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Sammanfattning 
Abstract 
 
CES-ventilen (Continuously Controlled Suspension System) används inom bilindustrin för att kontinuerligt variera 
stötdämparens dämpningskoefficient, en teknik som benämns semiaktiv dämpning. CES-ventilen arbetar som en 
tryckregulator och reglerar dämpningen genom att styra tryckfallet över ventilen. Produkten utvecklas ständigt och för 
att kunna förutsäga ventilens påverkan på fordonet avseende dämparkarakteristik, vibrationer och ljud är det centralt 
att kunna beskriva ventilens dynamiska egenskaper. 
 
Examensarbetet fokuserar därför på att kartlägga ventilens stabilitet och dynamik i olika arbetsmiljöer. I arbetet 
jämförs praktiska mätvärden från två testriggar med teoretiska beräkningar och simuleringsresultat. 
Modelleringsarbetet på delsystemnivå har gjorts i Matlab-Simulink och till viss del i Hopsan. En reglerteknisk linjär 
modell av CES-ventilen har även gjorts. 
 
Analysen har resulterat i att en stor del av dynamiken, ventilbetingad och testriggsbetingad kan särskiljas och förklaras 
vid mätning i olika testriggar. En mätmetod för objektiv bestämning av ventilens stabilitet i hela arbetsområdet har 
dessutom utformats och dokumenterats. 
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Sammanfattning 
 
CES-ventilen (Continuously Controlled Suspension System) används inom bilindustrin för att 
kontinuerligt variera stötdämparens dämpningskoefficient, en teknik som benämns semiaktiv 
dämpning. CES-ventilen arbetar som en tryckregulator och reglerar dämpningen genom att 
styra tryckfallet över ventilen. Produkten utvecklas ständigt och för att kunna förutsäga 
ventilens påverkan på fordonet avseende dämparkarakteristik, vibrationer och ljud är det 
mycket viktigt att kunna beskriva ventilens dynamiska egenskaper. 
 
Examensarbetet fokuserar därför på att kartlägga ventilens stabilitet och dynamik i olika 
arbetsmiljöer. I arbetet jämförs praktiska mätvärden från två testriggar med teoretiska 
beräkningar och simuleringsresultat. Modelleringsarbetet på delsystemnivå har gjorts i 
Matlab-Simulink och till viss del i Hopsan. En reglerteknisk linjär modell av CES-ventilen 
har även gjorts. 
 
Analysen har resulterat i att en stor del av dynamiken, ventilbetingad och testriggsbetingad 
kan särskiljas och förklaras vid mätning i olika testriggar. En mätmetod för objektiv 
bestämning av ventilens stabilitet i hela arbetsområdet har dessutom utformats och 
dokumenterats. 



 
Abstract 
 
As the abbreviation implies, the CES-valve (Continuously Controlled Suspension System) 
continuously varies the damping coefficient of the shock absorber. The technique is called 
semi active damping and is extensively used within the car industry. The CES-valve works as 
a pressure control valve and varies the damping by controlling the pressure difference over 
the valve. Continuous development is significant for the valve and in order to be able to 
predict the valve influence on the vehicle, it is critical to describe the dynamic characteristics 
of the valve in a proper way. From a vehicle point of view, damper properties, vibrations and 
sound are interesting aspects. 
 
The thesis work focuses on analyzing stability and dynamic properties of the valve in various 
working environments. Practical measurement values from two different test stands are 
compared with theoretical calculations and simulation results. Modelling of system parts were 
mainly carried out in Matlab-Simulink but also in Hopsan to some extent. A control theory 
linear model of the valve has also been developed. 
 
As a result of the thesis, a great deal of the valve- and test stand dependent dynamics from 
measurements in different test stands can now bee distinguished and explained. Additionally, 
an objective measurement method for valve stability in the entire valve range has been 
designed and documented. 
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Kapitel 1 

Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Väghållning, köregenskaper och komfort är frågor med stort fokus inom dagens bilindustri. 
Omfattande forskning och utveckling på området har lett till mer aktiva fordonssystem som 
hela tiden anpassar sig till bilens aktuella tillstånd. Eftersom bilens stötdämpning i hög grad 
påverkar väghållning, köregenskaper och komfort strävar tillverkare efter en flexibel och 
kostnadseffektiv lösning på aktiv dämpning. Konventionell dämpning med fix fjäderkonstant 
och dämpningskoefficient håller inom flera segment på att ersättas med aktiv eller semiaktiv 
dämpning där en av eller både fjäderkonstant och dämpningskoefficient är variabel. 
 
