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Sammanfattning
Modellering av fysikaliska fenomen kan i många fall reducera både kostnad och
tidsåtgång i samband med nyutveckling eller modifiering av tekniska system. Med
hjälp av modeller kan man på ett tidigt stadium se den valda tekniska lösningens
potential, utan att behöva tillverka dyra detaljer och testriggar. I många fall är
det heller inte möjligt att testa alla de funktioner som man önskar av den tekniska
lösningen, med mindre än att man använder sig av den slutliga produkten.

I det här fallet har modellering använts för att optimera de ingående aktiva
delarna i en modifierad ändlägesdämpning hos manövercylindern för nosstället på
JAS39 Gripen. Resultatet har därefter validerats genom ett begränsat antal prov i
hydraulriggen. Under simuleringarna erhölls de övre och undre gränserna på både
fjäderlängden och strypningsdiametern. De styrande villkoren för gränserna var
infällningstiden vid kyla, samt minimering av amplituderna och antalet cykler hos
lastväxlingarna i samband med att nosstället tar i låsmekanismen vid infällning.

De slutliga parametrarna för ändlägesdämpningen valdes till en fjäderlängd på
35 ± 1 mm och en diameter för strypningen mellan 0.4 − 0.5 mm.
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Notation

Variabler och konstanter

gi, i = 1, 2, 3... : Geometriska konstanter
xj , j = 1, 2, 3... : Geometriska variabler
θ1 : Referensvinkel för manövercylindern
θ2 : Referensvinkel för landställsbenet
θ̇1 : Manövercylinderns vinkelhastighet
θ̇2 : Landställsbenets vinkelhastighet
θ̈1 : Manövercylinderns vinkelacceleration
θ̈2 : Landställsbenets vinkelacceleration
βe : Kompressionsmodulen för hydrauloljan
x3 : Manövercylinderns längd
p1 : Trycket i första kammaren (Manövercylindern)
p2 : Trycket i andra kammaren (Manövercylindern)
p3 : Trycket i tredje kammaren (Manövercylindern)
p4 : Trycket i fjärde kammaren (Manövercylindern)
V1 : Volymen i första kammaren (Manövercylindern)
V2 : Volymen i andra kammaren (Manövercylindern)
V3 : Volymen i tredje kammaren (Manövercylindern)
V4 : Volymen i fjärde kammaren (Manövercylindern)
qin : Flödet in till manövercylindern
qr : Flödet genom regulatorn
qb : Flödet genom backventilen
qs : Flödet genom ändlägesdämpningens strypning
qut : Flödet ut från manövercylindern
phyd : Systemtrycket
pref : Returtrycket
Ar : Strypningsarean i regulatorn
As : Strypningsarena i ändlägesdämpningen

Förkortningar

Lohm : Liquid ohm, flödesresistansen för en vätska
APPH : Automotive Production Precision Hydraulics
FFT : Fast Fourier Transform





Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Vid infällning av nosstället på JAS39 Gripen, sker idag en lastväxlingssekvens i
låsmekanismen, se figur 1.1, i samband med inlåsning av stället. De ursprungli-
ga utmattningsberäkningarna som är gjorda för nosstället förutsätter att endast
en impuls uppkommer per landning i inlåsningsmekanismen. I dagsläget belastas
dock nosstället av i snitt fyra pulser, vilka ger upphov till laster på inlåspinnen
som varierar i amplitud mellan −2 kN och 4 kN. Uppdateras de tidigare utmatt-
ningsberäkningarna med det verkliga antalet lastcykler som förekommer, kommer
nosställets livslängd att bli avsevärt kortare än vad de tidigare beräkningarna angi-
vit. För nosstället kommer livslängden att sjunka till drygt hälften av det tidigare
beräknade livet, vilket inte är acceptabelt.

För att komma till rätta med problemet har underleverantören av landställs-
systemet APPH (Automotive Productions Precision Hydraulics) tagit fram en
modifierad manövercylinder med en förbättrad ändlägesdämpning. Den nya änd-
lägesdämpningen kommer dock att påverka tiden som krävs för att fälla in nosstäl-
let. Detta innebär att man på nytt måste verifiera att infällningstiderna uppfyller
de ställda kraven. Kraven innebär att den del av infällningssekvensen som utgörs
av nosställets infällning inte får ta längre tid än 11.5 sekunder. Detta omfattar
hela temperaturområdet som ingår i flygplanets specifikation. Det sämsta fallet
kommer att vara kalla vinternätter då flygplanet står utomhus och hydrauloljan
erhåller samma temperatur som omgivningen och därmed blir mer trögflytande.
Den nedre temperaturgränsen som flygplanet ska klara av med avseende på nor-
mal start och infällning är satt till −30oC, vilket då även ger den nedre gränsen
för hydrauloljans temperatur.

Syftet med provföremålet som APPH tillhandahåller, är att man på Saab ge-
nom prov och analys ska kunna bestämma vilka strypningsdiameterar och fjäder-
längder som krävs för att erhålla tillräcklig dämpning samtidigt som man möter
kraven på infällningstiden. Anledningen till att proverna sker på Saab är att hyd-
raulriggen finns tillgänglig med den mätutrustning som behövs för att verifiera
den nya ändlägesdämpningen. I normala fall sker all nödvändig utprovning hos
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2 Inledning

APPH vilka har inriktat sin verksamhet mot utveckling och tillverkning av land-
ställssystem.

Figur 1.1. Nosstället och inlåset för nosstället på JAS39 Gripen. Inlåspinnen sitter mon-
terad på den högra sidan av nosställsbenet och går i ingrepp ca 0.5 m bakom nosställets
lagringspunkt i flygplansskrovet.

1.2 Den nya ändlägesdämpningen

Den nya ändlägesdämpningen består av en fast strypning integrerad i en bricka,
vilken positioneras internt i manövercylindern av en fjäder enligt figur 1.2. Stryp-
ningen aktiveras i slutet av slaget då brickan når cylinderhusets gavel och där stry-
per allt annat flöde än det som kan ske genom strypningen, enligt figur 1.3. När
flödet stryps kommer trycket som byggs upp i den högra kammaren att motverka
kolvstångens rörelse åt höger och som resultat sjunker kolvstångens hastighet. Den
lägre hastigheten innebär att impulsen i samband med inlåsningen kommer att bli
lägre och därmed ge en längre livslängd för de kritiska delarna på nosstället.

Fördelen med den valda konstruktionen är att den är enkel och innehåller få
delar som kan gå sönder, vilket alltid är att föredra för mekaniska system. Ingen
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Figur 1.2. Den nya ändlägesdämpningen, innan den är aktiverad. Vid infällning av
nosstället sker inflödet av hydraulolja i den vänstra kammaren (trycksidan) vilket kommer
att få kolvstången att röra sig åt höger. När detta sker kommer hydraulolja att börja
flöda ut ur den högra kammaren (retursidan).

Figur 1.3. Den nya ändlägesdämpningen då den är aktiverad. Brickan med strypningen
har nått gaveln på cylinderhuset och utloppet ur den högra kammaren har reducerats.
Resultatet av det mindre utloppet är att trycket på retursidan byggs upp och därmed
motverkar kolvstångens rörelse åt höger.



4 Inledning

injustering av ändlägesdämpningen är nödvändig i samband med att manöver-
cylindern monteras i flygplan. Sammantaget ger detta en bra lösning som både
är robust och enkel att handha. Priset man får betala för enkelheten är att flö-
det kommer att strypas tvärt när ändlägesdämpningen aktiveras, vilket exciterar
svängningar i systemet som måste hinna dämpas ut innan låspinnen når inlåset.

Andra tekniska lösningar för att erhålla tillräcklig dämpning övervägdes men
ansågs av kostnads- och/eller utrymmesmässiga skäl inte vara lämpliga eller möj-
liga att installera i flygplanet.

1.3 Varför modellering och simulering
Modellering av fysikaliska fenomen kan i många fall reducera både kostnader och
tidsåtgång i samband med nyutveckling eller modifiering av tekniska system. Vi-
dare kan modeller generellt användas till att simulera egenskaper som inte skulle
vara praktiska att prova, exempelvis sådana simuleringar som skulle leda till haveri
i testutrustningen.

Det viktiga vid framtagandet av en modell är att fokusera på de egenskaper
man vill att modellen ska kunna ge information om, att man kan identifiera vilka
approximeringar och förenklingar som är möjliga att göra utan att de primära
egenskaperna påverkas i sådan utsträckning att modellen blir oandvändbar. Natur-
ligtvis är approximationer och förenklingar det som är svårast att göra, då dessa
kräver en stor mängd praktisk erfarenhet för att kunna göras korrekt.

I det aktuella fallet med manövercylindern för nosstället, finns ingen enkel möj-
lighet att prova den nya konstruktionens egenskaper i samband med kyla. Detta
innebär att den enda framkomliga vägen för att erhålla den nya manövercylinderns
inverkan på infällningstiderna är att modellera och simulera dess egenskaper. Mo-
dellen kan då även användas för att bestämma de ingående komponenterna som
fjäderlängden och strypningsdiametern i förväg, innan alla komponenter i testen-
heten har tillverkats. När alla delarna sedan finns tillgängliga kan man snabbt
komma fram till den optimala lösningen i den verifierande provningen.



Kapitel 2

Problemformulering

2.1 Kravbild

För att kunna skapa en modell som är relevant för optimeringen av ändläges-
dämpningsfunktionen, bör de förväntningar och de krav som finns på modellen
identifieras. Utifrån det som tidigare har nämnts angående infällningstiden och
lastväxlingarna i inlåset, kan man ställa upp följande syften för modellen:

• Att med modellens hjälp, välja de fjäderlängder och strypningsdiametrar
som ska provas i hydraulriggen

• Att med hjälp av modellen verifiera att kraven på infällningstiden uppfylls
vid −30oC

Modellen måste då vara tillräckligt noggrann och detaljerad för att kunna verifiera
att infällningstiderna uppfylls, likväl som att lasterna som förekommer reduceras
till acceptabla nivåer. För den slutliga konfigurationen av fjäderlängd och stryp-
ningsdiameter gäller:

• Att lastnivåerna i samband med inlåsning ligger på acceptabla nivåer

• Att infällningen inte tar längre tid än 11.5 sekunder

2.2 Begränsningar

För att det ska vara möjligt att genomföra uppgiften inom tidsramen för ett exa-
mensarbete på tjugo veckors effektiv arbetstid, måste tidsåtgången beaktas i valet
av modellens komplexitet och noggrannhet. I det här fallet då det finns stora
mängder mätdata sedan tidigare prov, är det naturligt att utnyttja dessa i så
stor utsträckning som möjligt. Valideringsmöjligheter som mätdata ger innebär
att man kan tillåta sig större förenklingar i samband med modellbygget, än vad
man annars skulle göra.

5



6 Problemformulering

Figur 2.1. Figur med de storheter som ingår i beräkningen av systemets kinetiska energi.
θ1 utgör vinkelhastigheten för cylinderhuset och kolvstången medan θ2 är nosställsbenets
vinkelhastighet. ẋ3 utgör kolvstångens hastighet i radiell led, räknat från manövercylin-
derns infästning i flygplansskrovet. mi, i = 1...3 och Ij , j = 1...3 utgör massorna och
masströghetsmomenten för de tre ingående delarna.

2.2.1 Val av huvudspår för modelleringen

I valet av väg för att modellera nosställssystemet, inses att det finns nästintill
oändligt många sätt att göra modellen på. Ytterligheterna för modellen beträff-
ande dess komplexitet, kan man sammanfatta i följande två alternativ:

• En utförlig modell som försöker att efterlikna det verkliga systemet så långt
som möjligt. I en sådan modell tar man hänsyn till bl.a. tordering och böj-
ning av landställsbenet genom att använda Finita Element Metoder (FEM).
Modellen måste även inkludera egenskaper som glapp och friktion i lagrings-
punkter, slitaget av hydrauloljan etc.

• En begränsad modell som enbart baserar sig på stelkroppsmekaniken för
nosställssystemet och de allmänna hydrauliksambanden för den interna re-
presentationen av manövercylindern.
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Ur ett akademiskt perspektiv är det första alternativet det mest intressanta,
eftersom man där får inblick i hur små fysikaliska fenomen som det är möjligt
att modellera och simulera. Man får även svar på hur väl de olika matematiska
representationerna stämmer överens med de verkliga fenomenen. Dock kommer en
modell med så hög komplexitet att kräva mycket större arbetsinsatser än vad som
ryms inom de tjugo veckorna som är avsatta för examensarbetet.

Från utvecklingsingenjörens perspektiv är det andra alternativet attraktivare,
då tidsåtgången för att ta fram en sådan modell är ringa jämfört med det för-
ra alternativet. Man får i det senare fallet med den enklare modellen en bättre
utdelning för investerat kapital. Även för examensarbetets del är alternativ två at-
traktivare, då den tillgängliga tiden bedöms vara tillräcklig för att skapa en sådan
modell, samt att modellen är tillräckligt noggrann för optimeringsarbetet som ska
göras.

