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Sammanfattning 
Abstract 
This report treats a Master Thesis performed at Scania CV AB. The task was to create a computer 
model of a hydraulic actuator system in the software AVL Hydsim. The system consists of two 
spring-loaded masses with surrounding hydraulic components. The purpose of the model is to 
study phenomenon and problems in the system, as well as to be a support in the development of 
the system. It is not supposed to be used to study absolute values in its current form. The reason 
for this is that the system so far is to unspecified, which requires some approximations. When the 
system is finished, the model can serve as a good foundation for a more exact model. The only 
measurements used for calibration and validation are measurements of the velocity for the two 
masses. To be able to refine the model, additional measurements need to be performed in other 
parts of the system, in order to allow calibration in more than one place. The simulation results 
show that the model works with consideration to the above mentioned conditions. It also works as 
a proof of that the software can be used for these types of applications.  
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Abstract 
This report treats a Master Thesis performed at Scania CV AB. The task was to create a 
computer model of a hydraulic actuator system in the software AVL Hydsim. The system 
consists of two spring-loaded masses with surrounding hydraulic components. 

The purpose of the model is to study phenomenon and problems in the system, as well as to 
be a support in the development of the system. It is not supposed to be used to study absolute 
values in its current form. The reason for this is that the system so far is to unspecified, which 
requires some approximations. When the system is finished, the model can serve as a good 
foundation for a more exact model. 

The only measurements used for calibration and validation are measurements of the velocity 
for the two masses. To be able to refine the model, additional measurements need to be 
performed in other parts of the system, in order to allow calibration in more than one place. 

The simulation results show that the model works with consideration to the above mentioned 
conditions. It also works as a proof of that the software can be used for these types of 
applications. 



 

 



 

 

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete gjort på Scania CV AB. Uppgiften var att skapa 
en datormodell för ett hydrauliskt aktuatorsystem i programvaran AVL Hydsim. Systemet 
består av två fjäderbelastade massor samt tillhörande hydrauliska komponenter. 

Syftet med modellen är att kunna studera interna fenomen och problem i systemet, såväl som 
att vara ett stöd vid utvecklingen hårdvaran. Tanken är inte att den i sin nuvarande form skall 
användas för analys av absolutvärden utan att studera fenomen och problem som uppstår i 
systemet. Anledningen är att det modellerade systemet än så länge är för ospecificerat, vilket 
gör att en del approximationer har fått göras. När systemet väl har byggts upp kan modellen 
användas som en grundstomme för en mer exakt modell. 

De enda mätningarna som använts vid kalibrering och validering är mätningar av hastigheten 
hos de två fjäderbelastade massorna. För att kunna förfina modellen bör även mätningar från 
andra ställen i systemet användas för att på så sätt kunna kalibrera modellen på flera ställen, 
inte bara i hastighet. 

Simuleringsresultaten uppvisar god överrensstämmelse med mätdata med hänsyn taget till 
ovanstående förhållanden. Det är även ett kvitto på att den använda programvaran fungerar till 
sådana tillämpningar. 
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1. Inledning 
Detta projekt har utförts som examensarbete på Scania CV AB. Projektet omfattar 20 
högskolepoäng vilket innebär 20 heltidsveckor á 40 timmar. Uppgiften var att ta fram en 
datormodell, implementerad i AVL Hydsim, av ett hydrauliskt system för styrning av två 
fjäderbelastade massor. Modellen skall användas som hjälpmedel vid utvecklingen av 
hårdvaran och för att förstå olika fenomen samt problem som uppstår. 

1.1. Syfte och mål 
Huvudsyfte: 

• Ta fram lämpliga simuleringsmodeller som beskriver det verkliga systemet på bästa 
sätt. 

• Med indata till switch- och aktuatorventilerna skall modellen beräkna de verkliga 
rörelserna med hänsyn taget till hydrauliska och mekaniska fenomen. 

• Validera modellen mot befintliga mätdata för ett liknande system. 

I mån av tid: 

• Inkludera reglertekniska modeller 

• Studera systemförbättringar i samråd med ansvariga konstruktörer 

• Generera simuleringar med olika konfigurationer och presentera dessa. 

1.2. Rapportens disposition 
Kapitel 2: En sammanfattande beskrivning av det modellerade systemet och dess ingående 
delsystem. 

Kapitel 3: Översiktlig beskrivning av den använda programvaran och vilka element som har 
använts vid modelleringen. De viktigaste ekvationerna redovisas för ge förståelse för den 
bakomliggande fysiken. 

Kapitel 4: Beskrivning av den uppbyggda modellen och dess ingående delsystem. 

Kapitel 5: Redovisning av tillvägagångssättet vid kalibrering och validering, som under detta 
projekt pågått parallellt. 

Kapitel 6: Analys av några intressanta systemegenskaper. 

Kapitel 7: Resultat och en avslutande diskussion om utvecklingsmöjligheter av modellen samt 
några tips vid användande av programvaran AVL Hydsim. 
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2. Systemet 
Det modellerade systemet är ett hydrauliskt system verkande på två fjäderbelastade massor. 
Det består i stora drag av tre huvuddelar: 

• Pumpdel – huvuduppgiften är att leverera ett konstant tryck till aktuatordelen. 

• Aktuatordel – består av ledningar samt aktuatormodulen. Ledningarna leder olja till 
och från aktuatormodulen. 

• Tankdel – oljetank med lågt tryck som tar emot oljan efter aktuatordelen och fungerar 
som reservoar till pumpdelen. Denna del inkluderar även en kylare för att hålla oljan 
på en bra arbetstemperatur. 

2.1. Pumpdel 
Pumpdelens uppgift är att höja oljetrycket till ett lämpligt arbetstryck. Det består av två 
pumpar, matningspump och hydraulpump. Matningspumpen pumpar oljan genom ett 
oljefilter, för rening, och ser till att hydraulpumpen hela tiden får tillräckligt med olja för att 
kunna bibehålla det önskade arbetstrycket. Matningspumpen levererar mer olja än vad 
hydraulpumpen förbrukar så en backventil säkrar ett rimligt tryck i kanalen mellan pumparna. 
Hydraulpumpen fungerar på liknande sätt, med en backventil som öppnar då trycket sjunker i 
aktuatordelen. Mellan hydraulpumpen och tankdelen finns även en dumpventil, för skydd mot 
för högt tryck, och en attenuator, för ackumulering av tillfälliga trycksvängningar. 

2.2. Aktuatordel 
Aktuatordelen är kärnan i systemet och den hydrauliskt styrda kolven är i direkt kontakt med 
den styrda massan. För att lindra effekten av tillfälliga tryckpulsationer är ledningen mellan 
pumpdelen och aktuatormodulen ansluten till en ackumulator. I varje aktuatormodul sitter två 
stycken ventiler som styr oljeflödet. Switch-ventilen är antingen öppen mot högtrycksdelen 
eller mot lågtrycksdelen. På så sätt styrs trycket i aktuatormodulen. 

