midx)*180/pi + " grader") 
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   disp("Min Moment " + Mmin + " Nm. Vid " + phi(Midx)*180/pi + " grader")     

    

   disp(newline) 

   disp("Max dragkraft: " + MaxKraft + " N (trycker ihop kedja)") 

   disp("Max Kraft vid vinkel: " + phi(idx)*180/pi + " grader") 

   disp("Max Moment " + Mmax + " Nm. Vid " + phi(Maidx)*180/pi + " grader") 

     

   disp("KONTROLL: " + abs(max(Kraft_i_kedja))/max(Kraft_i_kedja))  

end 

 

 

Kod för skapande av lastfall: 

%% Förbereda data 

% Lucka med vagga 

  

clc 

clear 

  

%Luckans vinkel, inte helt varv 

Theta1 = importdata('theta_1.grt'); 

Theta1 = Theta1.data; 

Theta2 = importdata('theta_2.grt'); 

Theta2 = Theta2.data; 

theta = [Theta1(:,2); Theta2(2:end,2)]; 

  

%Hjulets kontaktpunkt, inte helt varv 

Distans1 = importdata('distans_1.grt'); 

Distans1 = Distans1.data; 

Distans2 = importdata('distans_2.grt'); 

Distans2 = Distans2.data; 

distans = [Distans1(:,2); Distans2(2:end,2)]; 

  

%Hjulets kontaktpunkt, fullt varv med platta 

distansPlatta = importdata('distans_platta.grt'); 

distansPlatta = distansPlatta.data; 

distansPlatta = distansPlatta(:,2); 

  

  

%Luckans vinkel, full varv 

thetafull = importdata('THETA_FULL.grt'); 

thetafull = thetafull.data; 

thetafull = thetafull(:,2); 

  

  

%Lucka vinkel, fullt varv med platta 

thetafullPlatta = importdata('thetafull_platta.grt'); 

thetafullPlatta = thetafullPlatta.data; 

thetafullPlatta = thetafullPlatta(:,2); 

  

  

%Ta bort överflödiga värden 

distans(theta > 0) = []; 

theta(theta > 0) = []; 

  

  

clear Distans1 Distans2 Theta1 Theta2 

  

%% BEROENDE AV THETA 
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Massa = 11500; %[kg] 

Fordon = 'DUMPER'; 

Vikt = Massa*9.81; %Axeltryck [kg*mm/s^2] 

KonstArm = 567.5; %Längsta hävarm [mm] 

DynArm = distans.*cos(theta*pi/180)*Vikt; %Tar hänsyn mellan kraft och 

luckans vinkel 

DynArmPlatta = distansPlatta.*cos(thetafullPlatta*pi/180)*Vikt; %Luckans 

vinkel för platta 

  

  

Output = [thetafull(1:466),KonstArm*Vikt*ones(466,1); ... 

    theta, DynArm; ... 

    thetafull(2116:end), KonstArm*Vikt*ones(length(thetafull(2116:end)),1); 

... 

    thetafullPlatta, DynArmPlatta]; %Skapar matris 

Output = unique(Output,'rows'); %Tar bort dubbla värden 

  

name = ['Moment_', Fordon, '_', num2str(Massa), 'kg.grt']; 

dlmwrite(name,Output,'delimiter','\t','newline','pc'); %Spara värden i 

.grt-fil 

  

disp(name) 

 

8.2 BILAGA 2 

Nedan visas resultat för 2D-beräkningar för rullen sett i yz-planet. Deformationen beräknas 

från mitten av rullen. 

Tabell 2.1. Reaktionskrafter och vinklar för rullens infästningspunkter samt rullens deformation då kraften appliceras på 

mitten av rullen. 

 Stöd A: Kraft [kN] Stöd B: Kraft [kN] Deformation [mm] 

Skåpbil 2.91 2.91 3.99×10-5 

Lastbil 28.42 28.42 41.73×10-5 

Dumper 28.42 28.42 41.73×10-5 

Överlastad lastbil 32.10 32.10 47.18×10-5 

 

Tabell 2.2. Reaktionskrafter och vinklar för rullens infästningspunkter samt rullens deformation då kraften appliceras över 

stöd B. 

 Stöd A: Kraft [kN] Stöd B: Kraft [kN] Deformation [mm] 

Skåpbil 0.21 5.61 - 

Lastbil 0.21 56.62 - 

Dumper 0.21 56.62 - 

Överlastad lastbil 0.21 63.98 - 
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8.3 BILAGA 3 

Resultat för 2D-beräkningar för axeln sett i yz-planet. Deformationen beräknas från mitten av 

axeln. 

Tabell 3.1. Axelns reaktionskrafter och deformation då kraften appliceras på mitten av rullen. 

 Stöd A: 
Kraft [kN] 

Stöd B: Kraft 
[kN] 

Stöd A: 
Vinkel [º] 

Stöd B: 
Vinkel [º] 

Deformation 
[mm] 

Skåpbil 3.05 3.05 24×10-3 24×10-3 8.39×10-5 

Lastbil 28.56 28.56 0.18 0.18 81.88×10-5 

Dumper 28.56 28.56 0.18 0.18 81.88×10-5 

Överlastad 
lastbil 

32.24 32.24 0.20 0.20 92.48×10-5 

 

Tabell 3.2. Axelns reaktionskrafter och deformation då kraften appliceras över stöd B på rullen. 

 Stöd A: 
Kraft [kN] 

Stöd B: Kraft 
[kN] 

Stöd A: 
Vinkel [º] 

Stöd B: 
Vinkel [º] 

Deformation 
[mm] 

Skåpbil 0.54 5.57 19×10-3 29×10-3 8.39×10-5 

Lastbil 2.27 54.85 0.13 0.23 81.88×10-5 

Dumper 2.27 54.85 0.13 0.23 81.88×10-5 

Överlastad 
lastbil 

2.52 61.96 0.14 0.26 92.48×10-5 

 

8.4 BILAGA 4 

Krafter för stödbenet sett i xy-planet. Det krävs 12.7 MN för att knäcka stödbenet. 

Tabell 4.1. Största krafter som verkar på stödbenet. 

 Kraft [kN] 

Skåpbil 16.59 

Lastbil 151.24 

Dumper 151.24 

Överlastad lastbil 170.65 
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8.5 BILAGA 5 

Ritning för den lilla vaggan. 

 