Att den kraftigt förenklade modellen i alternativ två räcker, trots att möjlig-
heten att simulera kraftväxlingarna i inlåset utelämnas, inses när systemets energi-
nivåer studeras.

Impulserna som uppkommer när inlåspinnen på nosstället slår i låskroken, är
direkt beroende av den kinetiska energin i systemet, se figur 2.1. Uttrycket för den
kinetiska energin ges av

T =
1
2
I1θ̇

2
1 +

1
2
m2ẋ

2
3 +

1
2
I2θ̇

2
1 +

1
2
I3θ̇

2
2 (2.1)

där θ̇1 är vinkelhastigheten för både cylinderhuset och kolvstången, ẋ3 är kolv-
stångens hastighet i radiell led, θ̇2 är vinkelhastigheten för nosställsbenet och m2

är kolvstångens massa. I1, I2 och I3 är i tur och ordning masströghetsmomenten
för cylinderhuset, kolvstången och nosställsbenet. På grund av att systemet endast
har en frihetsgrad, är vinkelhastigheterna θ̇1 och θ̇2 funktioner av ẋ3.

Eftersom impulserna minskar med minskande hastighet hos kolvstången, inne-
bär det att man önskar sänka hastigheten så mycket som möjligt under den sista
delen av slaget. Det som då återstår att bestämma med hjälp av modellen och
simuleringarna, är hur mycket hastigheten kan sänkas samtidigt som kraven på
infällningstiden uppfylls. Att de lösningar som tas fram med hjälp av simulering-
arna uppfyller de krav som finns på impulsernas storlek kan sedan verifieras genom
provning i hydraulriggen.

2.2.2 Den interna låsmekanismen

I både den nuvarande och den modifierade manövercylindern finns en intern lås-
mekanism enligt figur 2.2 som inverkar på infällningsförloppet. Låsmekanismens
funktion i samband med upplåsning är enligt följande:

• Initialt blockerar låsringen låsfingrarna vilket då hindrar kolvstången från att
röra sig. När hydraultrycket ökar i den vänstra kammaren kommer låsringen
att förskjutas åt höger och därmed frigöra låsfingrarna. När låsfingrarna helt
har lämnat spåret i kolvstången, kan kolvstången börja att röra sig åt höger.
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Figur 2.2. Principskiss som visar den interna låsningen i manöverylindern. Den översta
bilden visar manövercylindern i låst läge, där låsringen blockerar rörelsen för låsfingrarna.
Den mellersta bilden visar hur låsringen rör sig åt höger när tryck appliceras i den vänstra
kammaren och därmed frigör låsfingrarna. Den nedersta bilden visar mekanismen då
jämvikt nåtts under rörelsen.
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• Under den resterande delen av slaget, innan nosstället når inlåst läge, kom-
mer låsringen att befinna sig någonstans mellan de två mekaniska stoppen i
manövercylindern. Den exakta positionen styrs av det differentiella trycket
mellan kamrarna och fjäderkonstanten hos fjädern som låsringen ligger an
mot.

• När landstället når inlåst läge kommer låsringen att fortsätta att röra sig
åt höger i figuren, beroende på att trycket sjunker i den högra kammaren
när kolvstången slutar röra sig. Rörelsen hos låsringen kommer att påverka
trycket i den högra kammaren en kort stund efter att nosstället nått låst
läge

Den interna låsmekanismen kommer att utelämnas i modellen, med motiveringen
att låsfunktionens inverkan på infällningstiden är ringa, samt att den data som
behövs för att kunna modellera låsmekanismen saknas. Det som är viktig att lägga
på minnet, är att simuleringarna kommer att se något annorlunda ut jämfört med
mätdata och att mätdata kommer att visa en förhöjd trycknivå efter att stället
nått inlåst läge, på grund av den interna låsmekanismen.

2.2.3 Luftlaster
När nosstället fälls in under flygning kommer luftlasterna att ge upphov till en
stängande kraft på nosstället som kommer att reducera infällningstiden. Stor-
leken på luftmotståndet beror på en rad faktorer såsom flygplanets hastighet,
luftens densitet, luftens strömning kring nosstället etc. Den genomsnittliga skill-
naden på infällningstiderna vid flygning jämfört med motsvarande infällningstid
i hydraulriggen är i storleksordningen ett par tiondelars sekund. Eftersom ingen
luftlastmodell är inkluderad i hydraulriggen kommer heller inga luftlaster att ingå
i simuleringsmodellen, då modellen valideras mot mätdata från hydraulriggen.

2.2.4 Den tänkta modellen
Sammanfattar man alla förenklingarna som kommer att göras i samband med
modelleringen, erhålls följande lista:

• Hydraulikdelen av modellen kommer endast inkludera de delar som är vä-
sentliga för förändringar av infällningstiden gentemot det tidigare utförandet.
Fokuseringen vid modellerandet kommer därför att ligga på att beskriva flö-
dena genom den nya ändlägesdämpningen på ett så korrekt sätt som möjligt.
Den interna låsningsmekanismen kommer däremot inte att modelleras.

• Hänsyn till massa och tröghetsmoment i systemet är tänkt att ske med hjälp
av en förhållandevis enkel stelkroppsmodell, där data för ingående kompo-
nenter hämtas från Catia.

• Den långsamma dynamiken utelämnas helt, då det logiska resonemanget sä-
ger att kraftväxlingen i inlåset är direkt proportionell mot hastigheten och
att man därför vill ha en så liten strypningsarea som möjligt för ändläges-
dämpningen.
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• Ingen luftlastmodell används eftersom manövercylindern ska provas i hyd-
raulriggen där luftlaster inte kommer att ingå.



Kapitel 3

Modellen för systemet

För att erhålla en bra struktur på modellen och därigenom förenkla modellerandet,
delades modellen upp i tre delar mellan vilka gränssnitten är naturliga, enkla
och väldefinierade. I modelleringsblocken kommer sedan ytterligare uppdelning av
strukturen att göras, med avsikt att göra varje del lätthanterlig och överblickbar.
De tre övergripande delarna i modellen utgörs av:

• Manövercylindern
Den första delen av modellen består av hydraulmodellen för manövercylin-
dern, där alla tryck och flöden i manövercylindern finns representerade. Den
här delen modelleras uteslutande med hjälp av samband tagna från ström-
ningsläran för fluider samt empiriska samband. Gränssnittet mot stelkropps-
modellen utgörs av kraften som verkar i kolvstångens axial-led.

• Stelkroppsmodellen
Den andra delen utgörs av en stelkroppsmodellen, baserad på Newtons och
Eulers teorier för stelkroppsmekanik. Delarna som ingår i den här delen
av modellen, utgörs av manövercylinderns cylinderhus och kolvstång samt
nosställsbenet. Ingående data för komponenterna såsom massa, tyngdpunkt
och tröghetsmoment är hämtade från Catia. Gränssnittet mot de andra de-
larna av modellen består av kraften från inlåset och kraften som verkar på
kolvstången.

• Inlåset
Inlåset är den tredje och sista delen av modellen och består av en enkel
kraftfunktion baserad på inlåsets interna geometri och funktion. Förutom
att beskriva själva inlåsfunktion, utgör den här delen av modellen även det
matematiska stoppet för nosstället då stället når inlåst läge. Inlåsmodellen är
baserad på data från produktspecifikationen samt uppmätning av hårdvaran.

11
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3.1 Manövercylindern
Manövercylindern i nosställssystemet på JAS39 Gripen är en dubbelverkande hyd-
raulcylinder. Förutom att manövercylindern sköter själva in- och utfällandet av
nosstället, fungerar den även som en fällstötta då nosstället är i utfällt läge. Den
interna låsningen i manövercylindern består av en låsring som låser mekanismen
för alla externa laster i cylindern. Låset i manövercylindern är aktivt då stället är
utfällt och låses upp då hydraultryck appliceras för ”ställ in”.

Manövercylinderns primära delar består av cylinderhuset och kolvstången, där
den senare har en tvådelad kolv. På kolvstången sitter mekanismen för den in-
terna låsningen och mekanismen för den nya ändlägesdämpningen monterade. På
in- och utgångarna i manövercylindern sitter fasta strypningar som reglerar flö-
det och minskar inverkan av tryckspikar från hydraulsystemet. Manövercylindern
inkluderar också ett ventilhus samt en tryckregulator, där den senare även är ut-
rustad med en ”pop-up” indikator. ”Pop-up” indikatorn indikerar om regulatorn
inte klarar av att reglera trycket i manövercylinder.

Manövercylindern har även en extern mekanisk låsning som används för att
förhindra risken för vådainfällning av stället i samband med hantering av flygpla-
net vid underhåll och service.

3.1.1 Strömningssamband
De grundläggande strömningssambanden och egenskaperna hos fluiden, som kom-
mer att användas vid modellerandet av hydraliken presenteras i det här avsnittet.
Den övervägande delen av strömningssambanden som beskrivs är hämtade från
formelsamlingen i Hydraulik och Pneumatik [3]. För de övriga är källan angiven i
anslutning till sambandet som beskrivs.

Kontinuitetsekvationen

För en volym till vilken det sker ett in- och utflöde av vätska enligt figur 3.1 gäller
följande samband

qin − qut = V̇ +
V

βe
ṗ (3.1)

där qin och qut utgör inflödet respektive utflödet ur volymen V . I högerledet ut-
gör V̇ och ṗ volymsförändringen respektive tryckförändringen i kammaren. βe är
hydrauloljans kompressionsmodul och dess utseende beskrivs längre fram i kapit-
let. Differentialekvationen (3.1) benämns som kontinuitetsekvationen inom fluid-
mekaniken.

Skarpkantade strypningar

Om flödet i ett rör stöter på en strypning enligt figur 3.2 kommer strypningen att ge
upphov till ett ökat flödesmotstånd. Det högre flödesmotståndet resulterar i att
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Figur 3.1. En referensvolym V med ett internt tryck p. Det interna tillståndet i volymen
styrs av tidsderivatorna V̇ och ṗ. Derivatan för volymen ges direkt av hastigheten v hos
kolven. Därefter används kontinuitetsekvationen enligt (3.1) för att beräkna ṗ

flödet genom röret sjunker, samtidigt som trycket ökar uppströms strypningens
placering och minskar nedströms. Flödet genom en sådan generell strypning ges
av

qstryp = CqA

√
2
ρ
∆p (3.2)

där qstryp utgör flödet genom strypningen, Cq är flödesparametern för strypningen,
ρ fluidens densitet och ∆p tryckfallet över strypningen. A är strypningens area och
ges av

A =
πd2

4

där d är strypningsdiametern. För en ideal skarpkantad strypning enligt (3.2) är
fluidens viskositet av försumbar betydelse och flödesparametern brukar sättas till
Cq = 0.61. Detta är ett allmänt vedertaget värde på flödesparametern som man
brukar utgå ifrån.

Kompressionsmodulen βe för hydrauloljan

Kompressionsmodulen ger som namnet anger, ett mått på vätskans kompressibi-
litet. Kompressibiliteten är starkt temperatur och tryckberoende och då modellen
avser att simulera hur temperaturen inverkar på ändlägesdämpningens funktion,
måste hänsyn tas till denna förändring. Utseendet för den aktuella hydrauloljans
kompressionsmodul ges av figur 3.3.

Reynolds tal

Reynolds tal är en dimensionslös koefficient som beskriver karaktären hos ström-
ningen för en gas eller en fluid. Enligt Merrit [5] ges Reynolds tal av
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Figur 3.2. En ideal skarpkantad strypning med strypningsdiameter d, där flödet genom
strypningen är oberoende av fluidens viskositet. Flödet i figuren förutsätter att p1 > p2.

Figur 3.3. Empirisk data för kompressionsmodulen för den aktuella hydrauloljan hämtat
från Saab-standard 161215, som i sin tur är baserad på produktdata från Exxon
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Figur 3.4. En ideal rörstrypning med diametern d och längden l. Flödet genom stryp-
ningen kan vara antingen laminärt eller turbulent. Flödet i figuren förutsätter att p1 > p2.

Re =
4ρq

πµd
=

4ρA

πµd
ẋ (3.3)

där Re är Reynoldstalet. Flödet q är taget i det område där Reynolds tal för ström-
ningen ska beräknas. I det här fallet substitueras q med arean A och hastigheten
ẋ, för att överenstämma med de parametrar som senare kommer att användas vid
modelleringen. Den dynamiska viskositeten µ är en funktion av den kinematiska
viskositeten ν, som beräknas enligt

µ = νρ

där ρ är hydrauloljans densitet. Den kinematiska viskositetens utseende för hyd-
rauloljan som används beskrivs längre fram i kapitlet.

Rörstrypningar

Flödet genom en rörstrypning, enligt figur 3.4, ges av samma uttryck som för den
skarpkantade strypningen (3.2). Flödet genom en rörstrypning är dock känsligt
för fluidens viskositet, vilket innebär att flödesparametern Cq varierar och därmed
måste beräknas.