Vidare finns en aktuatorventil som antingen är öppen eller stängd mot oljan i 
aktuatormodulen, där trycket beror på hur switch-ventilen är inställd. Efter aktuatorventilen 
sitter hydraulkolven som trycker mot den fjäderbelastade massan. Hydraulkolven kan delas in 
i primärkolv och sekundärkolv, där primärkolven har en större area än sekundärkolven men 
rör sig kortare sträcka. På så sätt fås en stor kraft vid korta rörelser men en låg 
effektförbrukning kan bibehållas vid längre rörelser. 

I princip kan ett typiskt rörelseförlopp gå till enligt följande: 

1. Switch-ventilen är öppen mot lågtrycksdelen, den aktuella aktuatorventilen är öppen 
och följaktligen ligger lågt tryck på hydraulkolven, vilket gör att massan är i sin 
ursprungsposition. 

2. Aktuatorventilen stängs och efter det öppnar switch-ventilen mot högtrycksdelen. 
Högt tryck ligger då i aktuatormodulen. 

3. Aktuatorventilen öppnas och stängs i lämpliga intervall för att bygga upp trycket på 
hydraulkolven och få den att flytta massan. 

4. När massan nått sin position stängs aktuatorventilen för att bibehålla denna position 
och efter det öppnas switch-ventilen mot lågtrycksdelen. 
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5. När massan skall flyttas tillbaka öppnas återigen aktuatorventilen under lämpliga 
intervall för att få massan att tryckas tillbaka av fjädern. 

6. Massan är tillbaka i ursprungsposition och aktuatorventilen öppnas för att släppa på 
det sista trycket. 

7. En ny rörelse initieras och påbörjas enligt punkt 1. 

2.3. Tankdel 
Tankdelen fungerar som reservoar för oljan till hydrauliken. Här kyls oljan så att den får rätt 
arbetstemperatur. Dessutom finns möjligheter till luftning av systemet om så skulle behövas. 
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3. Hydsim version 4.4 
Programmet som används för simuleringen heter AVL Hydsim version 4.4 och är en del av 
AVL Workspace version 4.0. Det är ett program med ett 2-D grafiskt användargränssnitt som 
ger användaren en övergripande bild av systemet. Varje element representeras av en symbol, 
med en schematisk bild av funktionen, som sammanlänkas med mekaniska, hydrauliska eller 
logiska kopplingar. För varje element anges olika parametrar för att anpassa det efter den 
modellerade komponenten. 

Hydsim används för dynamisk analys av hydrauliska eller hydraulisk-mekaniska system. Från 
början utvecklades programmet för simuleringar av insprutningssystem för dieselmotorer, 
men har idag utvecklats till att innefatta såväl insprutningssystem med olika fluider som olika 
typer av elektrohydrauliska tillämpningar. Det finns även möjlighet att kommunicera med 
Matlab via speciella element och på så sätt kan användningsområdet öka ytterligare. Ett 
exempel på när Matlab kan vara användbart, är vid reglering av det önskade systemet. En 
modell av regulatorn byggs då upp i Simulink som sedan kommunicerar med Hydsim under 
simuleringen. 

Lösningen genereras med en explicit lösningsmetod. Steglängden är inte variabel i den 
mening att den ändras automatiskt av lösaren. Däremot kan användaren själv definiera 
steglängd, antingen en global steglängd eller en styckvis konstant steglängd. På så sätt kan 
steglängden göras kortare i de intervall som kräver kort steglängd och längre i de intervall där 
systemet är mer statiskt. 

Elementen som används har som standard ett antal obligatoriska parametrar som måste anges. 
Vidare finns ofta ett antal valfria parametrar som används för att förfina modellen. Resultatet 
från simuleringen väljs separat för samtliga element och det finns ett antal variabler att välja 
mellan. Variablerna är olika för olika element men generellt finns en uppsättning 
standardvariabler för mekaniska och hydrauliska element. 

Typiska resultatvariabler för hydrauliska element: 

• Tryck 

• Flöde 

• Ackumulerat flöde 

• Volym 

• Flödesarea 

• Flödesmotstånd 

• Kavitet för ånga 

• Kavitetsdata 
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Typiska resultatvariabler för mekaniska element: 

• Koordinater 

• Hastighet 

• Acceleration 

• Krafter och moment, både hydrauliska och mekaniska 

Resultatet presenteras som funktion av tid. Randvillkoren vid simulering sätts med hjälp av 
speciella randvillkorselement såsom tryck, flöde och position. 

3.1. Elementen 
De element som finns att tillgå i Hydsim är grupperade efter typ och funktionalitet i nitton 
olika grupper som visas i Figur 3-1. 

 
Figur 3-1, de nitton olika grupperna av element i Hydsim v. 4.4 

I de nitton olika grupperna finns de element som används i Hydsim. I appendix I finns en 
tabell över samtliga element med en kort beskrivning och motsvarande symbol. 
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3.2. Anslutningar 
Anslutningarna är färgade efter funktion och det finns fyra typer av anslutningar: 

• Hydraulisk, blå anslutning 

• Mekanisk, röd anslutning 

• Special, grön anslutning 

• Ledning, orange anslutning 

3.2.1. Hydraulisk anslutning 
Den hydrauliska anslutningen är blå med två pilar i båda ändar. Pilarna anger positivt flöde. 
Hydrauliska anslutningar får inte likställas med fysiska ledningar utan motsvarar bara ett 
utbyte av hydrauliska variabler. 

3.2.2. Mekanisk anslutning 
Den mekaniska anslutningen är röd med två pilar i båda ändar. Pilarna anger positivt utbyte 
av variabler. För mekaniska anslutningar finns inställningsmöjligheter som bl.a. anger den 
fjädrande effekten i kopplingen med hjälp av fjäderkonstant, förspänning och dämpning. På så 
sätt modelleras kontaktytor mellan mekaniska delar eller en sammankoppling via fjäder, 
dämpare eller liknande. 

3.2.3. Specialanslutning 
Specialanslutningen används för att utbyta beroende mellan element som inte är kopplade till 
hydraulik eller mekanik och är grön. Den har ingen riktning men utbyter oftast variabler i 
endast en riktning. Ett exempel är läckage vid en kolv som är beroende av kolvens läge. I 
detta fall kopplas läckageelementet och kolvelementet med en specialanslutning. Det gör att 
kolvelementet anger sin position till läckageelementet som med hjälp av detta beräknar ett 
läckage. 

3.2.4. Ledningsanslutning 
Ledningsanslutningen används uteslutande för kommunikation med Matlab och representeras 
med en orange anslutning. De element som behöver utbyta information med Matlab kopplas 
ihop med ett Matlabelement med hjälp av dessa anslutningar. 

3.3. Efterbehandling 
För analys och efterbehandling av en simulering används programmet IMPRESS Chart, som 
även det är ett program som ingår i AVL Workspace 4.0. Det är ett verktyg i 2-D, i vilket 
plottar och data kan behandlas på en mängd olika sätt, med bl.a. statistiska verktyg och 
matematiska funktioner. Plottarna genereras utifrån de resultatdata som valts för varje element 
och simuleringen kan således granskas noggrant. 