Öhlins Racing levererar en lösning på semiaktiv dämpning som baseras på en pilotstyrd 
hydraulisk tryckregulator, CES-ventilen (Continuously Controlled Suspension System). För 
att ligga i fronten på utvecklingen av semiaktiv dämpning krävs djupgående förståelse för 
CES-ventilens egenskaper i olika system. Arbetet med att kontinuerligt förbättra CES-ventilen 
samt testriggar förutsätter god kännedom om delkomponenternas funktion statiskt och 
dynamiskt. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att öka kunskapen om sambandet mellan mätvärden från testriggar 
och CES-ventilens prestanda. Det är även önskvärt att kartlägga testriggarnas avgörande 
konstruktionsparametrar med avseende på mätresultaten. Ambitionen är att klargöra 
variationer i CES-ventilens statiska och dynamiska karakteristik beroende på vilket system 
ventilen arbetar i. 

1.3 Frågeställning 
För att uppfylla syftet med rapporten studeras huvudsakligen mätmetoderna PQ, (flödes-
tryckkarakteristik) och ASR, (aktivt stegsvar). PQ-kurvor beskriver CES-ventilens statiska 
karakteristik och innebär att flödet genom ventilen rampas från noll till maxflöde vid konstant 
ventilström. ASR beskriver CES-ventilens dynamiska karakteristik genom att flödet hålls 
konstant vid ett steg i ventilström. Typiska utseenden för PQ-kurvor och ASR illustreras i 
figurerna 1.3.1 och 1.3.2. 
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Figur 1.3.1, Typiskt utseende för PQ-kurvor (referensventil i flödesbänk) 

 

 
Figur 1.3.2, Typiskt utseende för ASR, (referensventil i flödesbänk) 

 
Utifrån mätmetoderna formuleras tre konkreta frågor. 
 

• Hur kan CES-ventilens dynamiska egenskaper beskrivas utifrån mätvärden? 
• Är det möjligt att mäta ventilens stabilitet? 
• Hur påverkas mätvärden av vilken testrigg som används och i förlängningen vilket 

system ventilen arbetar i? 
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1.4 Metod 
För att besvara frågeställningarna har teori ställts mot praktiska mätvärden. Modeller av 
delsystem har verifierats mot mätvärden med syfte att identifiera svängningsfrekvenser och 
konstruktionsparametrar. En reglerteknisk beskrivning av CES-ventilen ligger till grund för 
analys av ventilens stabilitet. Beräknat frekvensinnehåll i mätvärden ställs mot den 
reglertekniska beskrivningen för att förklara svängningarna. För att förklara skillnader i 
mätningar mellan flödesbänk och dynorigg jämförs konstruktion och beräknad styvhet för de 
båda systemen som CES-ventilen arbetar i. 

1.5 Disposition 
Rapportens innehåll presenteras i sex kapitel. Kapitlen inleds med en kort sammanfattning av 
innehållet. Analysen har delats upp i huvuddelarna stabilitetsanalys, analys av mätmetoder 
och styvhetsanalys. För att rapporten ska bli så pedagogisk som möjligt görs ingen 
övergripande uppdelning mellan teoretisk referensram och empiri. Det innebär att 
dispositionen huvudsakligen är orienterad utifrån frågeställningen. 

1.6 Avgränsningar 
Studier av andra testriggar än flödesbänk och dynorigg ligger utanför examensarbetets ramar. 
Modifiering och eventuell förbättring av testriggarna omfattas inte av examensarbetet. 
Analysen begränsas till en bestämd referensventil och en bestämd referensdämpare.
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2  

Kapitel 2  

Systembeskrivning 
 
För att kunna analysera mätresultaten krävs kunskap om det system som CES-ventilen arbetar 
i. Denna studie innefattar testriggarna flödesbänk och dynorigg. I avsnitten nedan beskrivs 
testriggarna och CES-ventilens funktion kortfattat.  