För att kunna beräkna Cq måste först strömningens karaktär bestämmas, vil-
ken kan vara antingen laminär eller turbulent. Transitionsområdet mellan laminär
och turbulent strömning varierar beroende på det geometriska utseendet, fluidens
egenskaper etc, men ligger normalt kring ett Reynoldstal på 2300. Ett Reynoldstal
som understiger 2300 motsvarar laminär strömning och uttrycket för flödespara-
metern Cq beräknas då enligt

Cq =
1√

1.5 + 1.28 tanh
(
6.28( l

dRe
)0.44

)
+ 64 l

dRe

(3.4)
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Figur 3.5. Empirisk data för viskositeten för den aktuella hydrauloljan hämtat från Saab
standard 161215, som i sin tur är baserad på produktdata från Exxon

Om Reynoldstalet istället överstiger 2300 är strömningen turbulent och då används
istället följande uttryck

Cq =
1√

1.46 + 0.088 l
d + 0.316

Re0.25
l

dRe

(3.5)

I både (3.4) och (3.5) är d strypningsdiametern, l rörstrypningens längd och Re

Reynolds tal som ges av (3.3).

Kinematiska viskositeten

Viskositeten beskriver en fluids förmåga att motstå skjuvning och är, liksom kom-
pressionsmodulen, en egenskap som påverkas kraftigt av temperaturförändringar.
För en sjunkande temperatur ökar viskositeten och fluiden blir mer trögflytande,
vilket direkt påverkar infällningstiderna negativt. Funktionen för den kinematiska
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viskositeten för den aktuella hydrauloljan ges i figur 3.5.

Flödesmotstånd (Liquid ohm)

Lohm står för ”Liquid Ohm” och är en motsvarighet inom hydrauliken för el-
teknikens Ohm. Lohm används ofta av underleverantörer för att beskriva olika
komponenters flödesmotstånd.

I Lee’s produktkatalog [4] är en Lohm definierad så att den motsvarar en
strömning av vatten på 100 gallons/min vid ett tryckfall på 25 psi över strypningen.
Vattnets temperatur är satt till 80 grader Farenheit. För beräkningar baserade på
Lohm, gäller följande samband

I = 20
√

H

LΩ

L = 20
√

H

I

H =
I2L2

400
(3.6)

där I utgör flödet, H det differentiella trycket och L motståndet uttryckt i Lohm.
Yttrycken i (3.6) är dock i anglosaxiska enheter och konverteras därför till de mer
lätthanterliga SI-enheterna.

Av sambanden i (3.6) är det endast uttrycket för flödet I, som är intressant för
manövercylindermodellen. Efter konvertering blir då uttrycket för flödet enligt

q = 440
√

∆p

LΩ
(3.7)

där q motsvarar flödet, ∆p differentiella trycket och LΩ utgör flödesresistansen.
För standardstrypningarna i manövercylindern, kommer det förenklade samban-
det i (3.7) att användas vid modellering, eftersom strypningarnas flödesmotstånd
endast är angivna i Lohm i Lee’s produktkatalog [4].

3.1.2 Modellen
Strukturen för manövercylindermodellen baseras primärt på beskrivningar och
data från produktspecifikationen [2]. Enklaste sättet att få en bra struktur på
modellen är att utgå från hydraulschemat enligt figur 3.6. Använder man därefter
sambanden för hydrauliken som beskrevs i föregående avsnitt, tillsammans med
hydraulschemat får man en struktur för modellen enligt figur 3.7. De huvudsakliga
delarna som ska modelleras utgörs av:

• Gränssnittet för manövercylindern mot övriga hydraulsystemet

• Flödena genom de fasta Lee-strypningarna

• Flödet genom tryckbegränsningsregulatorn
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Figur 3.6. Hydraulschemat för den befintliga manövercylindern. Hydraulschemat visar
kopplingarna mot resten av hydraulsystemet samt ventilhusets funktion. För den modifi-
erade manövercylindern kommer en strypning som styrs av manövercylinderns längd att
inkluderas vid utloppet i den högra kammaren i manövercylindern, vilket ej är inkluderat
i den här figuren.
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• Flödet genom backventilen

• Flödet genom ändlägesdämpningen då den är aktiverad

• Tillstånden i de olika volymerna V1, V2, V3 och V4

Definitionen av de olika flödena som är nödvändiga vid modellerandet enligt
figur 3.7 är:

• qin är flödet genom den första Lee-strypningen CB2

• qr är flödet genom regulatorn

• qb är flödet genom backventilen

• qs är flödet genom ändlägesdämpningen

• qut är flödet ut genom den andra Lee-strypningen CB1

Trycknivåerna som också är nödvändiga för modellerandet av manövercylindern
är definierade enligt följande:

• phyd utgör flygplanets systemtryck (trycksidan)

• pref är referenstrycket för retursidan

• p1 utgör trycket i den konstanta volymen V1 mellan den första Lee-strypningen
och regulatorn

• p2 utgör manövercylinderns vänstra kammare V2 (trycksidan).

• p3 för manöverclinderns högra kammare V3 (retursidan).

• p4 utgör trycket i den konstanta volymen V4 mellan utloppet från högra
kammaren och den andra Lee-strypningen i systemet.

Emulering av hydraulsystemet

Hydraulsystemet på JAS39 Gripen innehåller flera konstanttryckspumpar. För att
en sådan pump ska kunna hålla trycket i systemet konstant oberoende av flö-
desuttaget, reglerar den slaglängden för kolvarna i cylindertrumman. En ökande
slaglängd gör det möjligt för pumpen att leverera ett större flöde vid samma tryck.
En typisk flödes-/tryckkurva för en konstanttryckspump ges i figur 3.8.

I figuren kan man se en marginell sänkning av systemtrycket då pumpen kom-
penserar för det ökande flödesuttaget genom att förändra deplacementet. När
pumpen når max deplacement kan den inte längre kompensera för det ökande
flödesuttaget och trycket sjunker därför snabbt som resultat av detta.

Hydraulpumparna är konstruerade för att i normala fall klara av att levere-
ra det flöde som flygplanet kräver, innan max deplacement nås. Detta gör att
hydraulsystemet approximeras med en konstant trycknivå i modellen. I det här
fallet har den konstanta trycknivån phyd för modellen valts till 28 MPa. Trycket
på retursidan pref har satts till 1.5 MPa.
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Figur 3.7. Modellens principiella utseende. Tryckdifferensen mellan volym 2 och volym
3 ger den kraft som utgör gränssnittet mot resten av modellen. phyd och pref utgör
konstanter motsvarande systemtrycket respektive returtrycket.

Figur 3.8. Tryck/Flödes diagram för en hydraulpump motsvarande den som sitter i JAS
39 Gripen. Den flacka delen av kurvan motsvarar den del då pumpen ändrar deplacement
för att kompensera det ökande flödesuttaget. Den brantare delen av kurvan uppkommer
då pumpen redan befinner sig på max deplacement och inte kan kompensera flödesuttaget
ytterligare.
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Figur 3.9. Principutseendet för en Lee- strypning, enligt förebild i Lee’s produkt-
katalog [4].

De befintliga strypningarna i manövercylindern

I manövercylindern finns det som redan nämnts strypningar med en konstant
strypningsarea. Strypningarna är tillverkade av Lee med beteckning JEHA1875300L
och flödesmotståndet för dessa är angivet till 300 Lohm i Lee’s produktkatalog [4].
Baserat på (3.7) och tryckskillnaden mellan systemtrycket phyd och trycket p1 i
volym V1, erhålls följande modellekvationer för den första Lee-strypningen

qin = 440
√

phyd − p1

LΩ
(3.8)

då p1 ≤ phyd, och

−qin = 440
√

p1 − phyd

LΩ
(3.9)

då p1 > phyd.

Motsvarande ekvationer för Lee-strypningen på retursidan ges av

qut = 440
√

p4 − pref

LΩ
(3.10)

då p4 ≥ pref och

−qut = 440
√

pref − p4

LΩ
(3.11)

då p4 < pref
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Figur 3.10. Principskiss över regulatorns funktion, det relativa trycket mellan p1 och p2

tillsammans med fjädern reglerar arean genom vilken flödet till kammare två sker.

Tryckregulatorn

Tryckregulatorns uppgift är att reglera trycket hos manövercylindern så att trycket
i den vänstra kammaren, se figur 3.6, ej överstiger 15 MPa. Regulatorns funktion är
baserad på en enkel återkoppling, genom att trycket i volym V2 påverkar läget hos
en slidventil. Ventilen reglerar flödet in till volym V2 och kommer gradvis strypa
inflödet när trycket i kammaren stiger. Flödet genom regulatorn idealiseras med
en skarpkantad strypning enligt

qr = CqrAr

√
2
ρ
(p1 − p2) (3.12)

där flödesparametern Cqr sätts till 0.61. Ar utgör strypningens area, som kommer
att variera beroende på trycket i V3. För att inte hydrauloljans viskositetsbero-
ende ska förloras i och med att en skarpkantad strypning används, skapas två
areafunktioner för att hantera egenskaperna vid de olika temperaturerna. Den
första areafunktion är giltig för rumstemperatur och den andra för −30o Celsius.

För att bestämma areafunktionernas utseende används de kända infällnings-
tiderna för dagens manövercylinder som underlag. Utifrån infällningstiderna kan
kolvstångens hastighet bestämmas och blir då ungefär 7.67 centimeter per sekund,
för infällning i rumstemperatur.

Flödet in till den vänstra kammaren är beroende av den effektiva arean A2 hos
kolven för trycksidan. För flödet ut ur manövercylindern gäller motsvarande area
hos kolven A3. Hastigheten ẋ3 och arean för tryck- respektive retursidan ger då
flödet in och ut ur manövercylindern enligt

qin = A2ẋ3

qut = A3ẋ3 (3.13)

Sambanden för Lee-strypningarna i manövercylindern ges av (3.8) för stryp-
ningen på ingången och (3.10) för strypningen på utgången. Då trycken p1 och p4
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Figur 3.11. De empiriskt framtagna areafunktionerna för strypningen i regulatorn, be-
roende på temperaturen hos oljan. Den övre kurvan representerar areafunktionen vid 25o

Celsius och den undre vid −30o Celsius.

utgör de sökta variablerna löses de ut ur respektive ekvation och man erhåller då

p1 = phyd − q2
inLΩ2

4402
(3.14)

p4 = pref +
q2
utLΩ2

4402
(3.15)

Därefter beräknas jämviktstrycken för tryck- och returkamrarna i manöver-
cylindern. För returkammaren ges flödet genom rörstrypningen enligt (3.2) med
koefficienten Cq beräknad enligt (3.4) eller (3.5) beroende på om flödet är laminärt
eller turbulent. Löser man ut trycket p3 ur (3.2) får man följande uttryck

p3 = p4 +
q2
rρ

2C2
q A2

s

(3.16)

där trycket p4 ges av (3.15), As utgör utloppsdiametern ur returkammaren. Ef-
tersom jämvikt förutsätts ges trycket i den vänstra kammaren då av

p2 =
A3

A2
p3 (3.17)

Det som då återstår är att beräkna diametern för strypningen i regulatorn för
det aktuella tillståndet. Arean för strypningen ingår i (3.12) som ger

Ar =
qr

Cqr

√
2
ρ(p1 − p2)

(3.18)
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när arean löses ut. Skriver man därefter om regulatorns strypningsarea Ar enligt

d =

√
4Ar

π
(3.19)

erhålls den sökta diametern d för strypningen. Med (3.19) tecknas sedan diametern
som en linjär funktion av trycket i den vänstra kammaren. Proceduren upprepas
för fallet då hydrauloljan har en temperatur på −30o Celsius, där den genomsnitt-
liga hastigheten hos kolvstången är 5.57 centimeter per sekund. Den resulterande
areafunktionen Ar för de båda temperaturerna, baserade på ekvationerna (3.13)–
(3.19), får då ett utseende enligt figur 3.11.

Backventilen

Backventilen sitter monterad parallellt med tryckregulatorn i hydraulschemat och
påverkar även den flödet in och ut ur den vänstra kammaren. Backventilen är kon-
struerad så att den öppnar för ett tryck i den vänstra kammaren p2 som överstiger
p1. Flödet kommer då att gå från den vänstra kammaren V2 i manövercylindern in
till V1. Detta innebär att eventuella impulser som verkar genom kolvstången från
yttre laster orsakade av exempelvis nosställsbenets svängningar inte kan bygga
upp höga trycknivåer i V2 under infällning.

Backventilen modelleras som en skarpkantad strypning enligt

qb = CqbAb

√
2
ρ
(p2 − p1) (3.20)

där flödeskoefficienten Cqb även i det här fallet sätts till 0.61. Arean Ab utgör
backventilens effektiva strypningsarea. Backventilen har modellerats på enklast
möjliga sätt, vilket innebär att strypningen kommer att vara helt öppen eller helt
stängd beroende på tryckskillnaden mellan p1 och p2. Under normala förhållanden
vid infällningen kommer inte backventilen att vara aktiv.