3.4. Använda element 
De element som använts vid modellbyggandet beskrivs här mer ingående. Observera att dessa 
beskrivningar endast är sammanfattningar och inte fullständiga beskrivningar av hur Hydsim 
gör sina beräkningar vid simulering. Emellertid ger beskrivningarna en tydligare bild av hur 
modellen är uppbyggd. För fullständiga beskrivningar hänvisas till [1]. 
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3.4.1. Solid – Lumped Mass 
Elementet definierar en rörlig massa, enligt Figur 3-2, med två frihetsgrader, 
rörelse i x- och y-led. Elementet kan endast ha mekaniska anslutningar. 

 
Figur 3-2, massmodell 
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Tabell 3-1, förklaringar till variablerna i massmodellekvationerna 

m massa 
x och y koordinaterna för masselementet 
xi och yi koordinaterna för element på ingång i 
xj och yj koordinaterna för element på utgång j 
cxi och cxj dämpningskoefficienter för element på ingång i och element på 

utgång j i x-led 
kxi och kxj fjäderkonstanter för element på ingång i och element på utgång 

j i x-led 
cyi och cyj dämpningskoefficienter för element på ingång i och element på 

utgång j i y-led 
kyi och kyj fjäderkonstanter för element på ingång i och element på utgång 

j i y-led 
F0xj och F0xj fjäderförspänningar för element på ingång i och element på 

utgång j i x-led 
F0yj och F0yj fjäderförspänningar för element på ingång i och element på 

utgång j i y-led 
nx och lx antal mekaniska anslutningar på ingångar och utgångar i x-led 
ny och ly antal mekaniska anslutningar på ingångar och utgångar i y-led 
Fxfrict och Fyfrict Coulombs friktionskrafter i x-led respektive y-led 
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3.4.2. Piston – Standard 
Elementet definierar en standardkolv, enligt Figur 3-3, med en frihetsgrad, 
translation i x-led. Det kan ha både mekaniska och hydrauliska in- och utsignaler. 
Elementet kan även användas för att definiera en elastisk kolv men används i detta fall som en 
stel kolv. 

 
Figur 3-3, kolvmodell 
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Tabell 3-2, förklaringar till variablerna i kolvmodellsekvationerna 

m kolvens massa 
x kolvens koordinat 
xi koordinat för element på ingång i 
xj koordinat för element på utgång j 
ci, ki dämpningskoefficient och fjäderkonstant för mekaniskt anslutet 

element på ingång i 
cj, kj dämpningskoefficient och fjäderkonstant för mekaniskt anslutet 

element på utgång j 
F0i, F0j fjäderförspänning för mekaniskt anslutet element i respektive j 
n, l antal mekaniska anslutningar på ingångar respektive utgångar 
Fhyd hydraulisk kraft 
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Fin_st, Fout_st krafter från mekaniska stopp i övre respektive nedre ändläge 
Ffrict Coulombs friktionskraft 
Fshear viskös dämpningskraft p.g.a. läckage 

Beroende på kolvens position beräknas den hydrauliska kraften, Fhyd, enligt: 
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där pinp och pout är trycket på ingång respektive utgång, Ap_xxx är tvärsnittsarean på kolven på 
ingång respektive utgång, Ast_xxx är den hydrauliskt aktiva tvärsnittsarean på kolven då den 
befinner sig i respektive ändläge och Xlift är avståndet mellan ändlägena, se Figur 3-3. 

Kraften från stoppet i övre ändläget beräknas enligt: 
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Kraften från stoppet i nedre ändläget beräknas enligt: 
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=≤∀

&
 

där cxxx_st och kxxx_st är dämpningskoefficient respektive fjäderkonstant för respektive stopp. 

Den viskösa friktionen, Fshear, är endast inkluderad då kolvelementet är anslutet till ett 
läckageelement, Annular Gap, med en specialanslutning. 

3.4.3. Volume – Standard 
Elementet definierar en standardvolym med stela väggar enligt Figur 3-4. 
Elementet kan endast ha hydrauliska anslutningar. Om elementet ansluts till ett 
eller flera element av kolvtyp är volymen variabel och varierar med rörelsen hos de anslutna 
elementen. På så vis modelleras den volym som uppkommer då exempelvis en kolvs position 
varierar. 

 
Figur 3-4, volymsmodell 
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Den styrande ekvationen är kontinuitetsekvationen och trycket beräknas enligt: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+−+= ∑ ∑∑ ∑
= == =

1 21 2

1 11 1)(
)(

l

j

l

j
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i
iii xAQxAQ

xV
Etp &&&&&  

där 

Tabell 3-3, förklaringar till variablerna i volymsmodellekvationen 

)(tp&  tidsderivatan av trycket 

E bulkmodul för fluiden 
V(x) volym 

iQ& och jQ& flöde genom ingång i och utgång j till element som ej är av 
kolvtyp 

n1 och l1 antal ingångar och utgångar till element som ej är av kolvtyp 
n2 och l2 antal ingångar och utgångar till element av kolvtyp 
Ai och Aj tvärsnittsarea för element av kolvtyp anslutet till ingång i 

respektive utgång j 

ix& hastighet för element av kolvtyp anslutet till ingång i 

jx& hastighet för element av kolvtyp anslutet till utgång j 

Volymen, V(x), beräknas, i de fall något element av kolvtyp är anslutet, enligt: 

∑∑
==

+−=
22

11
0)(

l

j
jj

n

i
ii xAxAVxV  

där V0 är den initiala volymen och xx är lägena för elementen av kolvtyp på ingångar 
respektive utgångar. 

3.4.4. Junction – Tee (90 deg) 
Elementet definierar en t-korsning, enligt Figur 3-5, med 90 grader mellan 
sidoledningen (ingång 1) och huvudledningen. Elementet kan endast ha 
hydrauliska anslutningar. 

 
Figur 3-5, t-korsningsmodell 

Den styrande ekvationen är kontinuitetsekvationen: 

zzyyxx QQQ &&& ρρρ =+  
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där 

Tabell 3-4, förklaringar till variablerna i t-korsningsmodellsekvationen 

Q& flöde 

ρ  fluidens densitet 
x och y index på inflödes- eller utflödesanslutningarna 
z index på den sammanslagna eller uppdelade anslutningen 

Flödesmotståndet beräknas med: 

2/2w
p

ρ
ξ ∆
=  

där w är flödeshastigheten i den aktuella anslutningen. 

3.4.5. Line – LaPlace Transform 
Elementet definierar ett rör med cirkulärt tvärsnitt enligt Figur 3-6. Lösningen tas 
fram genom användning av LaPlace-transform enligt Krollers metod. Elementet 
kan endast ha en hydraulisk ingång och en hydraulisk utgång. 

 
Figur 3-6, modell av LaPlace-rör 

Bakom lösningen ligger ett antal antaganden: 

• Flödet är svagt kompressibelt och baseras på linjär akustisk teori. 

• Flödet sker i skikt och hastighetsvektorerna är tangenter till strömlinjerna. 

• Flödet sker i en lång rak cylinder med konstant tvärsnittsarea. 

• Funktionen för friktion är oberoende av koordinaten i längdled hos röret. 