2.1 CES ventil 
Ventilen sitter som färdig produkt monterad i stötdämpare på serietillverkade personbilar för 
att åstadkomma semiaktiv dämpning. En semiaktiv dämpare kan absorbera energi med 
kontinuerligt variabel, kontrollerbar dämpningskoefficient. Dämpningen sker genom att 
dämparflödet tvingas gå genom ventilen vid dämparrörelse. Beroende på flödets och 
ventilströmmens storlek uppstår då ett tryckfall över ventilen. Tryckfallet motsvarar en 
energiförlust vilket leder till en dämpad rörelse hos dämparen. Ventilen som sådan är en 
tryckregulator bestående av huvudsteg och pilotsteg. Huvudsteget består av en odämpad kägla 
med två strypställen i serie för huvudflödet och en fast strypning för pilotflödet. Pilotsteget 
består av en kägla dämpad på högtrycksidan och ett strypställe för pilotflödet. Nedströms 
pilotkäglan sitter en fast strypning monterad. Pilotkäglan har även kontakt med en solenoid 
som verkar med en stängande kraft på käglan vid positiv ventilström. Rent fysiskt är ventilen 
mycket kompakt och formad som en cylinder med en diameter på 3 cm och höjd på 4 cm. 
Schematisk beskrivning av CES-ventilen visas i figuren nedan. 

 
Figur 2.1.1, Schematisk beskrivning av CES-ventil 
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2.2 Flödesbänk 
Flödesbänken består av två varvtalsstyrda fastdeplacementpumpar, ett rörledningssystem med 
backventiler, tryckfallsventil och tryckbegränsningsventil, givare samt en fixtur för CES-
ventilen. Anledningen till att två pumpar används är att minska läckage och inverkan av 
pumppulsationer. Trycket mäts före och efter ventilen och flödet mäts före ventilen. 
Pumpflöde och ventilström styrs från mjukvaran DasyLab via fördefinierade körcykler. Tryck 
och flödessignalerna definierar PQ-kurvor och ASR för testobjektet. Ett foto samt en 
schematisk bild av flödesbänken visas i figurerna nedan. 
 

 
Figur 2.2.1, Flödesbänk (fixtur och givare) 

 

 
Figur 2.2.2, Schematisk bild av flödesbänk (pumpar och rörledningssystem) 



 6  

 

2.3 Dynorigg 
Dynoriggen består av ett positionsservo och infästning för stötdämpare. I riggen monteras den 
stötdämpare som ska testas med CES-ventilen monterad. En kraftgivare mäter kraften i 
stötdämparens övre infästning i riggen och servocylindern mäter dämparens slag. Signalen 
deriveras även för att få värden på dämparens slaghastighet. För att kunna jämföra mätresultat 
från dynoriggen med mätresultat från flödesbänken räknas kraft och hastighet om m.h.a. 
dämparens geometri. 

2.3.1 Positionsservo 
Positionsservot består av en symmetrisk servocylinder som styrs av en servoventil. Reglering 
sker med en PD regulator. I figurerna 2.3.1 och 2.3.2 visas ett foto och en schematisk bild av 
riggen. Dämparen med CES-ventil illustreras i figur2.3.2 av en dämpad massa. 
 

 
Figur 2.3.1, Dynorigg (positionsservo) 
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Figur 2.3.2, Schematisk bild av dynorigg 

 

2.3.2 Dämpare 
I denna rapport studeras dämpare av uniflowtyp. Uniflow innebär att dämparflödet endast går 
i en riktning. Flödesriktningen i CES-ventilen är därför densamma oavsett om dämparen är i 
kompressions eller returfas. Uniflowdämparen illustreras schematiskt i figuren nedan. Rött 
symboliserar systemtryck och blått symboliserar gastryck i figurerna. Gastrycket varierar med 
dämparens slag. 
 

 
Figur 2.3.3, Schematisk bild av uniflowdämpare 

 
Förutom backventilerna i figuren innehåller dämparen även tryckbegränsningsventiler som 
kortsluter de båda kamrarna vid höga tryck.  