Ändlägesdämpningen

Mekanismen för att erhålla ändlägesdämpningen består av en bricka som är posi-
tionerad av en fjäder internt i manövercylindern. När brickan når den inre delen av
gaveln på cylinderhuset kommer brickan att täta av och förhindra allt flöde ut ur
kammaren, förutom det flöde som går genom den i brickan integrerade strypning-
en. När flödet på så sätt reduceras kommer trycket att öka i den högra kammaren
enligt figur 3.6 och hastigheten hos kolvstången kommer då att reduceras. Under
övriga delen av slaget kommer den modifierade manövercylindern att fungera på
samma sätt som den nuvarande.

Funktionen för att simulera ändlägesdämpningen använder sig av en stryp-
ningsarea As som varierar under slaget, dvs när ingen ändlägesdämpning är aktiv
motsvarar arean den dimension som kanalen ut ur kammaren har. När manöver-
cylindern når den slaglängd där mantelytan mellan kolven och inre gaveln är lika
stor som arean hos utloppet, reduceras arean linjärt ända tills strypbrickan ligger
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Figur 3.12. Deklarering av variabler och konstanter för geometrin som styr ändläges-
dämpningens funktion.

an mot innerdelen av gaveln. Arean för strypningen kommer därefter att motsvara
strypningens storlek i brickan för resten av slaget.

Den linjära funktionen av x3 mellan den maximala och minimala arean ges av

As = As1 − As1 − As2

h
((x3 + xs + g26) − (x3init + g21)) (3.21)

där xs motsvarar fjäderlängden hos fjädern som positionerar strypningsbrickan
och h utgör sträckan som övergången mellan de två areorna sker på. Arean As1

motsvarar den effektiva utloppsarean när strypningen inte är aktiverad och ges av

As1 =
πg2

25

4

och As2 i (3.21) utgör arean för den valda strypningen enligt

As2 =
πg2

27

4

Ändlägesdämpningen använder sig av areafunktionen enligt figur 3.13 och
figur 3.14. Areafunktionen är skapad med hjälp av (3.21) och används för ett
postivt flöde genom strypningen. Blir flödet däremot negativt kommer arean att
sättas lika med kanalens area, dvs As1. De slutliga funktionerna för flödet genom
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Figur 3.13. Areafunktionens utseende under hela slaget. I det här fallet visas funktionen
med en fjäderlängd på 50 mm och en strypningsdiameter på 0.5 mm
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Figur 3.14. Förstoring av övergångsområdet mellan den stora arean och den lilla. Funk-
tionen mellan dessa två areaor är linjärt avtagande.
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strypningen blir då enligt

qs = CqsAs

√
2
ρ
(p3 − p4), p3 ≥ p4

−qs = CqsA0

√
2
ρ
(p4 − p3), p4 > p3 (3.22)

Värdet på Cqs ges av sambanden (3.2), (3.4) och (3.5) för rörstrypningar, och
Reynolds tal beräknas enligt (3.3) vilket för det här fallet ger

Re =
4ρqout

πµd
=

4ρA3

πµd
ẋ3

Volym 1

Det som återstår av modellerandet för manövercylindern är att teckna kontinuitets-
ekvationen (3.1) för var och en av de fyra volymerna i modellen. Flödet till den
första volymen kommer från hydraulsystemet genom den första Lee strypningen
qin och flödet ut från volymen ges av qr. Detta gäller under förutsättning att
phyd > p1 > p2, där referensriktningarna för positiva flöden är definierade enligt
figur 3.7. Den resulterande differentialekvationen för den första kammaren blir då,
om man använder sig av kontinuitetssambandet, följande

qin − qr + qb =
V1

βe
ṗ1 (3.23)

där ṗ1 är tryckförändringen i volym V1. Volymsförändringen för V̇1 är noll eftersom
volymen är konstant.

Volym 2

Volym nummer två utgörs av den vänstra kammaren i hydraulcylindern. Flödet till
och från denna volym ges av qr och qb som är flödet genom regulatorn respektive
flödet genom backventilen. Som tidigare nämndes kommer qr = 0 då qb 6= 0 och
vice versa. Kontinuitetsekvationen ger då

qr − qb = V̇2 +
V2

βe
ṗ2 (3.24)

där ṗ2 är tryckförändringen i volym V2 och V̇2 ges av A2ẋ3 där ẋ3 motsvarar kolv-
stångens hastighet.

Volym 3

Den högra kammaren i manövercylindern utgörs av volym V3 vilken liksom volym
V2 är beroende av kolvstångens läge. Det enda flöde till eller från volymen är det
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som sker genom strypningen qs. Kontinuitetsekvationen (3.1) ger följande ekvation

−qs = V̇3 +
V3

βe
ṗ3 (3.25)

där ṗ3 utgör tryckförändringen i volym V3 och V̇3 ges av A3ẋ3 där ẋ3 motsvarar
kolvstångens hastighet.

Volym 4

Den sista volymen påverkas av två flöden, dels flödet som går genom strypningen
för ändlägesdämpningen och dels den som går genom den sista Lee-strypningen

qs − qut =
V4

βe
ṗ4 (3.26)

där ṗ4 är tryckförändringen i volym V4.

3.2 Stelkroppsmodellen
Nosställets väsentliga komponenter utgörs av manövercylindern och själva nosställs-
benet, se figur 3.15. På nosställsbenet inkluderas styrcylindern för noshjulsstyr-
ningen, bromsar, ventilenheter etc. Hydraulcylindern delas vid friläggningen upp i
två separata delar, cylinderhuset som är infäst i flygplanets skrov och kolvstången
som rör sig relativt cylinderhuset. Alla delar som ingår i stelkroppsmodellen har
approximerats så att masscentrum ligger i samma plan. I modellen har dessutom
tyngdpunktens läge för cylinderhuset approximerats till centrumlinjen. För stel-
kroppsmodellen gäller generellt att gi, i = 1, 2, 3... är geometriska konstanter och
xi, i = 1, 2, 3... är geometriska variabler.

3.2.1 Tvångsvillkoren
Nosställets geometriska utforming gör att nosställssystemet endast har en frihets-
grad, vilken kontrolleras av manövercylinderns längd. Detta innebär i sin tur att
vinklarna θ1 och θ2 i figur 3.16 är tvångsstyrda av manövercylindern och att de
därmed kan tecknas som funktioner av manövercylinderns längd. Tecknar man de
ekvationer som beskriver de geometriska villkoren som alltid måste uppfyllas för
systemet erhålls

x3 sin θ1 − g20 sin θ2 = g1

x3 cos θ1 − g20 cos θ2 = g3 (3.27)

som beskriver de geometriska villkoren i x- respektive z-led. Efter derivering av
(3.27) erhålls hastighetssambanden för respektive riktning enligt

ẋ3 sin θ1 + x3 cos θ1θ̇1 − g20 cos θ2θ̇2 = 0
ẋ3 cos θ1 − x3 sin θ1θ̇1 + g20 sin θ2θ̇2 = 0 (3.28)
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Figur 3.15. Nosstället med manövercylindern
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Figur 3.16. Den geometriskt tvångsstyrda rörelsen hos nosstället, med de ingående
variablerna och konstanterna.

Kolvstångens hastighet ẋ3 är given vilket innebär att även vinkelhastigheter-
na θ̇1 och θ̇2 kan bestämmas. Deriverar man (3.28) ytterligare en gång får man
sambanden för vinkelaccelerationerna, vilka man kan lösa ut på samma sätt som
vinkelhastigheterna.

ẍ3 sin θ1 + x3 cos θ1θ̈1 − g20 cos θ2θ̈2 =
x3 sin θ1θ̇

2
1 − 2ẋ3 cos θ1θ̇1 − g20 sin θ2θ̇

2
2

ẍ3 cos θ1 − x3 sin θ1θ̈1 + g20 sin θ2θ̈2 =
2ẋ3 sin θ1θ̇1 + x3 cos θ1θ̇

2
1 − g20 cos θ2θ̇

2
2 (3.29)

Ekvationerna i (3.29) ger då de sökta vinkelaccelerationerna θ̈1 och θ̈2 som
funktion av kolvstångens acceleration ẍ3.

3.2.2 Cylinderhuset
Cylinderhuset friläggs och beteckningar införes enligt figur 3.17 och därefter teck-
nas kraft- och momentekvationerna för cylinderhuset.

m1r̈1x = Ax + Fc sin θ1 − Fh cos θ1

m1r̈1z = Az + Fc cos θ1 + Fh sin θ1 − m1g

I1Aθ̈1 = m1x1g cos θ1 − x1Fc (3.30)

där Fh motsvarar kraften från manövercylindern, Fc den artificiella kontaktkraften
mellan cylinderhuset och kolvstången och m1 cylinderhusets massa. Variablerna
r̈x och r̈z motsvarar accelerationerna för masscentrum i respektive x- och z-led.
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Figur 3.17. Friläggning av cylinderhuset med alla krafter, hastigheter och acceleratio-
ner införda. Utifrån figuren tecknas kraft- och momentekvationerna för cylinderhuset.
Momentekvationen beräknas med avseende på punkt A i figuren.
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Kontaktkraften Fc mellan cylinderhuset och cylinderkolven approximeras med
en punktkraft, eftersom lastfördelningen utefter ytan inte är av intresse för mo-
dellen i övrigt. Det väsentliga för modellen är att cylinderhuset och kolvstången
är matematiskt kopplade. De två sista krafterna Ax och Az är lagerkrafterna i
gränssnittet mot flygplansskrovet.

Accelerationerna r̈x och r̈z erhålls genom att teckna ortsvektorn och derivera
den med avseende på tiden. Ortsvektorn till cylinderhusets masscentrum ges av

r1x = x1 cos θ1

r1z = −x1 sin θ1 (3.31)

Derivering av ortvektorns komponenter i (3.31) med avseende på tid ger ekva-
tionerna för hastighen i x-led respektive z-led enligt

ṙ1x = −x1 sin θ1θ̇1

ṙ1z = −x1 cos θ1θ̇1 (3.32)

Derivering av (3.32) ger till slut de sökta accelerationerna

r̈1x = −x1 cos θ1θ̇
2
1 − x1 sin θ1θ̈1

r̈1z = x1 sin θ1θ̇
2
1 − x1 cos θ1θ̈1 (3.33)

där r̈1x och r̈1z substitueras in i (3.30) som då ger de slutliga uttrycken för cylinder-
huset enligt (3.34).

Ax + Fc sin θ1 + θ̈1x1m1 sin θ1 = −m1x1 cos θ1θ̇
2
1 + Fh cos θ1

Az + Fc cos θ1 + θ̈1x1m1 cos θ1 = m1x1 sin θ1θ̇
2
1 + m1g − Fh sin θ1

Fcx1 + θ̈1I1A = m1gx1 cos θ1 (3.34)

3.2.3 Kolvstången
Kolvstångens ekvationer tecknas utifrån figur 3.18 och kraft- och momentekvatio-
nerna blir då

m2r̈2x = −Bx − Fc sin θ1 + Fh cos θ1

m2r̈2z = Bz − m2g − Fc cos θ1 − Fh sin θ1

I2A(x3)θ̈1 = gm2x2 cos θ1 + x1Fc + x3Bx sin θ1 − x3Bz cos θ1 (3.35)

där Bx och By utgör krafterna i infästningspunkten för kolvstången i nosstället,
x3 är som tidigare manövercylinderns totala längd, medan x2 utgör avståndet
till masscentrum hos kolvstången. Kolvstångens hastighet ẋ2 är identisk med ẋ3

eftersom skillnaden mellan x2 och x3 endast består av en konstant term. Detta
innebär att även accelerationen ẍ2 är identisk med ẍ3.