I LaPlace-röret ingår friktion mellan skikten i strömningen, men ingen hänsyn tas till ytan i 
röret som alltså inte påverkar friktionsförlusterna. I många fall är denna rörtyp tillräcklig och 
ger ofta korrekta lösningar. Det finns andra typer av rör att tillgå som tar hänsyn till andra 
parametrar men dessa är i regel mer beräkningskrävande medan LaPlace-röret är det 
snabbaste ur beräkningssynpunkt. Nämnas bör att lösningsmetoden kan störa lagen om 
massans bevarande men enligt AVL så är denna effekt oftast försumbar. 
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3.4.6. Throttle – Time-Controlled Throttle (Switch Valve) 
Elementet definierar en variabel flödesarea som funktion av tid. Elementet kan 
endast ha en hydraulisk ingång och en hydraulisk utgång. Används ofta för att 
modellera olika typer av solenoidventiler eller piezoelektriska ventiler utan att ta hänsyn till 
ventilens interna dynamik. 

Den styrande ekvationen är Bernouillis ekvation: 

ρ
µ outin

outin

pp
AppsignQ

−
−=

2
)(&  

där 

Tabell 3-5, förklaringar till variablerna i ekvationen för Time-Controlled Throttle 

Q& Flöde 

Aµ  öppningens tvärsnittsarea 

pin och pout tryck på ingång och utgång 
ρ  fluidens densitet 

3.4.7. Throttle – Lift-Controlled Throttle (Slide Valve) 
Elementet definierar en ventil vars flödesarea bestäms av positionen hos en eller 
två mekaniska kroppar. Arean beräknas antingen via absolut position för en 
kropp eller som relativ position för två kroppar. Elementet kan endast ha en hydraulisk ingång 
och en hydraulisk utgång. De mekaniska kropparnas positioner fås via specialanslutningar och 
om två kroppar används måste även de två mekaniska kropparna vara anslutna sinsemellan 
med en mekanisk anslutning. 

Beräkning av flöde sker på samma sätt som för Time-Controlled Throttle (Switch Valve). 

3.4.8. Throttle – Pressure Drop vs. Flow 
Elementet definierar ett samband mellan tryckfall och flöde för en generell ventil. 
Elementet kan endast ha en hydraulisk ingång och en hydraulisk utgång. Ofta 
användbart för att representera karaktäristiken hos t.ex. en hydraulisk pump eller liknande. 
Användaren anger vilket tryckfall som motsvaras av ett flöde i en tabell där mellanliggande 
värden interpoleras fram. Elementet kan även stoppa flödet i ena riktningen för att modellera 
en enkel backventil. 
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4. Modellen 
Modellen är uppbyggd för att simulera beteendet hos det system som Scania kommer att 
utföra tester på med början under våren 2005. Det består av två aktuatormoduler. Systemet 
modelleras dock inte i sin helhet utan en del förenklingar och avgränsningar har gjorts för att 
hålla modellens storlek och komplexitet på en rimlig nivå. I Appendix III visas modellen i sin 
helhet. Vissa delar är uteslutna, bl.a. matningspump med filter, eftersom de delarna inte anses 
vara av sådan betydelse att de påverkar systemet i mer än ringa omfattning och att de skulle 
införa större osäkerhet i modellen då verifieringsdata och specifikationer inte finns 
tillgängliga. En annan aspekt är begränsningar i tid som gjort approximationer oundvikliga. 

4.1. Delsystem 

4.1.1. Pump 
Den hydrauliska pumpen har valts att modelleras på enklast möjliga sätt, se Figur 4-1. 
Randvillkoret är ett hydrauliskt tryck. Olja levereras genom att mappa tryckfallet som 
funktion av flödet. Inga efterforskningar rörande pumpens karaktäristik har skett och därför 
bör denna del ses som en grov förenkling av verkligheten. De parametrar som är satta är 
framtagna med en initial uppskattning av maxflödet från pumpdelen, och sedan korrigerade 
för överensstämmelse med uppmätta testdata. 

 
Figur 4-1, pump 

4.1.2. Ackumulator 
Den ackumulator som används i systemet är av membrantyp. Modellering av en sådan 
ackumulator är inte elementär och har därför diskuterats med AVL som i nästa Service Pack 
till Hydsim levererar två nya element, en gasvolym samt ett randvillkor för gas. Tanken är att 
dessa element, tillsammans med ett kolvelement, ska kunna modellera en ackumulator. Tyvärr 
hann inte AVL släppa sitt Service Pack innan modelleringen var avslutad utan den beräknas 
komma i slutet av januari 2005. Ackumulatorn har därför modellerats på samma sätt som 
pumpen och även här har parametrarna anpassats för att få överensstämmelse med testdata. 
Observera att flödet kan gå åt båda hållen, d.v.s. både till och från randvillkorselementet, och 
detta bör kunna motsvara funktionen hos en ackumulator. Ingen exakt verifiering av 
funktionen har emellertid gjorts, då det saknas data som visar karaktäristiken hos 
ackumulatorn. Istället har en rimlighetsbedömning som bygger på flödesuppskattningar 
genomförts. Se Figur 4-2. 

 
Figur 4-2, ackumulator 
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4.1.3. Ledningssystem 
Ledningarna modelleras enligt den aktuella geometrin, se Figur 4-3. De leder oljan från 
pumpdelen till aktuatormodulen och även tillbaka till tanken. Modelleringen sker med hjälp 
av en 90 graders T-korsning även om det inte är riktigt 90 grader i förgreningen. 

 
Figur 4-3, ledningssystem 

4.1.4. Aktuatormodul 
Den mest komplexa delen i modellen är aktuatormodulen, som även är den kritiska delen. 

Switch-ventilen, som styr om aktuatormodulen skall vara öppen mot hög- eller 
lågtrycksdelen, modelleras med två enkla tidsstyrda switch valves. Dessa element har inget 
överlapp i öppnings- och stängningssekvenserna vilket gör att switch-ventilen i modellen 
endast öppnar mot antingen hög- eller lågtrycksdelen och inte båda samtidigt. I verkligheten 
finns det ett överlapp som gör att olja kan flöda direkt från hög- till lågtryck under en kort tid 
då ventilen slår om. I de element som modellerar switch-ventilen ingår ingen 
tryckvågspropagering eller tidsfördröjning, vilket gör att ett överlapp ger ett högt momentant 
flöde som förmodligen inte sker i verkligheten, då flöde och tryckuppbyggnad tar en viss tid. 
Detta momentana flöde skapar stora trycksvängningar i modellen som ej verkar fysikaliskt 
korrekta varför överlappet approximerats bort. 

Aktuatorventilerna, som styr när volymen till aktuatorkolvarna skall öppnas till det tryck som 
bestäms av switch-ventilen, modelleras även de som enkla tidsstyrda switch valves. Såväl 
switch-ventilen som aktuatorventilerna bör kunna modelleras som de strömstyrda armaturer 
de faktiskt är, då det finns stöd för detta i Hydsim. Detta kräver noggranna framtagningar av 
de parametrar som styr denna dynamik och är inte helt motiverade då dessa dynamiska 
förlopp i sammanhanget är förhållandevis korta. 