 8  

3  

Kapitel 3 

Stabilitetsanalys 
 
Detta kapitel behandlar frågor om CES-ventilens dynamiska egenskaper. Det är önskvärt att 
få en tydlig bild av ventilens stabilitet skiljd från systemet den arbetar i. För att få ett 
övergripande resultat krävs både en analys grundad på mätvärden och en teoretisk analys. 
Problemet angrips därför dels genom att beskriva ventilens stabilitet så gott det går utgående 
från mätvärden och dels genom en reglerteknisk analys av ventilen tillsammans med 
simuleringar med en befintlig ventilmodell på företaget. 
 
Analysen av mätvärden syftar till att kunna jämföra ventilindivider. Därför är det viktigt att 
kunna bestämma ett kvantifierbart mätetal på ventilens stabilitet. För att möjliggöra detta 
definieras en mätmetod för att bestämma ventilens stabilitet vid steg till bestämda 
arbetspunkter.  
 
Den teoretiska analysen syftar till att beskriva vilka konstruktionsparametrar för ventil och 
testrigg som är avgörande för systemets stabilitet. För att uppnå detta görs en reglerteknisk 
analys av systemet baserat på ekvationsunderlag för ventil och testrigg. Den reglertekniska 
analysen bygger även på antagna parametervärden i en godtycklig arbetspunkt och ger 
ungefärliga värden på egenfrekvenser och kretsförstärkning. Frekvensanalys av tryckmätning 
jämförs med den reglertekniska analysen i syfte att förankra teorin. En simuleringsmodell 
används även i den teoretiska analysen för att verifieras mot resultaten från mätmetoden och 
därefter för att avgöra hur stabiliteten påverkas vid förändrade konstruktionsparametrar hos 
testriggen. 

3.1 Reglerteknisk analys av ventilen 
Ventilen utgör tillsammans med systemvolymen ett reglertekniskt återkopplat system. För att 
studera ventilens dynamiska egenskaper skapas linjära modeller. Genom att beskriva ventilen 
i olika driftsfall och analysera systemets öppna överföringsfunktion kan stabiliteten 
bestämmas teoretiskt. Ventilens känslighet för periodiska störningar analyseras m.h.a. 
systemets slutna överföringsfunktion. Ventilens huvudsteg och pilotsteg modelleras och 
analyseras separat varefter en ansats görs att beskriva hela ventilens dynamiska egenskaper. 
Underlaget till modellerna utgörs av ekvationer och parametervärden. Ekvationerna som 
används är kontinuitetsekvationen [6], strypekvationen [6] och kraftjämvikt. Ekvationerna är 
olinjära och linjäriseras för att kunna studera ventilens egenskaper runt en arbetspunkt. CES-
ventilen utgör ett mycket komplext reglertekniskt system. Följande förenklingar har därför 
gjorts för att begränsa ekvationsunderlaget. Seriestrypningar för huvudsteg försummas. 
Läckspalten till dämpkammaren anses oberoende av pilotkäglans slag. Pilotstegets 
masskrafter försummas. Kompression i dämpkammaren försummas. 

3.1.1 Parameterlista 

1A  Huvudkäglans effektiva högtrycksarea  m2  

2A  Stryparea för hålstrypning i huvudkäglan m2 

4A  Huvudkäglans effektiva lågtrycksarea  m2 

5A  Dämpkammarens verkningsarea  m2 
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6A  Pilotkäglans effektiva lågtrycksarea  m2 