För att kunna bestämma r̈x och r̈z tecknas ortsvektorn till kolvstångens mass-
centrum enligt

r2x = x2 cos θ1

r2z = −x2 sin θ1 (3.36)
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Figur 3.18. Friläggning av kolvstången och införandet av de krafter, hastigheter och
accelerationer som verkar på kolvstången. Momentekvationen tecknas med avseende på
rotationscentrum A.
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På samma sätt som för cylinderhuset deriveras ortsvektorn för systemet med
avseende på tid, där (3.36) då ger

ṙ2x = ẋ2 cos θ1 − x2 sin θ1θ̇1

ṙ2z = −ẋ2 sin θ1 − x2 cos θ1θ̇1 (3.37)

Derivering av (3.37) ger accelerationen för kolvstångens masscentrum enligt

r̈2x = ẍ2 cos θ1θ̇1 − 2ẋ2 sin θ1 − x2 cos θ1θ̇
2
1 − x2 sin θ1θ̈1

r̈2z = −ẍ2 sin θ1 − 2ẋ2 cos θ1θ̇1 + x2 cos θ1θ̇
2
1 − x2 cos θ1θ̈1 (3.38)

Insubstituering av r̈2x och r̈2z i (3.35) ger då de sökta ekvationerna för kolv-
stången enligt

Bx + Fc sin θ1 + ẍ2m2 cos θ1 − θ̈1x2m2 sin θ1 =
2m2ẋ2 sin θ1θ̇1 + m2x2 cos θ1θ̇

2
1 + Fh cos θ1

−Bz + Fc cos θ1 − ẍ2m2 sin θ1 − θ̈1x2m2 cos θ1 =
−m2g + 2m2ẋ2 cos θ1θ̇1 − m2x2 cos θ1θ̇

2
1 − Fh sin θ1

−Bxx3 sin θ1 + Bzx3 cos θ1 − Fcx1 + θ̈1I2A =
m2gx2 cos θ1 (3.39)

Masströghetsmomentet I2A för kolvstången i (3.39) kommer att förändras un-
der infällningen på grund av att masscentrum rör sig bort från rotationspunkten
”A”. För att beräkna hur masströghetsmomentet förändras med avseende på ”A”
måste förflyttningssatsen enligt [6] användas och uttrycket blir för det här fallet

I2A = I2Ainit + m2(x2 − x2init)2

där x2init motsvarar det initiala avståndet till masscentrum hos kolvstången och
I2Ainit det initiala masströghetsmomentet kring punkten ”A”, då nosstället är i
utfällt läge.

3.2.4 Nosställsbenet
För nosställsbenet införs beteckningar enligt figur 3.19, vilket ger följande kraft-
och momentekvationer

m3r̈3x = Cx + Bx

m3r̈3z = Cz − m3g − Bz − Fz

I3C θ̈2 = gm3 cos(θ2 − ϕ2)g9 − Bx sin θ2g20 +
Bz cos θ2g20 − g4 cos(θ2 − ϕ1)Fz (3.40)

där ϕi, i = 1...2 är en konstanta vinklar, Fz kraften i inlåset, samt Cx och Cz som
utgör krafterna i gränssnittet mot flygplansskrovet. I3C är masströghetsmomentet
för nosställsbenet med avseende på rotationscentrum C.
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Figur 3.19. Friläggning och härledning av momentekvationen för nosställsbenet. Tyngd-
punktscentrum hamnar utanför kroppen på grund av massan hos däck och bromsar.



36 Modellen för systemet

Ortsvektorn till nosställsbenets masscentrum tecknas för att kunna lösa ut
accelerationerna r̈3x och r̈3z i (3.40). Ortsvektorn för nosställsbenet blir

r3x = g9 cos(θ2 − ϕ2)
r3z = −g9 sin(θ2 − ϕ2) (3.41)

Hastigheterna i respektive led för nosställets masscentrum erhålls genom deri-
vering av (3.41). Hastigheterna blir då

ṙ3x = −g9 sin(θ2 − ϕ2)θ̇2

ṙ3z = −g9 cos(θ2 − ϕ2)θ̇2 (3.42)

Derivering av (3.42) ger till sist de sökta accelerationerna för nosställsbenets
masscentrum enligt

r̈3x = −g9 cos(θ2 − ϕ2)θ̇2
2 − g9 sin(θ2 − ϕ2)θ̈2

r̈3z = g9 sin(θ2 − ϕ2)θ̇2
2 − g9 cos(θ2 − ϕ2)θ̈2 (3.43)

Substitueras r̈3x och r̈z in i (3.40) erhålls då de slutliga ekvationerna för
nosställsbenet

Bx + Cx + θ̈2m3g9 sin(θ2 − ϕ2) =
−m3g9 cos(θ2 − ϕ2)θ̇2

2

−Bz + Cz + θ̈2m3g9 cos(θ2 − ϕ2) =
m3g9 sin(θ2 − ϕ2)θ̇2

2 + m3g + Fz

Bxg20 sin θ2 − Bzg20 cos θ2 + θ̈2I3C =
gm3 cos(θ2 − ϕ2)g9 − cos(θ2 − ϕ1)g4Fz (3.44)

När manövercylindern når slutet av slaget kommer inlåspinnen på stället att
nå låskroken i inlåset, vilket då ger upphov till att kraften Fz blir skild från noll.

3.3 Inlåset
De väsentliga delarna i inlåset utgörs av låskroken, en fjäder som är kopplad till
låskroken, samt låsrullen som trycks mot kamkurvan på låskroken av en enkel-
verkande hydraulcylinder. När kroken når den position som motsvarar inlåst läge
kommer rullen att ha passerat kanten på kamkurvan och blockerar på så sätt
låskroken från att återgå till det öppna läget. Det enda sättet för låskroken att
kunna öppna sig är att envägscylindern trycksätts och lyfter upp rullen över kam-
kurvans kant.

För att representera inlåset i modellen valdes en enkel kraftfunktion vilken ger
kraften Fz som funktion av läget på låskroken. Det enda som behöver härledas för
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Figur 3.20. Geometrin för inlåset i det initiala tillståndet då låspinnen precis tangerar
låskroken. Underlag för figuren är hämtad ur [1].

en sådan funktion är den matematiska representationen för den interna geome-
trin i inlåset. De geometriska sambanden ger hur mycket fjädern i låsmekanismen
komprimeras och då även hur stor kraften på låspinnen blir.

Anledningen till att denna representation anses som tillräcklig är att de ingå-
ende delarnas massa och masströghetsmoment är försvinnande små i jämförelse
med nosställsbenet och manövercylindern. Dessa kommer därför att ha en nästin-
till obefintlig inverkan på simuleringsresultaten, om man jämför med andra redan
accepterade förenklingar.

Då detaljritningar över inlåset saknades fick mätningar på hårdvara göras och
resultaten från uppmätningen återfinns i appendix B. Utseendet för inlåset och
dess geometri precis när låspinnen på nosställsbenet tangerar låskroken ges av
figur 3.20, tillsammans med definitionen av variablerna som används vid model-
leringen. Funktionen utgår ifrån det läge på låskroken som syns i figur 3.20 och
förutsätter att avvikelsen från detta begynnelsetillstånd utgör indata. Den aktu-
ella avvikelsen ∆z beräknas utifrån värdet på vinkeln θ2 i stelkroppsmodellen och
änvänds därefter som indata till inlåsfunktionen. Inlåsfunktionen returnerar då i
sin tur kraften till stelkroppsmodellen.

Med utgång från detta beräknas de initiala värdena för de variabler som beskri-
ver avståndet mellan låspinnens centrum och låskrokens rotationsaxel i figur 3.20.
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Figur 3.21. Stödgeometri för att beräkna tangeringspunkten mellan låspinnen och
låskroken. Den övre datummarkeringen utgör låskrokens centrum och den andra låspin-
nens centrum.

Begynnelsevärdena för variablerna ges av

x6init = 31.2 (3.45)

x7init =
√

x2
6init + g2

17 (3.46)

x5init =
√

x2
7init − (g15 + g16)2 (3.47)

För att beräkna hur avståndet kommer att variera vartefter avvikelsen från
detta begynnelsetillstånd förändras, adderas en variabel som motsvarar avvikelsen
till (3.45). Det nya uttrycket blir då

x6 = 31.2 − ∆z (3.48)

där ∆z utgör avvikelsen från begynnelsetillståndet. De två andra utrycken (3.46)
och (3.47) som används för att bestämma avståndet mellan centrumpunkterna
måste även de modifieras med avseende på den inverkan som ∆z har på geometrin.
Uttrycken för variablerna x7 och x5 ges efter en mindre förändring av (3.46) och
(3.47) av

x7 =
√

g2
17 + x2

6 (3.49)

x5 =
√

x2
7 − (g15 + g16)2 (3.50)

Det som behövs förutom avståndet mellan låspinnen och låskroken, är vridning-
en av låskroken då ∆z förändras. För att kunna bestämma vridningen introduceras
ett antal vinklar enligt stödgeometrierna i figur 3.21.
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Vridningen kan bestämmas av förändringen av vinklarna γ5 och γ6 från de
värden dessa vinklar har i begynnelsetillståndet. Värdena för vinklarna i begyn-
nelsetillståndet beräknas enligt

γ5init = arctan

(
x5init

g15 + g16

)
(3.51)

γ6init = arctan

(
g17

x6init

)
(3.52)

och värdena för vinklarna beroende på hur ∆z påverkar geometrin ges av

γ5 = arctan

(
x5

g15 + g16

)
(3.53)

γ6 = arctan

(
g17

x6

)
(3.54)

Vridning av låskroken kan då bestämmas av

γvrid = (γ5init − γ6init) − (γ5 − γ6) (3.55)

där de ingående variablerna ges av (3.51)–(3.54).

För att underlätta vid beräknandet av fjäderns kompression, införs ännu en
stödgeometri enligt figur 3.22. Den variabel som direkt styr kompressionen av
fjädern är x4, vilken beräknas utfrån g20, x1 och x2. De två sistnämnda variablerna
är beroende av g12 och γ1 där förändringen av vinkeln ges av (3.55). Värdet på γ1

i det initiala tillståndet ges av

γ1init = arctan

(
13.2
18.6

)
= 35.4

När en förändring av ∆z sker, kommer uttrycket för att beräkna värdet av γ1

att utgöras av

γ1 = γ1init + γvrid (3.56)

Med γ1 bestämd kan då variablerna x1 och x2 som beskriver positionen i
horisontell- respektive vertikalled för fjäderns infästningspunkt i låskroken enligt

x1 = g12 sin γ1 (3.57)
x2 = −g12 cos γ1 (3.58)

och med (3.57) och (3.58) kan då slutligen x4 beräknas enligt

x4 =
√

(g13 − x2)2 + (g14 − x1)2) (3.59)
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Figur 3.22. Stödgeometri för beräkning av kompressionen av fjädern i inlåset

Vinklarna γ2 och γ3 beräknas enligt

γ3 = arctan

(
g14

g13

)
(3.60)

γ2 = π − γ1 − γ3 (3.61)

Den sista vinkeln γ4 beräknas med hjälp av en omskrivning av sinussatsen enligt

γ4 = arcsin

(
g12

x4
sinγ2

)
(3.62)

3.3.1 Kraften

För att bestämma kraften som fjädern och därmed inlåset påverkar stelkroppsmo-
dellen med, användes data för fjädern enligt produktspecifikationen [1]. Fjädern
har en fjäderkonstant på 10.03 N/mm och fjädern är förspänd till 69.4 N. De kraft-
och momentekvationer som då kan ställas upp kring låskrokens lagringspunkt är
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Figur 3.23. Momentekvationen för att beräkna den totala kraften som inlåspinnen ut-
sätts för

följande

γ7 = γ2 + γ4 − π

2
Ffj =

(
xfj0 − (x4 − g20)

)
kfjcos(γ7)

Ftot =
g12Ffj

x5

där xfj0 utgör den fria fjäderlängden och kfj fjäderkonstanten.
Den kraft som är av intresse för stelkropssmodellen är den kraftkomposant

som verkar i vertikalled (z-led), eftersom rörelsen för stelkroppsmodellen ligger i
xz-planet. Beräkningen av kraftkomposanten blir då enligt

Fz = cos(γ5 − γ6)Ftot

där Fz då utgör den sökta kraften i z-led

3.3.2 Villkoren för låsning

När låskroken har förflyttats tillräckligt långt, kommer rullen att lämna radien
och blockera låskroken, som nu befinner sig i låst läge och endast kan låsas upp
av hydraulcylindern.

När ∆z överstiger 4.2 mm, kommer tillståndet för låset att bytas från öppet
till stängt. Under den första fasen då gränsvärdet inte överskridits, kommer värdet
på kraften att ges av föregående funktion. Fjäderkraften för denna funktion är
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egentligen inte av något intresse för simuleringarna, utan fungerar främst som ett
matematiskt stopp i modellen.

För alla ∆z ≤ 0 kommer inlåsfunktionen att returnera kraften noll, eftersom
ett negativt värde på ∆z innebär att inlåspinnen på nosstället ännu ej kommit i
kontakt med låskroken i inlåset.