Primär- och sekundärkolv modelleras med kolvelement men kräver lite modifikation p.g.a. 
den så kallade snubbern. Snubberns uppgift är att dämpa hastigheten då sekundärkolven möter 
primärkolven när massan skall återgå till sitt ursprungsläge. Sekundärkolven delas därför upp 
i två kolvelement varav det ena endast påverkas hydrauliskt av den volym som ligger mellan 
primär- och sekundärkolv. Till denna snubber-volym går en variabel öppning, från volymen 
efter aktuatorventilen, vars öppningsarea beror på primär- och sekundärkolvens relativa 
position. I verkligheten motsvaras denna area av den spalt som finns mellan primär- och 
sekundärkolv men i Hydsim finns inget element som på ett bra sätt kan modellera detta. 

Vid ett typiskt återgångsförlopp måste oljan tryckas ut från snubber-volymen, genom den 
variabla öppningen, och på så sätt fås den eftersökta dämpfunktionen. Nämnas bör även att 
den area som snubber-volymen verkar på är liten jämfört med den totala arean av 
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sekundärkolven och därför är förhoppningen att snubbern endast ska ge försumbar negativ 
effekt då massan skall flyttas från sin ursprungsposition. Tester och simuleringar har dock 
visat på motsatsen, därför undersöks möjligheterna med alternativa lösningar. 

 
Figur 4-4, aktuatormodul 

4.1.5. Lågtryckstank 
Vid massans återgång dumpas oljan tillbaka ner i en oljereservoar, varifrån pumpen hämtar 
olja. Modellen, som visas i Figur 4-5, består endast av en volym och en rörbit som leder till 
ett randvillkor. Denna del bör bara påverka systemet i ringa omfattning och ingen större vikt 
har lagts vid detta. Det enda som kan tänkas är att ett högre mottryck fås, än specificerat i 
randvillkoret, vid tömningen av olja från aktuatormodulen som följd av tryckförluster i det 
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rörsystem som leder oljan tillbaka till tanken. Det skulle därmed vara intressant att studera hur 
en strypning i denna del påverkar återgångsförloppet. 

 
Figur 4-5, lågtryckstank 

4.1.6. Olja 
I Tabell 4-1 redovisas egenskaperna för den modellerade oljan respektive den verkliga oljan. 

Tabell 4-1, egenskaper för oljan 

 Modell Verklig 
Densitet (kg/m3) 940@1 bar 

950@500 bar 
962@1000 bar 
974@1500 bar 
985@2000 bar 

840@15.6 grader Celsius 

Bulkmodul (N/mm2) 1600@1 bar 
1875@500 bar 
2150@1000 bar 
2425@1500 bar 
2700@2000 bar 

Minst 1379@40 grader 
Celsius 

Dynamisk viskositet (Ns/m2) 0.7@50 grader Celsius 
0.4@60 grader Celsius 
0.23@70 grader Celsius 
0.14@80 grader Celsius 
0.085@90 grader Celsius 
0.055@100 grader Celsius 
0.04@110 grader Celsius 
0.03@120 grader Celsius 
0.022@130 grader Celsius 
0.017@140 grader Celsius 
0.015@150 grader Celsius 

- 

Kinematisk viskositet 
(mm2/s) 

- 14.6@40 grader Celsius 
3.57@100 grader Celsius 
1.1@205 grader Celsius 

Ytspänning (N/m) 0.03 - 

Oljan som används i modellen är den oljan som är fördefinierad i Hydsim. Oljans egenskaper 
stämmer inte helt överens med den verkliga oljans egenskaper, men anses vara tillräckligt 
nära för att rimliga resultat skall uppnås. Det bästa vore att få fullständiga specifikationer på 
den korrekta oljan, eftersom det finns stöd för att skapa egna fluider i Hydsim, men sådana 
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specifikationer verkar inte finnas eller är åtminstone svåra att få tag i. Under simuleringen är 
temperaturen konstant och därmed är den dynamiska viskositeten konstant, men redovisas 
ändå i sin fullständiga form i Tabell 4-1. 
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5. Kalibrering och validering 
Syftet med modellen är främst att studera det interna beteendet och öka förståelsen för 
systemet, samt att kunna prova nya konstruktioner i utvecklingen av systemet. Tillförlitliga 
mätdata är en bristvara då utvecklingen av hårdvaran fortfarande pågår, dessutom saknar 
Hydsim lämpliga element för vissa tillämpningar varför ett antal förenklingar har införts. Med 
ovanstående anledningar har den klassiska kalibrerings- och valideringsmetoden blivit 
tvungen att frångås en del. Normalt sett ser arbetsgången ut enligt nedan. 

1. En modell av det önskade systemet byggs. 

2. Flera uppsättningar mätdata inhämtas, där speciellt mätningar på de insignaler och 
utsignaler som används i modellen ingår. 

3. Vid tillgång till flera uppsättningar mätdata och används olika delar av mätdata till 
kalibrering och validering av modellen. 

4. Modellen valideras mot mätdata och en bedömning av modellens kvalitet görs. Anses 
modellen inte vara tillräckligt bra görs en ny modell med efterföljande kalibrering och 
validering. 

5. Modellens resultat diskuteras och jämförs med befintligt mätdata. Speciellt avvikelser 
från mätdata bör tas upp. 

Som nämndes har ovanstående tillvägagångssätt inte kunnat användas fullt ut och förklaringar 
till detta ges nedan. 

1. Avgränsningar i modellen har gjorts p.g.a. begränsningar i programvara och tid. Dessa 
diskuteras i kapitel 4. 

2. Det modellerade systemet är inte färdigt vilket gör att mätdata för det systemet inte 
finns tillgängligt. Däremot finns en testrigg för systemet, men specifikationerna för 
rörsystemet mellan pump och aktuatormodul okända. De mätdata som används i hela 
denna rapport avser mätningar på testriggen, som alltså avviker en del från det 
modellerade systemet, men de viktigaste komponenterna, aktuatormodul samt massa 
med fjäder, är desamma. Dessutom finns endast en uppsättning mätdata som är 
tillräckligt bra för att användas och dessa data innehåller begränsade uppgifter för 
insignalerna. Därför används dessa uppgifter tillsammans med analys av mätningar på 
hastigheten för att bestämma insignalerna till modellen. 

3. Samma mätdata har använts för kalibrering och validering. Det kan tyckas att någon 
kalibrering inte ska behöva göras, då Hydsim bygger på fysikaliska element med 
karaktäristik som ska motsvara verklighetens, men en förutsättning för detta är att 
kunskap om elementens verkliga beteende finns. För att nämna några exempel så är 
tryckförlusterna över switch- respektive aktuatorventilerna, samt spalten till 
snubbervolymen parametrar som anpassats för att få tillfredställande 
överensstämmelse med mätdata. 

4. Validering och jämförelse mellan mätdata och simulering återfinns senare i detta 
kapitel. 

Sammanfattningsvis så är det viktigt att känna till att modellen inte är anpassad efter den 
testrigg där mätningarna utförts, samt att insignalerna till modellen kan avvika från mätdata. 