3.4 De styrande differentialekvationerna
Antalet differentialekvationer som behövs motsvarar systemets obekanta variabler,
vilka är ẍ3, θ̈1, θ̈2, Ax, Az , Bx, Bz, Cx, Cz och Fc. De fjorton ekvationerna som
behövs för att beskriva modellen motsvarar då följande ekvationssystem

qin − qr + qb =
V1

βe
ṗ1

qr − qb = V̇2 +
V2

βe
ṗ2

−qs = V̇3 +
V3

βe
ṗ3

qs − qut =
V4

βe
ṗ4

ẍ3 sin θ1 + x3 cos θ1θ̈1 − g20 cos θ2θ̈2 =
x3 sin θ1θ̇

2
1 − 2ẋ3 cos θ1θ̇1 − g20 sin θ2θ̇

2
2

ẍ3 cos θ1 − x3 sin θ1θ̈1 + g20 sin θ2θ̈2 =
2ẋ3 sin θ1θ̇1 + x3 cos θ1θ̇

2
1 − g20 cos θ2θ̇

2
2

Ax + Fc sin θ1 + θ̈1x1m1 sin θ1 =
−m1x1 cos θ1θ̇

2
1 + Fh cos θ1

Az + Fc cos θ1 + θ̈1x1m1 cos θ1 =
m1x1 sin θ1θ̇

2
1 + m1g − Fh sin θ1

Fcx1 + θ̈1IA1 = m1gx1 cos θ1

−Bz + Fc cos θ1 − ẍ2m2 sin θ1 − θ̈1x2m2 cos θ1 =
−m2g + 2m2ẋ2 cos θ1θ̇1 − m2x2 cos θ1θ̇

2
1 − Fh sin θ1
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−Bxx3 sin θ1 + Bzx3 cos θ1 − Fcx1 + θ̈1I2A = m2gx2 cos θ1

Bx + Cx + θ̈2m3g9 sin(θ2 − ϕ2) =
−m3g9 cos(θ2 − ϕ2)θ̇2

2

−Bz + Cz + θ̈2m3g9 cos(θ2 − ϕ2) =
m3g9 sin(θ2 − ϕ2)θ̇2

2 + m3g + Fz

Bxg20 sin θ2 − Bzg20 cos θ2 + θ̈2I3C =
gm3 cos(θ2 − ϕ2)g9 − cos(θ2 − ϕ1)gxxFz (3.63)

Differentialekvationerna för hydraulikdelen av manövercylindern ges av (3.23)–
(3.26). De geometriska tvångsvillkoren innebär att ekvationerna (3.27) och (3.28)
måste inkluderas. Övriga ekvationer som ingår är cylinderhusets (3.34), två av
kolvstången ekvationer i (3.39) och till slut nosställsbenets (3.44).
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Kapitel 4

Modellreduktion

4.1 Simuleringstid

Ekvationssystemet för modellen (3.63) utgör ett styvt problem, på grund av att den
långsamma dynamiken tagits bort i samband med att förenklingarna gjordes. En
modell baserad på (3.63) kommer att kräva långa beräkningstider för att simulera
den önskade tiden, även om man väljer en numerisk lösare som är anpassad för
den här typen av problem.

För att reducera beräkningstiden till en mer acceptabel nivå, finns det två vägar
man kan gå. Man kan inkludera den långsamma dynamiken i systemet, lämpli-
gen med hjälp av fjäder och dämpare och analysera dynamiken för att fastställa
de okända koefficienterna som behövs. Införandet av den långsamma dynamiken
kommer då att förvandla problemet till ett för de numeriska lösarna enklare pro-
blem. Det andra alternativet är att förenkla systemet ytterligare och på så sätt
reducera antalet beräkningar som krävs för att lösa det styva problemet. Eftersom
ansatsen var att göra en enkel modell som kan användas för att spara tid, skapas
därför en reducerad modell.

4.2 Förenklingarna

För att kunna reducera modellen måste de olika delarna som är modellerade analy-
seras ytterligare. Det som eftersträvas är att reducera antalet differentialekvationer
som ingår i modellen, eftersom det är differentialekvationerna som har störst in-
verkan på beräkningstiden. Utgår man från det som tidigare nämnts om modellen
i föregående kapitel och den kunskap som finns tillgänglig för nosställssystemet,
kan man notera följande:

• Det kommer inte att vara möjligt att förenkla manövercylindern ytterligare
då modellen redan är reducerad så mycket som anses möjligt. Borttagande
av differentialekvationer kommer att medföra att de interna trycknivåerna i
manövercylindern kommer att bli felaktiga och därmed även infällningstiden.

45
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Figur 4.1. Illustrering över den förenklade modellen för optimering och verifiering av
infällningstiden
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• I stelkroppsmodellen kommer den största inverkande faktorn att vara lasten
som uppkommer i manövercylinderns axialled. Denna last kommer att öka
kraftig på slutet av infällningssekvensen, då hävarmarna i systemet gradvis
försämras för manövercylindern.

• Vinkelaccelerationerna kommer i det verkliga systemet att vara små, vilket
då rimligtvis bör ge liten inverkan av masströghetsmomentet på infällnings-
tiden. Är inverkan liten borde då dessa termer kunna sättas till noll.

• Modellen av inlåset som endast består av en kraftfunktion för Fz har inte
någon stor inverkan på beräkningstiderna. Ytterligare förenklingar av inlåset
är därför inte aktuellt.

Från ovanstående iakttagelse av systemet inses att det endast är stelkropps-
modellen som kan reduceras ytterligare utan att simuleringsresultaten påverkas
alltför mycket samtidigt som man sänker beräkningstiderna. Storleken på den på-
verkan som modellreduktionen har på de simulerade resultaten valideras mot den
utförligare modellen och mot befintliga prov. Detta för att försäkra sig om att
resultaten är tillräckligt noggranna.

4.2.1 Ekvivalent massa

Den ekvivalenta massan i modellen utgörs av den statiska lasten som ligger riktad
i manövercylinderns axialled, dvs i den riktning som manövercylinders kolvstång
rör sig. Lasten beror av vikterna för de ingående delarna hos nosstället och de
aktuella momentarmarna för varje godtycklig längd x3 på manövercylindern. Den
statiska lasten kan räknas om till en massa som då gör det möjligt att använda
Newtons andra lag för att beräkna accelerationen hos massan, och därmed även
manövercylinderns rörelse. För att beräkna den ekvivalenta massan behöver ba-
ra momentekvationerna från stelkroppsmodellen användas. Sammantaget blir det
följande ekvationssystem som löses för att erhålla kraften som landstället påverkas
av, som därefter omräknas till en massa för den förenklade modellen.

x3sinθ1Bx − x3cosθ1Bz = −m1x1g cos θ1 − m2g(x3 − g6) cos θ1

− sin θ2g20 + cos θ2g20 = −m3g cos(θ2 − φ2)g9 (4.1)

Krafterna Bx och Bz kommer därefter att användas för att beräkna den ekvi-
valenta massan, som då får ett utseende enligt figur 4.2. Tecknas därefter Newtons
andra lag enligt systemet i figur 4.1 där mekv är den ekvivalenta massan från (4.1)
erhålls följande ekvation

Fh − mg − Fzekv = mekv ẍ3 (4.2)

vilken då ersätter stelkroppsrepresentationen i den ursprungliga modellen.
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Figur 4.2. Figur för hur den ekvivalenta massan, given av (4.1), förändras som funktion
av manövercylinderns längd. Den ekvivalenta massan går mot oändligheten då hävarmen
går mot noll. Detta är dock fysiskt omöjligt då manövercylindern slår i nosstället innan
detta händer.

4.2.2 Ekvivalent inlåsfunktion
Med den nya modellen måste även kraften som inlåset genererar räknas om, ef-
tersom kraften i den nya modellen appliceras i manövercylinderns rörelseriktning.
Geometrin för att beräkna detta samband ges av figur 4.3 och med hjälp av denna
kan kraften Fzekv som verkar i manövercylinderns axialled tecknas enligt

Fzekv =
g4

x4
Fz (4.3)

där x4 och g4 motsvarar de vinkelräta hävarmarna för manövercylindern respektive
inlåset/inlåspinnen. Den senare hävarmen är konstant eftersom kontaktpunkten i
x-led inte förändras för inlåset. Den vinkelräta hävarmen för manövercylindern x4

beräknas enligt

x4 =
√

g2
66 − x2

5 (4.4)

där g66 är avståndet mellan lagringspunkten för manövercylindern och nosställs-
benet i flygplansskrovet och ges av

g66 =
√

g2
1 + g2

3 (4.5)

Längden x5 i (4.4) utgör avståndet till den punkt där den vinkelräta armen
skär manövercylinderns centrumlinje och som ges av

x5 = g66 cos(θ1 + γ10) (4.6)
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Figur 4.3. Beräkning av de vinkelräta hävarmarna för inlåsfunktionen i den reducerade
modellen.

där γ10 utgör den konstanta vinkeln mellan x-axeln i manövercylinderns lagrings-
punkt och lagringspunkten för nosställsbenet i flygplansskrovet. Vinkeln γ10 be-
räknas enligt

γ10 = arctan
g1

g3
(4.7)

Den ekvivalenta inlåsfunktionen ges då av den ursprungliga modellen (3.45)–
(3.62) tillsammans med (4.3)–(4.7).

4.3 De styrande differentialekvationerna

Det tidigare systemet av differentialekvationer (3.63) har nu reducerats till fem
ekvationer. De fyra första ekvationerna är ekvationerna för manövercylindern och
utgörs som tidigare av (3.23)–(3.26). Den femte ekvationen (4.2) ersätter stel-
kroppmodellen i (3.63). Den reducerade modellen ges då av följande system av
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differentialekvationer

qin − qr + qb =
V1

βe
ṗ1

qr − qb = V̇2 +
V2

βe
ṗ2

−q3 = V̇3 +
V3

βe
ṗ3

qs − qut =
V4

βe
ṗ4

Fh − mg − Fzekv = mekvẍ3 (4.8)

där mekv motsvarar den ekvivalenta massan och Fzh motsvarar den ekvivalenta
inlåskraften. Med det reducerade ekvationssystemet i (4.8) kommer beräkningsti-
derna att sjunka drastiskt jämfört med modellen baserad på (3.63). Övriga funk-
tioner som används för den reducerade modellen är identiska med de som används
i den ursprungliga modellen.



Kapitel 5

Modellvalidering

För att kontrollera att de båda modellerna verkligen klarar av att beskriva sy-
stemets egenskaper, validerades modellerna mot befintlig mätdata från tidigare
prov i hydraulriggen enligt figur 5.1. Proverna för att efterlikna systemets egen-
skaper vid −30o utfördes 1989, då hydrauloljan ersattes med en mer trögflytande
olja vars viskositet i rumstemperatur motsvarar den ursprungliga oljan vid −30o

Celsius. Infällningstiden för nosstället i hydraulriggen var i rumstemperatur cir-
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Figur 5.1. Infällningstiden för den befintliga konstruktionen. Den övre figuren visar
landställsbenets position som funktion av tid i rumstemperatur och det tar 4.3 sekunder
att fälla in stället. Från de prover som utfördes 1989 för att undersöka egenskaperna
vid en temperatur på −30o Celsius, erhölls infällningstider enligt den undre figuren.
Infällningstiderna i det här fallet var på 6.2 sekunder.

ka 4.3 sekunder, medan infällningen vid −30o Celsius tog 6.2 sekunder. För att
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Figur 5.2. Simulering av den befintliga konstruktionen med den kompletta modellen vid
rumstemperatur och vid −30o Celsius. Vid rumstemperatur erhölls en infällningstid på
4.5 sekunder och vid −30o Celsius 6.4 sekunder.

modellerna ska vara användbara, får de simulerade infällningstiderna inte avvika
alltför mycket jämfört med ovanstående tider.

5.1 Den ursprungliga modellen

Används den ursprungliga modellen med parametrar för den befintliga manöver-
cylindern, erhålls ett infällningsförlopp enligt figur 5.2. Infällningstiden i rumstem-
peratur blev cirka 4.5 sekunder och 6.4 sekunder vid −30o Celsius. Det främsta
skälet till att infällningen går något långsammare för modellen jämfört med de
verkliga tiderna, är att tryckdifferensen mellan in- och utgången på manövercylin-
dern är högre i verkligheten än vad de är i modellen. Valet av referenstrycken sattes
medvetet så att en viss konservatism i de simulerade resultaten skulle erhållas.

5.2 Den reducerade modellen

Den reducerade modellen gav simuleringsresultat enligt figur 5.3 med en infäll-
ningstid på 4.4 sekunder vid rumstemperatur och 6.3 sekunder vid −30o Celsius.
Skälet till de snabbare infällningstiderna i den recuderade modellen jämfört med
den ursprungliga, är att ingen kompensering för tröghetsmomentet gjordes i sam-
band med att den ekvivalenta massan beräknades.
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Figur 5.3. Simulering av den befintliga konstruktionen med den förenklade modellen. I
rumstemperatur erhölls en infällningstid på 4.4 sekunder och vid −30o Celsius en infäll-
ningstid på 6.3 sekunder.

5.3 Utvärdering av valideringen
Avvikelsen mellan resultaten från simuleringar och mätdata är måttliga och model-
lerna får anses som tillräckliga för att kunna bestämma strypningsdiametern och
fjäderlängden hos manövercylindern. Resultatet av valideringen innebär att inga
ytterligare justeringar av parametrarna görs, utan modellerna används i befintligt
skick.
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Kapitel 6

Frekvensanalys

6.1 Lastväxlingarna i inlåset

Även om den långsamma dynamiken i samband med infällning och inlåsning inte
är inkluderad i de båda modellerna, är det ändå intressant att undersöka dess
egenskaper. Det främsta skälet är att man vill kontrollera inverkan av den transient
som uppkommer vid den plötsliga strypningen av flödet i manövercylindern och
hur snabbt den dämpas ut.

I det här fallet användes gamla mätdata från riggprov som underlag, där dämp-
ningen erhölls från en extern dämpningsmekanism. Skälet till att denna lösning
inte implementerades som serielösning, var att utrymmet i landställsschaktet inte
räckte till för att rymma mekanismen.

Med mätdata från den befintliga konstruktionen som bas, se figur 6.1, användes
en Fast Fourier Transform-algoritm (FFT) för att få signalens frekvensinnehåll.
Figur 6.2 visar resultatet av transformeringen.

Antalet frekvenstoppar i transformdomänen visar att det tidigare antagandet
att komplexiteten skulle bli betydande för en mer utförlig modell är korrekt. Även
om man hade simulerat dynamiken med ett fjäder-, massa-, dämparsystem, skul-
le det varit svårt att bestämma värdena för massorna, fjäderkonstanterna och
dämpningskoefficienterna. Detta gäller även om endast de mest dominerande fre-
kvenserna i signalen inkluderats.

6.2 Svängningar vid strypning av flödet

Med den valda lösningen för ändlägesdämpningen kommer flödet som tidigare
nämnts, att strypas tvärt när brickan med strypningen når gaveln i manövercy-
lindern. De svängningar som då uppkommer innehåller endast en dominerande
frekvens, vilket innebär att de inte är av samma komplicerade natur som de som
förekommer i samband med inlåsning. Anledningen till att svängningsrörelsen är
av intresse är att den ska hinna dämpas ut innan låspinnen når kroken i inlåset.
Har rörelsen dämpats ut kan man med säkerhet säga att det förlopp som därefter
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Figur 6.1. Den övre figuren visar nosställets position i grader från lodlinjen, den undre
figuren visar den registrerade lastnivån i låspinnen för motsvarande tidpunkt. Mätdata
är tagna från gamla prov för den befintliga manövercylindern.
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Figur 6.2. Signalens normerade frekvensinnehåll där likkomponenten i signalen är bort-
filtrerad
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sker när låspinnen väl slår i kroken är det optimala beträffande lastväxlingarna för
den valda konstruktionen.

Syftet med att ta fram dämpningskaraktäristiken är att kunna exkludera bort
de konfigurationer som inte hinner dämpa ut transienten från det att den upp-
kommer, till det att inlåspinnen når låskroken.

Den mätdata som används för att approximera dämpningen som funktion av
positionen är enligt figur 6.3 och figur 6.4, där stoppet sker vid en fjäderlängd
motsvarande 30 mm för det förra fallet och 60 mm för det senare. Man kan notera
följande egenskaper för dämpningen i systemet:

• Hastigheten för rörelsen under det odämpade stadiet är ungefär konstant,
dvs längdförändringen hos manövercylindern. Med hänsyn tagen till geome-
trin kommer den energi som är uppbyggd under rörelsen och som mestadel
övergår till svängningsrörelsen att vara densamma oavsett vilken av de ak-
tuella fjäderlängderna som används.

• Beroende på när strypningen aktiveras kommer den fria svängningens fre-
kvens att variera. Detta är ett resultat av att hävarmarnas längd påverkas
under slaget och förhållandet ändras för den fria svängande massan. Detta
kan liknas när man på en gitarr flyttar fingret och förändrar den svängande
strängens längd enligt figur 6.5 Förhållandet som då gäller för systemet är
enligt

ω1 =

√
f(l1)
m

>

√
f(l2)
m

= ω2

då l2 > l1

Differentialekvationen för ett dämpat fjäder-, massa- och dämparsystem ges av

ẍ + 2ξωnẋ + ω2
nx = 0 (6.1)

där ξ motsvarar dämpningen och ωn motsvarar den naturliga svängningsfrekven-
sen. Beroende på vilket värde som ξ har erhålls olika lösningar på ekvationen (6.1),
men eftersom svängningarna i figur 6.3 och figur 6.4 motsvarar svängingarna i däm-
pat system, är endast lösningen för ξ < 1 av intresse. Lösningen för det dämpade
systemet ges av

x = Ceξωnt sin(βt + δ) (6.2)

där C motsvarar svängningens amplitud vid t = 0. β och δ beskriver frekvensen
och fasen hos svängningen. Av lösningen (6.2) är endast Ceαt av intresse då den
delen av ekvationen beskriver amplitudens egenskaper hos svängningen. Vid tiden
t = 0 och avläsning av den högsta amplituden i figur 6.3 erhålls värdet

C = 5 (6.3)
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Figur 6.3. Den fria svängningsmoden med likkomponenten borttagen. Den övre figuren
visar svängningen i tidsdomänen och den undre signalens normerade frekvensinnehåll.
Positionen motsvarar en fjäderlängd på 30 mm i den nya konstruktionen.
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Figur 6.4. Den fria svängningsmoden med likkomponenten borttagen. Den övre figuren
visar svängningen i tidsdomänen och den undre signalens normerade frekvensinnehåll.
Den aktuella positionen motsvarar en fjäderlängd på 60 mm i den nya konstruktionen.
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Figur 6.5. Fjäderkonstanten k vilken tillsammans med massan m bestämmer frekvensen
hos svängningarna i ett odämpat system. För systemet i figuren är fjäderkonstanten direkt
beroende av balkens längd l.

Anpassas sedan konstanten ξ visuellt så att dämpningsfunktionen följer sväng-
ningsrörelsen i figur 6.3 erhålls ett värde

ξ = 2.1958 (6.4)

vilket då ger ett uttryck för hur amplituden avtar hos svängningsrörelsen enligt

A1(t) = 5e−2.1958t (6.5)

Använder man återigen (6.2) men denna gång på signalen i figur 6.4 erhålls

A2(t) = 0.75e−2.1958t (6.6)

där tidskonstanten ξ är densamma som i (6.4). Från (6.3)–(6.6) kan man skapa en
enkel linjariserad modell mellan dessa två empiriskt framtagna funktioner. Med
respektive amplitud vid tiden t = 0 och fjäderlängderna 30 mm och 60 mm, får
man följande samband

A3(x, t) =
(
5 +

4.25
30

(30 − x)
)
e−2.1958t (6.7)

som då ger dämpningskurvan för en godtycklig fjäderlängd. Figur 6.6 visar hur
funktionen (6.7) följer den riktiga signalen, motsvarande en fjäderlängd på 30
mm. Överensstämmelsen mellan dämpningsfunktion och den riktiga signalen för
en fjäderlängd på 60 mm ges i figur 6.7.
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Figur 6.6. Funktionen för att beräkna dämpningen av svängningarna enligt mätsignalen
i figur 6.3. Mätsignalerna har i det här fallet likriktas för att göra illustrationen tydligare
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Figur 6.7. Funktionen för att beräkna dämpningen av svängningarna i systemet med
de mätdata som användes för framtagandet av funktionen inritade. Mätsignalerna har i
det här fallet likriktas för att göra illustrationen tydligare
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Vid utvärderingen av simuleringsresultaten från de olika parametervärdena,
kommer den approximativa dämpningsfunktionen i (6.7) att användas. Om de
simulerade resultaten tillsammans med dämpningsfunktionen indikerar att tran-
sienten inte hinner dämpas ut, kommer de konfigurationerna att exkluderas från
eventuell provning i hydraulriggen.
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Kapitel 7

Simulering och prov

7.1 Simulering och utvärdering

Inför proverna i hydraulriggen gjordes simuleringar med följande parametrar:

• Strypningsdiametrar på 0.3, 0.35, 0.4, 0.45 och 0.5 mm. Den nedre gränsen
för diametern valdes till 0.3 mm, då det var den minsta storlek man kunde
ta fram med hjälp av de tillgängliga verktygen i hydraulriggen. Att ingen
diameter större än 0.5 mm valdes var beroende på att en större diameter
ansågs ge för lite dämpning.

• Längden hos fjädern som styr positioneringen av strypbrickan inne i manö-
vercylindern simulerades för 30, 35 och 40 mm.

• Temperaturen hos hydrauloljan simulerades för rumstemperatur 25o Celsius
och −30o Celsius.

Detta ger sammantaget trettio simuleringar som presenteras i appendix A-E. Ut-
värderingen av simuleringsresultaten syftade till att fastställa en övre och undre
gräns för strypningsdiametern, då små variationer i diametern ger stor inverkan på
egenskaperna hos ändlägesdämpningen. Fjäderlängden bestämdes utifrån önske-
målet att transienten som uppkommer när strypningen aktiveras, ska hinna klinga
av innan inlåset nås. Av konfigurationerna som simulerades valdes de två mest in-
tressanta ut för prov i hydraulriggen.

Fjäderlängd 30 mm och strypningsdiameter 0.4 mm

Simuleringsresultaten för den här konfigurationen redovisas i figur 7.1 för rumstem-
peratur och i figur 7.2 för −30o Celsius. Man kan för den här konfigurationen se att
marginalen mot kravet på infällningstiden är god, då infällningstiden är ungefär
två sekunder kortare än kravet på 11.5 sekunder. Eftersom nästa mindre diameter
inte klarar av kraven på infällningstiden, kommer den minsta användbara stryp-
ningsdiametern vara 0.4 mm.
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Figur 7.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på 30
mm. Simuleringen är gjord för 25o Celsius
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Figur 7.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på 30
mm. Simuleringen är gjord för −30o Celsius
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Figur 7.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på 30
mm. Simuleringen är gjord för 25o Celsius

Fjäderlängden på 30 mm bedöms vara den kortaste som kan användas, då fjä-
derlängden på 25 mm indikerar att svängningarna i systemet inte hinner dämpas ut
innan inlåspinnen når inlåset. Sammantaget borde den här konfigurationen ge låga
kraftväxlingar i inlåset, samtidigt som man uppfyller kraven på infällningstiden.

Fjäderlängd 30 mm och strypningsdiameter 0.5 mm

För den övre gränsen hos strypningsdiametern bedömdes 0.5 mm diameter vara
intressant, då den ger ett förhållandevis generöst toleransband för strypningen.
Fjäderlängden sattes till samma längd som i fallet med 0.4 mm strypningsdiameter,
detta för att kunna jämföra resultaten med varandra.

Simuleringresultaten för den här konfigurationen är enligt figur 7.3 för rumstem-
peratur och enligt figur 7.4 för −30o Celsius. Man kan se att infällningstiden inte
utgör något problem, men att tiden som ändlägesdämpningen är aktiv inte är
tillräcklig för att helt dämpa ut transienten i systemet.

7.2 Riggprov

Riggproven genomfördes på så sätt att två strypbrickor modifierades till 0.4 och
0.5 mm diameter, enligt resultaten från utvärderingen av simuleringarna. Fjä-
derlängden justerades till 30 mm vilket också är enligt vad som framkom under
simuleringarna. De två konfigurationerna testades därefter i hydraulriggen och da-
ta för bl.a. position, kraft och tryck registrerades.
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Figur 7.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på 30
mm. Simuleringen är gjord för −30o Celsius

7.2.1 Strypningsdiameter 0.4

För den första konfigurationen erhölls mätdata från hydraulriggen enligt figur 7.5.
Jämför man resultaten från simuleringarna med mätdata, kan man se att infäll-
ningstiden i hydraulriggen är betydligt kortare än väntat. Eftersom resultaten från
hydraulriggen bara gav en måttligt snabbare infällning, jämfört med de simulerade
resultaten i samband med valideringen av modellerna, innebär det att något avvi-
ker från de förutsättningar som antogs. Vid uppmätning av strypningsdiametern
fann man att hålet var ovalt och att den totala arean snarare stämmer bättre över-
ens med en strypningsdiameter på 0.45 mm. Jämförs resultaten från hydraulriggen
med simuleringen för 0.45 mm strypningsdiameter erhålls den överensstämmelse
man kan förvänta sig.

7.2.2 Strypningsdiameter 0.5

För provet med en strypningsdiameter 0.5 mm skedde modifieringarna av manö-
vercylindern på samma sätt som för fallet med 0.4 mm Man kan i figur 7.6 se att
svängningarna i systemet har en förhållandevis hög amplitud när inlåspinnen når
inlåset, vilket simuleringarna indikerade. Lasterna som registrerades i inlåspinnen
var dock acceptabla och den simulerade tiden stämde förhållandevis väl med den
verkliga tiden som erhölls under proven, liksom de registrerade trycknivåern i ma-
növercylinderns högra kammare. Vid uppmätning av strypningsdiametern visade
sig att den även i det här fallet led av ovaliteter, dock inte lika påtagligt som i
fallet med 0.4 mm strypningsdiameter.
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Figur 7.5. Riggtesterna för 0.4 och en fjäderlängd på 30 mm
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Figur 7.6. Riggtesterna för 0.5 och en fjäderlängd på 30 mm



68 Simulering och prov

7.3 Analys och utvärdering

Även om nivån på de registrerade lasterna i inlåspinnen för strypningsdiameter 0.5
mm och fjäderlängd 30 mm är godkända, indikerar ändå de ej utdämpade tryck-
svängningarna i systemet att man med stor sannolikhet kommer att få problem
med toleranserna. För att hantera eventuella toleransutfall bör fjäderlängden ökas
något och i det här fallet verkar en ökning till 35 mm vara tillräcklig för att und-
vika de toleransrelaterade problemen som annars kan uppkomma. En ökning av
fjäderlängden kommer dock att påverka infällningstiderna negativt, i synnerhet för
den mindre strypningen på 0.4 mm diameter vid −30o Celsius. Infällningstiderna
för den nya konfigurationen vid kyla bör därför ånyo kontrolleras via simuleringar.