 

 22

5.1. Den kompletta modellen 
För kalibrering och validering av den kompletta modellen används mätningar. Mätningarna 
utförs med laser och beräknar hastigheten hos massan med hjälp av dopplerskifte. Dessvärre 
lider denna mätmetod av kraftiga störningar, vilket gör att positionen inte återgår till nollnivån 
då massan är i sitt ursprungsläge utan stannar på ett negativt värde. Dessa data är de enda 
mätdata som ansetts tillräckligt pålitliga och är därmed de enda data som använts. Ur 
hastigheten kan positionen beräknas genom integrering. För att få en snyggare kurva, som 
lättare kan jämföras med simuleringsresultat, filtreras mätdata med ett lågpassfilter. Resultatet 
kan ses i Figur 5-1. Skillnaderna är små men de största spikarna är bortfiltrerade. 

H
as

tig
he

t

Tid

Uppmätt hastighet
Filtrerad uppmätt hastighet

 
Figur 5-1, beräknad hastighet för massan 

I Figur 5-2 visas integralerna av den uppmätta hastigheten och den filtrerade uppmätta 
hastigheten och här syns tydligt inverkan av störningarna. 
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Integralen av uppmätt hastighet
Integralen av f iltrerad uppmätt hastighet

 
Figur 5-2, beräknad position för massan 

Trots den tydliga inverkan av störningarna i Figur 5-2 har inga försök gjort att eliminera 
denna felaktighet. Anledningen till detta är att det dels inte är helt trivialt att manipulera data 
på ett korrekt sätt och dels att det då skulle kunna bli en fråga om att anpassa mätdata till 
simuleringsresultaten vilket bör undvikas. 

I Figur 5-3 visas den filtrerade uppmätta hastigheten samt simuleringsresultatet. Om förloppet 
delas in i tre olika steg, positiv rörelse, bibehållen position och återgång (negativ rörelse), kan 
nedanstående noteras i de olika skedena: 
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1. Positiv rörelse. Den simulerade kurvan har en svängning vars frekvens inte 
överensstämmer med den uppmätta. Två lokala minimum kan urskiljas för 
simuleringen. Det uppmätta resultatet har en lägre frekvens och uppvisar endast ett 
lokalt minimum. Denna skillnad beror förmodligen på avvikelser i geometrin i 
rörsystemet hos testriggen jämfört med det modellerade systemet, samt till en viss del 
på oljans egenskaper. I appendix II visas simuleringar av ett system med en annan 
geometri på rörsystemet. Det är inte något försök i att efterlikna testriggens geometri 
utan ett sätt att påvisa geometrins betydelse. Vidare kan nämnas att det i Appendix II 
har använts flera steglängder för att verifiera att den använda steglängden är tillräcklig. 

2. Bibehållen position. När aktuatorventilen stängs initieras en självsvängning av 
masströgheten i kombination med fjäder och olja. Svängningsfrekvensen är högre för 
den uppmätta kurvan men avvikelsen kan elimineras genom att ändra på massans vikt. 
Efterforskningar visar dock att den använda vikten är den korrekta varför ett sådant 
förfarande vore direkt felaktigt. Oljan kan ha en viss inverkan även om den verkar 
vara förhållandevis liten jämfört med fjäderns och massans inverkan. 

3. Återgång. Den simulerade kurvan uppvisar en svängning som inte säkert kan 
förklaras. Det kan ha att göra med att återgången i simuleringen startar från en annan 
position samt att hastigheten vid initieringen av den återgående rörelsen, p.g.a. 
avvikelser i frekvensen vid bibehållen position, skiljer en del. 

 
Figur 5-3, uppmätt och simulerad hastighet för massan samt flödesarea för aktuatorventilen vid simulering 

I Figur 5-4 visas resultaten för uppmätt filtrerad position och simulerad position för 
aktuatormodul 2. Figuren visar tydliga avvikelser i position, men denna avvikelse beror till 
stor del på de störningar som finns i mätdata. I Figur 5-4 är några intressanta punkter 
markerade vilka diskuteras nedan. 
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1. Den uppmätta hastigheten, se Figur 5-3, är negativ vilket gör att positionen för 
mätdata och simulering avviker. Vid granskning av t.ex. Figur 5-1 är det möjligt att 
åtminstone delar av denna negativa hastighet egentligen beror på mätstörningar, vilket 
kan förklara skillnaden. 

2. Avvikelsen i tidpunkt då hastigheten får ett lokalt minimum, som diskuterats i 
samband med Figur 5-3, syns tydligt även här. 

3. Den bibehållna positionen svänger runt positionen då aktuatorventilen stängs vilket 
genom erfarenhet tyder på att simuleringsresultaten är tillförlitliga. Om svängningarna 
skulle ske kring ett avtagande medelvärde, som visas i Appendix II, tyder detta på 
numeriska problem, t.ex. för lång steglängd. Detta eftersom det fysikaliskt skulle 
betyda att oljan komprimeras i stor utsträckning utan motsvarande tryckökning. 

4. Den negativa lutning som syns hos medelvärdet för svängningarna i den uppmätta 
kurvan beror förmodligen på mätfel, men kan även bero på läckage i systemet. I den 
simulerade kurvan bibehålls samma medelvärde, vilket även bör vara fallet enligt 
diskussionen i punkt 3. 

 
Figur 5-4, uppmätt och simulerad position för massan samt flödesarea för aktuatorventilen vid simulering 

I övrigt har en generell rimlighetsbedömning av simuleringsresultaten gjorts. En del av dessa 
resultat redovisas i kommande kapitel. 
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6. Analys av systemegenskaper 
De resultat som redovisas i detta kapitel är endast ett urval av de resultat som kan vara 
intressanta. De är även delvis grund för den rimlighetsbedömning som kontinuerligt gjorts 
under utvecklingen av modellen, men även andra iakttagelser har gjorts för att säkerställa 
funktionen hos modellen. 

6.1. Tryck i aktuatormodulen 
I Figur 6-1 visas trycket i volymen mellan switch-ventilen och aktuator-ventilen 
(aktuatormodul), trycket i volymen mellan aktuator-ventilen och primär-/sekundärkolv 
(aktuatorvolym), samt positionen för massan. I figuren visas även timingen av switch-ventilen 
och aktuator-ventilen och hur trycken i volymerna påverkas av dessa händelser.  

 
Figur 6-1, tryck i aktuatormodulen samt timingen för switch- respektive aktuatorventilerna 

6.2. Snubbern 
Snubberns uppgift är att dämpa hastigheten när sekundärkolven landar i primärkolven vid 
massans återgång (negativ hastighet). Försök har visat att det inte är några större problem att 
skapa en bra dämpning, men problemet är att det då påverkar massans positiva hastighet 
negativt på grund av det fenomen som visas i Figur 6-2. Här syns tydligt att ett stort tryckfall 
skapas över spalten som leder till snubbervolymen (volymen mellan primär- och 
sekundärkolv), vilket gör att sekundärkolven får en mindre yta under högt tryck som bidrar till 
att försämra prestandan. Vid stängning skapas istället ett högt tryck i snubbervolymen, vilket 
bromsar hastigheten på önskat sätt. I denna simulering är inte dämpningen tillräcklig och 
kurvan uppvisar ett tydligt ”knä” i den punkt där sekundärkolven möter primärkolven. Detta 
fenomen kan även ses i hastighetskurvan, t.ex. Figur 5-3, där hastigheten gör ett hopp vid den 
tidpunkt då kolvarna möts. Tyvärr visar det sig att ingen bra kompromiss går att uppnå, men 
andra lösningar håller på att testas. 
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Figur 6-2, tryck i snubbervolymen 

I Figur 6-3 visas en simulering med en större spalt och i detta fall blir tryckfallet vid 
öppningen markant mindre. Dämpningen vid stängningen blir sämre, vilket leder till större 
belastningar då sekundärkolven landar i primärkolven. Observera att denna simulering endast 
används i Figur 6-3 och de efterföljande resultaten är från den simulering som samtliga 
ovanstående resultat är hämtade ifrån, om inte annat anges. 