Den förenklade modellen ger resultat enligt figur 7.7 och man kan se att det
finns goda marginaler mot kraven infällningstiden för −30o Celsius. Den simulerade
infällningstiden blir 9.6 sekunder vilket ger en marignal på 1.9 sekunder.

Figur 7.7. Simulering med de slutliga valda parametrarna, 0.4 mm strypningsdiameter
och 35 mm fjäderlängd, i den förenklade modellen. Den övre figuren visar resultaten för
rumstemperatur, medan den undre visar resultaten för −30o Celsius.

Då det är den slutliga konfigurationen som simuleras, används även den ut-
förligare modellen för att verifiera de tidigare resultaten från den reducerade.
Simuleringar med hjälp av den kompletta modellen gav resultaten enligt figur 7.8.
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Figur 7.8. Simulering med de slutliga valda parametrarna, 0.4 mm strypningsdiameter
och 35 mm fjäderlängd, i den ursprungliga modellen. Den övre figuren visar resultaten
för rumstemperatur, medan den undre visar resultaten för −30o Celsius.
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Kapitel 8

Slutsats

Med hjälp av de båda modellerna var det möjligt att underlätta valet av para-
metrar för fjäderlängden och strypningsdiametern inför proverna i hydraulriggen.
Proverna som därefter genomfördes visade att de simulerade resultaten med av-
seende på infällningstiderna stämde väl överens med de verkliga resultaten från
hydraulriggen. Lastväxlingarnas amplituder för de provade konfigurationerna låg
på acceptabla nivåer och säkerställer att det liv som nosstället är konstruerat för
kan erhållas med den nya manövercylindern. I fallet med hög viskositet hos hyd-
rauloljan visar simuleringarna att det finns marginaler till den kritiska gränsen för
infällningstiden på 11.5 sekunder.

Intervallet för parametrarna sattes till slut för strypningsdiametern till 0.4-0.5
mm och för fjäderlängden till 35 ± 1 mm. Intervallet för strypningen bedöms in-
te orsaka några stora tillverkningskostnader, då en tolerans på 0.1 mm får anses
vara generöst tilltagen. Fjäderlängden som är av underordnad betydelse då den
bara styr brickans position, får ett ganska stort toleransband för att underlätta
vid tillverkning. Det totala toleransbandet ligger ändå inom det intervall som är
hanterbart enligt prov och simuleringar.

Man kan i det här fallet med ändlägesdämpningen se att man med förhållande-
vis enkla modeller, som i princip kan implementeras i vilket programmeringsspråk
som helst, kan förenkla och reducera den totala arbetsinsatsen. Detta utan att in-
volvera dyra och tidsödande simuleringsprogram som dagens ingenjörer ofta hyser
en övertro på.
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Bilaga A

Toleransanalys

Vid tillverkning av en komponent sker alltid avvikelser från de nominella önskade
värdena och ju mindre avvikelser från det önskade värdet man kan tolerera desto
högre blir kostnaden för komponenterna. En annan aspekt är att när man tillför
komponeneter som hamnar i slutet av en lång toleranskedja, tar hänsyn till detta
när man sätter kraven på de komponenter man adderar i systemet. I fallet med
dämpningen hos manövercylindern kommer många toleranser att påverka när änd-
lägesdämpningen aktiveras och därigenom även ha inverkan på infällningstiderna.

Toleransanalysen syftar endast till att kontrollera de två fall som inverkar mest
på resultaten från prov och simuleringar. Det första fallet är när toleranserna fal-
ler ut på ett sådant sätt att strypningen i manövercylindern aktiveras så tidigt
som möjligt under slaget, samtidigt som slaglängden som krävs för att nosstället
ska nå inlåst läge är så stor som möjligt. Dämpningen kommer då att vara aktiv
under en så stor del av slaget som är möjligt och detta ger då det sämsta fallet
för infällningstiden. Det andra fallet är när toleranserna hamnar åt andra hållet
och ger en så sen aktivering av dämpningen som möjligt samtidigt som den erfo-
derliga slaglängden är så kort som möjligt hos manövercylindern. Det här fallet
är intressant för att kontrollera att den tid som dämpningen är aktiv är tillräcklig
för att dämpa ut de svängningar som uppkommer då hydraulflödet stryps.

A.1 Toleranser vid sammanbyggnad av flygplans-
skrovet

Det första toleransområdet som beräknas består av lagringspunkterna i flygplans–
skrovet för nosställsbenet och manövercylindern. Vid sammanbyggnaden av flyg-
plansskrovet används verktyg som styr de olika skrovdelarnas position relativt
varandra. I verktyget finns även en hålbild för att skapa lagringspunkterna för
nosställsdelarna i skrovet. Toleranserna ges för måtten enligt figur A.1. Ytterliga-
re en sak är av intresse i samband med flygplansskrovet är infästningspunkten i
struktur för inlåset, eftersom detta styr när stället når inlåst läge.
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Figur A.1. Avståndet och toleranserna för nosställssystemets lagringspunkter i
flygplansskrovet

De toleranser på landställsbenet som är av intresse, är de som styr måtten
mellan lagrinspunkterna för landställsbenet i flygplansskrovet och den punkt där
manövercylinderns kolvstång fästs in på benet. Andra mått som är av intresse
är de från lagringspunkten ut till den punkt där inlåspinnen sitter monterad, se
figur A.2. Ytterligare toleranser som tillkommer är de kopplade till inlåspinnens
utformning

Den sista komponenten som behöver beräknas är toleranserna för manöver-
cylindern. De mått som är av intresse är de som styr slaglängden hos cylinder,
i det här fallet gavelns position relativt lagringspunkten för cylinderhuset. För
kolvstången är avståndet mellan sätet för fjädern och ändstycket av intresse
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Figur A.2. Toleranser för tillverkning av nosställsbenet med avseende på lagrinspunkten
i flygplanet och lagringspunkten för manövercylindern på nosställsbenet.

A.2 Beräkning av toleransbilden för nosställssy-
stemet

Sammanställning av toleransbilderna och fastställande av dessa.

A.2.1 Toleranser och maximal infällningstid

Inlåsets positionering

Placeras inlåset så högt upp och så långt fram som möjligt ger det en så stor
vinkel som möjligt och därmed så stort slag som möjligt där ändlägesdämpningen
är aktiv
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linlx = 548.5
linlz = 42.9 (A.1)

Lagringspunkten för manövercylindern

Positionering av lagringspunkten på dess mintoleranser i x-led och maxtoleran-
ser i z-led ger en lång tid då dämpningen är aktiv.

laktx = 345.5
laktz = 57 (A.2)

Inlåspinnens placering

För inlåspinnens placering ges ett maximalt värde då avståndet från låspinnens
centrumlinje till nosställsbenets centrumlinje är så stort som möjligt.

linlock = 18.9 (A.3)

Infästningspunkten för manövercylindern på nosställsbenet

Måtten till infästningspunkten hos manövercylindern ska vara på respektive max-
toleranser för att ge så stort bidrag till infällningstiden som möjligt.

lben1 = 77
lben2 = 659.9 (A.4)

Cylinderhuset

Avståndet mellan de båda gavlarna hos cylinderhuset ska vara så kort som möjligt,
eftersom detta ger en så kort slaglängd som möjligt innan ändlägesdämpningen
aktiveras Slaglängden påverkas med en tolerans

Scyl = 0.25 (A.5)

Kolvstången

Avståndet mellan brickan som fjädern för den nya ändlägesdämpningen vilar på
och centrum av det sfäriska lagret ska så litet som möjligt

Skolv = 0.25 (A.6)
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Inlåsets positionering

Placeras inlåset så långt ner och så långt fram som möjligt ger det en så liten
vinkel för landställsbenets rörelse från lodlinjen till infällt läge. Detta kommer då
även medföra att slaglängden där där ändlägesdämpningen är aktiv blir så liten
som möjligt

linlx = 549.5
linlz = 43.4 (A.7)

Lagringspunkten för manövercylindern

Positionering av lagringspunkten på dess mintoleranser i x-led och maxtoleran-
ser i z-led ger en lång tid då dämpningen är aktiv.

laktx = 344.5
laktz = 58 (A.8)

Inlåspinnens placering

För inlåspinnens placering ges ett maximalt värde då avståndet från låspinnens
centrumlinje till nosställsbenets centrumlinje är så stort som möjligt.

linlock = 18.4 (A.9)

Infästningspunkten för manövercylindern på nosställsbenet

Måtten till infästningspunkten hos manövercylindern ska vara på respektive max-
toleranser för att ge så stort bidrag till infällningstiden som möjligt.

lben1 = 76
lben2 = 660.4 (A.10)

Cylinderhuset

Avståndet mellan de båda gavlarna hos cylinderhuset ska vara så kort som möjligt,
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eftersom detta ger en så kort slaglängd som möjligt innan ändlägesdämpningen
aktiveras Slaglängden påverkas med en tolerans

Scyl = −0.25 (A.11)

Kolvstången

Avståndet mellan brickan som fjädern för den nya ändlägesdämpningen vilar på
och centrum av det sfäriska lagret ska så stort som möjligt

Skolv = −0.25 (A.12)

Det aktuella toleransbandet

För att bestämma hur mycket strypbrickans position påverkas av toleranserna
i systemet, ritades geomtrin för nosstället upp i Catia med toleranserna enligt
(A.1)–(A.6) och (A.7)–(A.12). Resultatet blev att den del av slaget hos manö-
vercylindern där strypningen är aktiv, kommer att variera mellan ±2.9 mm i det
sämsta fallet.
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Geometrier och variabler

B.1 Massa och tröghetsmoment

• m1 = 8.936 : Massan för cylinderhuset

• m2 = 3.677 : Massan för kolvstången

• m3 = 68 : Massan för nosställsbenet

• I1A = 0.162 : Masströghetsmomentet för cylinderhuset kring punkten A

• I2A = 0.495 : Masströghetsmomentet för kolvstången kring punkten A

• I3C = 6.315 : Masströghetsmomentet för nosställsbenet kring punkten C

B.2 Uppmätningar av inlåsets geomtri

Figur B.2 innehåller resultaten från uppmätningen av inlåsets geomtri.

81
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Figur B.1. Inlåset i låst läge, där δxlimit anges.

Figur B.2. Geometrin för inlåset i det initiala tillståndet, då låspinnen precis tangerar
låskroken
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B.3 Geomtrin för nosställssystemet

Figur B.3. Geometrin för nosställssystemet
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Bilaga C

Simuleringsresultaten för
strypningsdiameter 0.3 mm
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Figur C.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur C.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3 mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur C.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur C.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur C.5. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur C.6. Simulering med en strypningsdiameter på 0.3 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Simuleringsresultaten för
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Figur D.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius

0 2 4 6 8 10 12
−20

0

20

40

60

80

100

P
os

iti
on

 [g
ra

de
r]

0 2 4 6 8 10 12
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

7

Tid [s]

T
ry

ck
 [P

a]

Figur D.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35 mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur D.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur D.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur D.5. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur D.6. Simulering med en strypningsdiameter på 0.35 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur E.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur E.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur E.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur E.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur E.5. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur E.6. Simulering med en strypningsdiameter på 0.4 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur F.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för rumstemperatur på 25 grader Celsius
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Figur F.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45 mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur F.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur F.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur F.5. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -25 grader Celsius
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Figur F.6. Simulering med en strypningsdiameter på 0.45 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur G.1. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur G.2. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på
30mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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Figur G.3. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur G.4. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på
35mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius



104 Simuleringsresultaten för strypningsdiameter 0.5 mm

0 2 4 6 8 10 12
−20

0

20

40

60

80

100

P
os

iti
on

 [g
ra

de
r]

0 2 4 6 8 10 12
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

7

Tid [s]

T
ry

ck
 [P

a]

Figur G.5. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för 25 grader Celsius
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Figur G.6. Simulering med en strypningsdiameter på 0.5 mm och en fjäderlängd på
40mm. Simuleringen är gjord för -30 grader Celsius
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