 
Figur 6-3, tryck i snubbervolymen med större spalt än i Figur 6-2 
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6.3. Ledningssystem 
Eftersom ingen verifierad modell av vare sig pump eller ackumulator används, bör resultaten 
för ledningssystemet granskas kritiskt. Det är ändå intressant att studera trycksvängningar 
som kan påverka funktionen hos aktuatormodulen. I Figur 6-4 visas trycket i ingången till 
ledningssystemet, samt i volymen innan aktuatormodul 2. I denna figur är hela simuleringen 
redovisad och inkluderar, även händelser för aktuatormodul 1, vilka återfinns i intervallet 1-5. 

 
Figur 6-4, tryck innan ledningssystemet samt innan aktuatormodul 2 

I Figur 6-4 syns att kraftiga tryckpulsationer uppkommer vid öppning och stängning av både 
switch-ventilen och aktuatorventilen. De dämpas ut relativt snabbt och skillnaden i amplitud 
innan aktuatormodul 2 vid händelser vid aktuatormodul 1 respektive 2 är synbar. Det syns vid 
bl.a. markering 1 och 6 i Figur 6-4 och tyder på att inverkan av den andra aktuatorn 
förmodligen inte är kritisk. 



 

 28

 

 



 

 29

7. Resultat 
Modellen som tagits fram fungerar vilket visas i Figur 5-3 och Figur 5-4. Den kan förfinas 
och förbättras, för att bättre stämma överens med det system som Scania kommer använda för 
tester, men det kräver ökad kunskap om hur det systemet ser ut. För ändamålet anses den vara 
tillräckligt bra, d.v.s. för att analysera fenomen och öka kunskapen om systemet samt att 
kunna testa nya versioner av hårdvaran. Dessa slutsatser grundar sig på att modellens resultat 
stämmer bra överens med mätdata, samt att de analyser som redovisas i kapitel 6 verkar 
rimliga, d.v.s. uppvisar beteenden som är verkar korrekta med hänsyn taget till grundläggande 
fysik. Slutsatser som bygger på absolutvärden av simuleringsresultaten bör dock granskas 
kritiskt tills en validering och kalibrering gjorts mot ett system där samtliga ingående 
komponenters egenskaper och specifikationer är kända. Om så sker bör en ny utvärdering 
göras för att avgöra om modellen är tillräckligt exakt för sådana tillämpningar. 

7.1. Utveckling av modellen 
Modellen är förenklad på en del punkter för att säkerställa funktionen och ha en robust 
grundstomme. Med detta i åtanke ges nedan ett antal förslag på vad som kan ändras eller 
läggas till för att få en mer komplett modell. 

• Hela pumpdelen bör kunna modelleras men det kräver kunskap om pumpens 
karaktäristik. 

• En enkel modell av ackumulatorn kan förhoppningsvis konstrueras med hjälp av de 
nya element som tillkommer i den uppgradering som släpps av AVL under början av 
2005. 

• Testa nya lösningar på hårdvaran. 

• Studera hur läckage påverkar prestandan för systemet. 

• Testa olika variationer av aktuatorventilens öppnings- och stängningstider. Man skulle 
t.ex. kunna testa att införa en bromsfunktion som med hjälp av aktuatorventilen 
minskar hastigheten med vilken primärkolven träffar sekundärkolven. 

• Studera om snubbern kan orsaka problem med att primärkolven trycks upp i botten på 
sitt säte (vid massans återgång) och på så sätt tenderar att tappa en stor del av sin 
hydrauliskt verksamma area. 

7.2. Kommentarer angående Hydsim 
Modellen i sin nuvarande form är relativt stabil och kräver inte några extremt korta 
steglängder vid simulering. Viss försiktighet bör dock iakttagas när systemet byggs ut då 
Hydsim tenderar att hamna i numeriska svårigheter. Nedan redovisas ett antal punkter som 
kan vara värt att tänka på vid modellering i Hydsim. Observera att dessa punkter inte är några 
universella sanningar utan endast författarens egna erfarenheter och till viss del även tips från 
AVL. 

• Undvik bend-element om det går då dessa i regel kräver väldigt kort steglängd. 

• Rör-element bör användas endast om rörets längd är minst fem gånger så stor som 
rörets diameter, i annat fall använd volyms-element. Korta rör, även om de uppfyller 
ovanstående, bör även de ersättas med volyms-element. 



 

 30

• Elementet för annular gap kräver en viss längd på spalten. Är spalten kort kan det 
uppstå numeriska svårigheter som måste kompenseras med kort steglängd. Spaltens 
diametrala mått bör inte vara för stort då även detta kan ge problem. 

• Orifice-elementet ger problem vid strypningar som ger liten inverkan på resultatet, 
d.v.s. används ett sådant element, se till att strypningen stryper tillräckligt mycket. 

• De resultat som redovisas för flöden i systemet är endast biprodukter i beräkningarna 
och är inga variabler som skickas mellan elementen. Ser flödena konstiga ut, men 
systemet i övrigt verkar fungera som det ska kan man ofta bortse ifrån detta problem. 

• Har man en modell med någon form av ventil och resultaten inledningsvis visar 
rörelser i systemet, trots att initialvillkoren är satta så att systemet initialt ska vara 
stationärt kan det t.ex. bero på att initialtrycken kring ventilen är olika. I detta läge kan 
Hydsim vid behov sätta in virtuella volymer (som inte syns i modellen, endast i 
datafilerna) vars initialvillkor interpoleras fram och på så sätt fås transienter i början 
av simuleringen. För att undvika detta kan volymer sättas in före och efter ventilen för 
att undvika att Hydsim sätter in virtuella volymer och på så sätt få full kontroll över 
initialvillkoren på båda sidor om ventilen. 

• Börja med en så enkel modell som möjligt och kontrollera att alla resultat ser rimliga 
ut och inte lider av numeriska instabiliteter. Ser allt bra ut, lägg till så få element som 
möjligt och kontrollera resultaten mellan varje förändring. 

• I vissa fall kan kurvorna se bra ut, men resultaten verkar ändå konstiga och 
ofysikaliska. Testa då att korta steglängden och jämför resultaten. Visar det sig att 
simuleringarna skiljer sig bör det ses som en varningsklocka för att det någonstans i 
systemet uppstår numeriska problem. Det är inte omöjligt att det behövs en steglängd 
som är kortare än normalt och försök att hitta en stabil steglängd som gör att en 
kortare steglängd inte förändrar resultatet bör genomföras. Först då är resultaten 
pålitliga. I appendix II visas simuleringar av samma system, men med olika 
steglängder. Här syns en tydlig skillnad i resultatet och då bör nyss nämnda förfarande 
användas. Generellt kan sägas att kortare steglängd ger bättre resultat, men tar längre 
tid. Det finns gränser för hur kort steglängd som kan användas beroende på hur 
modellen ser ut och vilka element som används. 
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Appendix I, tillgängliga element i Hydsim v. 4.4 
I nedanstående tabell redovisas det element som finns tillgängliga i AVL Hydsim v. 4.4 samt 
en kort beskrivning av dess modellerade funktionalitet. 

Grupp Element Symbol 
Pressure 
Definierar randvillkor för tryck som funktion 
av tid eller vevaxelvinkel. 

 

Flow Rate 
Definierar randvillkor för flöde som funktion 
av tid eller vevaxelvinkel. 

 

Mechanical 
Definierar randvillkor för koordinat eller 
hastighet som funktion av tid eller 
vevaxelvinkel. 

 

Boundary 

Hydromechanical 
Definierar randvillkor för koordinat/hastighet 
samt tryck/flöde som funktion av tid eller 
vevaxelvinkel. 

 

Cam profile 
Definierar en kamprofil.  

Cam 

Cam plate 
Definierar en kamplatta.  
Rocker Arm (Pushrod) 
Definierar en vipparm.  
Rocker Arm (Cam) 
Definierar en vipparm inkluderande en 
kamprofil i polära koordinater. 

 

Lever 

Finger Follower 
Definierar finger follower inkluderande en 
kamprofil i polära koordinater. 

 

Lumped Mass 
Definierar en massa med två frihetsgrader.  

Solid 

Rigid Shaft 
Definierar en stel axel med tre frihetsgrader.  
Standard 
Definierar en standardkolv.  

Piston 

Split-Injection (SID) 
Definierar en SID-kolv.  

Volume 
Standard 
Definierar en standardvolym med stela  
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väggar. 
Compliant 
Definierar en volym med eftergivliga väggar 
som cylinder eller sfär. 

 

Two-phase 
Definierar en volym med fluid-gasblandning.  
d’Alambert Model 
Definierar ett ledningsrör där lösningen tas 
fram med d’Alamberts modell. Denna modell 
är friktionslös men friktionen kan definieras 
separat. 

 

Laplace Transform 
Definierar ett ledningsrör där lösningen tas 
fram med hjälp av Laplace-transform och 
friktionen beräknas med Melchers metod. 

 

Characteristics Method 
Definierar ett ledningsrör. 

 
Godunov Method 
Definierar ett ledningsrör.  

Line 

MacCormack (Two-phase) 
Definierar ett ledningsrör med fluid-
gasblandning.  

Round/Circular 
Definierar en krök med cirkulärt tvärsnitt och 
konstant area. 

 
 Bend 

Mitre/Circular Bend 
Definierar en krök med cirkulärt tvärsnitt och 
konstant area som skapats av t.ex. två 
borrningar. 

 

Tee (90 deg) 
Definierar en t-korsning med 90 grader mellan 
huvudledning och sidoledning.  

 Junction 

Tee (angle) 
Definierar en t-korsning med valbar vinkel 
mellan huvudledning och sidoledning.  

Radial Piston (RPD) 
Definierar en RPD-pump.  

 Pump 

Plunger 
Definierar en kolv.  

 Leakage Annular gap 
Definierar en cirkulär spalt.  
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In-line Fill/Spill 
Definierar tillsammans med Plunger en 
radpump.  

 Port 

Distributor Fill/Spill 
Definierar tillsammans med Plunger och Cam 
Plate en fördelarpump. 

 

Delivery 
Definierar en typ av backventil.  
Constant Volume 
Definierar en typ av backventil.  
Check (Ball) 
Definierar en typ av backventil.  

 Valve 

Check (Poppet) 
Definierar en typ av backventil.  
Time-controlled (Switch) 
Definierar en trottel med öppnings-
/stängningsarea som funktion av tid.  

Lift-controlled (Slide) 
Definierar en trottel vars öppning styrs av 
positionen på en mekanisk kropp. 

 

Flow Area vs. Time/CA 
Definierar en trottel med flödesarea som 
funktion av tid.  

 Throttle 

Pressure Drop vs. Flow 
Definierar en trottel med tryckskillnad som 
funktion av flöde. 

 

Armature (Basic model) 
Definierar en solenoidarmatur med en 
magnetisk kraft beroende av luftgapet. 

 
 Solenoid 

Armature (Extended model) 
Definierar en solenoidarmatur med variabel 
magnetisk kraft.  

Lift Function 
Definierar en lyftfunktion för en 
piezoelektrisk aktuator. 

 

Lift Amplifier 
Element som omvandlar rörelse till kraft för 
kolv-element. 

 

 Piezo 

Stack Actuator 
  

 Orifice 
General 
Definierar en strypning.  
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Cavitating 
Definierar en utökad modell av en strypning  
Sharp-edged 
Definierar en strypning med spetsig mynning.  
Round-edged 
Definierar en strypning med rund mynning.  

 

Sharp-edged Long 
Definierar en lång strypning med spetsiga 
mynningar. 

 

SAC (Basic model) 
Definierar ett SAC-munstycke.  
VCO (Basic model) 
Definierar ett VCO-munstycke.  
SAC (Extended model) 
Definierar ett SAC-munstycke.  
VCO (Extended model) 
Definierar ett VCO-munstycke.  

 Nozzle 

RSN-Collar Throttle 
Definierar ett RSN-munstycke  
Standard (obsolete model) 
Gammal definition av en standardinjektor.  
2-spring (obsolete model) 
Gammal definition av en TSI-injektor.  
Standard (up-to-date) 
Definierar en standardinjektor.  

 Needle 

2-spring (up-to-date) 
Definierar en TSI-injektor.  
MATLAB API: Simulink 
Definierar interfacet mellan Hydsim och 
Matlab API: Simulink.  

MATLAB API: m-function 
Definierar interfacet mellan Hydsim och 
Matlab API: m-function.  

 Matlab 

MATLAB DLL 
Definierar interfacet mellan Hydsim och 
Matlab DLL.  



 

 V

Appendix II, simulering med annan geometri och steglängd 
Nedan visas två figurer simulerade med olika steglängder och annan geometri på rörsystemet. 
Skillnaden jämfört med modellen i kap 5 är tydlig. Att den valda steglängden 5.1111e-8 
räcker till syns tydligt i figuren eftersom kortare steglängder ger exakt samma resultat. Notera 
dessutom hur simuleringen med störst steglängd får ett ofysikaliskt utseende, vilket alltså kan 
indikera att en felaktig steglängd använts. Geometrin är ändrat jämfört med de simuleringar 
som redovisats i rapporten för att påvisa geometrins inverkan på resultatet. 

 
Figur 1, position för massan med olika steglängd för samma system 

 
Figur 2, hastighet hos massan med olika steglängd för samma system 



 

 VI



 

 VII

Appendix III, översikt av modellen 
I Figur 1 visas den kompletta modellen. 

 
Figur 1, översikt av modellen
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