mpB  Huvudkäglans dämpkonstant  Ns/m 

4sFC  Systemvolymens kapacitans  m3/Pa 

smpC  Kapacitansen för huvudkäglans volym  m3/Pa 

0K  Tryck-flödeskoefficient    

1cK  Huvudstegets flödestryckkoefficient  m3/sPa 

2cK  Flödestryckkoefficient för flöde in i huvudkäglan m3/sPa  

3cK  Pilotstegets flödestryckkoefficient  m3/sPa 

cempK  Huvudstegets effektiva flödestryckkoefficient m3/sPa 

empK  Huvudstegets effektiva fjäderkonstant  N/m 

eppK  Pilotstegets effektiva fjäderkonstant  N/m 

fmpK  Huvudkäglans flödeskraftskoefficient  m2 

fppK  Pilotkäglans flödeskraftskoefficient  m2 

ivK  Strömkraftkoefficient för pilotankaret  N/A 

fK  Flödeskraftskoefficient   m2 

smpK  Huvudfjäderns fjäderkonstant  N/m 

sppK  Pilotfjäderns fjäderkonstant  N/m 

1qK  Huvudstegets flödesförstärkning  m2/s 

2qK  Pilotstegets flödesförstärkning  m2/s 

1P  Tryck i systemvolymen   Pa 

2P  Tryck nedströms ventilen   Pa 

3P  Tryck i huvudkäglans volym  Pa 

4P  Tryck i dämpkammaren   Pa 

5P  Tryck nedströms pilotkäglan  Pa 

4FV  Systemvolym   m3 

mpV  Huvudstegets volym   m3 

eβ  Effektiv kompressionsmodul  Pa 

vi  Ventilström    A 

mpm  Huvudkäglans- och oljepelarens massa  kg 

1q  Flöde genom ventilens huvudsteg  m3/s 

2q  Flöde in i huvudkäglans volym  m3/s 

3q  Flöde genom ventilens pilotsteg  m3/s 

4q  Flöde till dämpkammaren   m3/s 

pq  Pumpflöde    m3/s 

mpw  Huvudkäglans egenfrekvens  rad/s 

qpw  Brytfrekvens för pilotkäglans pumpeffekt rad/s 

rw  Brytfrekvens för huvudkäglans volym  rad/s 

uw  Systemvolymens brytfrekvens  rad/s 
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vw  Brytfrekvens för huvudkäglans pumpeffekt rad/s 

mpx  Huvudkäglans läge   m 

ppx  Pilotkäglans läge   m 

 
 

3.1.2 Systembeskrivning 
I figuren nedan visas en bild som beskriver de viktigaste parametrarna i ventilens geometri. 

 
Figur 3.1.1, Parameterbild för CES-ventil 

 
Ventilens konstruktion medför att inget flöde läcker mellan dämpkammare och pilotsteg. En 
detalj som har visat sig viktig för resultatet av den här analysen är huvudkäglans utformning. I 
figuren ovan visas endast en förenklad principiell bild av huvudkäglan. I verkligheten beror 
öppningsgeometrin av två seriekopplade strypställen men i modellen beskrivs 
öppningsgeometrin med ett strypställe. Käglan påverkas då av fyra olika tryck. På arean 4A  

verkar det stängande trycket 3P  och på 1A  verkar förutom trycken 1P  och 2P  även ett 
öppnande tryck mellan de seriekopplade strypställena. I den reglertekniska analysen används 
den förenklade beskrivningen av huvudkäglan enligt figuren ovan. Oljevolymen mellan 
pilotkäglan och den fasta strypningen nedströms pilotkäglan anses vara inkompressibel. 

3.1.3 Huvudstegets dynamik 
Ventilens huvudsteg beskrivs av 
 

• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i systemvolymen 
 

1
4

21 P
V

qqq
e

F
p

&⋅=−−
β

 

 
• Strypekvation för flödet genom huvudsteget 
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mpmp xAPPxKq &⋅+−⋅= 121011  

 
• Strypekvation för flödet till huvudkäglans volym 

 

mpxAPPKq &⋅−−= 231022  

 
• Kraftjämvikt för huvudkägla 

 
( ) mpsmpmpfmpmpmpmpmp xKPPxKPAPAxBxm ⋅−−⋅−⋅−⋅=⋅+⋅ 213411&&&  

 
Linjäriserade och laplacetransformerade ekvationer, (Linjäriserade variabler skrivs med 
versaler. Laplaceoperatorn betecknas s ). 
 

• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i systemvolymen 
 

121 PsCQQQ sp ⋅⋅=−−  där 
e

V
C F

sF
β

4
4 =  

 
• Strypekvation för flödet genom huvudsteget 

 

mpcmpq XsAPKXKQ ⋅⋅+⋅+⋅= 11111  

 

   där 2010011 ppKK q −=   

         
2010

0011
2

1

pp
xKK mpc

−⋅
⋅⋅=  

 
• Strypekvation för flödet till huvudkäglans volym 

 

mpc XsAPKQ ⋅⋅−⋅= 2122  där 
3010

022
2

1

pp
KK c

−⋅
⋅=  

 
• Kraftjämvikt för huvudkägla 

 
( ) ( ) 34101

2 PAPKAXKsBsm fmpxmpmpempmpmp ⋅−⋅−=⋅+⋅+⋅  

    
där ( )21 PPKKK fmpsmpemp −⋅+=   

 
Med hjälp av de lineariserade och laplacetransformerade ekvationerna ritas blockdiagram för 
huvudsteget enl. figur 3.1.2. 
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Figur 3.1.2, Blockdiagram för huvudsteget 

 
I modellen identifieras frekvenserna och dämpning 
 

mp

emp

mp
m

K
w =   Huvudkäglans egenfrekvens 

mpe

mp

mp
mK

B

⋅⋅
=

2
δ   Huvudkäglans dämpning 

1

1

A

K
w

q

v =    Brytfrekvens för huvudkäglans pumpeffekt 

4sF

cemp

u
C

K
w =  , 21 cccemp KKK +=  Systemvolymens brytfrekvens 

3.1.4 Stabilitetsanalys av huvudsteget 
 
Stabiliteten analyseras genom att betrakta bodediagrammet för det öppna systemets 
överföringsfunktion. Huvudsteget har följande överföringsfunktion för det öppna systemet 
från tryck i huvudkäglans volym till systemtryck. 
 

=gmpA














+⋅⋅+⋅
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+⋅⋅

121

1

2

2

21

s
ww

s

w

s

sA
w

s
KK

mp
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v

qv

δ
  där 

cempemp

v
KK

A
K

⋅
= 4  

 
Om man försummar flödet in i huvudstegets volym vid rörelse av huvudkäglan kan 
överföringsfunktionen skrivas 
 

=gmpA














+⋅⋅+⋅
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+⋅
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s
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s

w

s

w
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KK
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⋅

⋅
=

41  

 
För att förenkla överföringsfunktionen studeras brytfrekvensen för huvudkäglans pumpeffekt. 
Pumpeffekten beskriver hur flödet varierar med käglans hastighet. En hastighet hos käglan 
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innebär en volymförändring beroende av käglans effektiva area och käglan ”pumpar” då olja 
in eller ut ur systemvolymen. Med korrekt värde på huvudkäglans öppningsgeometri och 
antaget tryck i systemvolymen uppgår vw  till 16 kHz vilket är mycket högt och möjliggör 
förenkling av överföringsfunktionen. Om man försummar huvudkäglans pumpeffekt kan 
överföringsfunktionen skrivas 
 

=gmpA














+⋅⋅+⋅








+ 121

2

2

s
ww

s

w

s

K

mp

mp

mpu

v

δ
  där 

cempemp

q

v
KK

AK
K

⋅

⋅
=

41  

 
Blockdiagrammet för huvudsteget kan nu förenklas enl. figuren nedan. 
 

 
Figur 3.1.3, Förenklat blockdiagram för huvudsteget 

 
För huvudkäglan uppstår en resonanstopp vid dess egenfrekvens. För att systemet ska vara 
stabilt måste amplitudmarginalen som beror av resonanstoppen vara positiv. Om man antar att 
systemvolymens brytfrekvens uw är lägre än huvudkäglans egenfrekvens mpw leder kravet på 

positiv amplitudmarginal till följande konstruktionsvillkor. 
 

cempemp

q

mp

u

mp

uv

mp
KK

AK

w

w

w

wK

⋅

⋅

⋅
=

⋅

⋅
>

41

22
δ      [11] 

 
Villkoret ställer krav på erforderlig dämpning och innebär att kretsförstärkningen vK  bör vara 
låg vilket medför att huvudkäglans effektiva lågtrycksarea ska väljas liten medan 
huvudstegets fjäderkonstant bör väljas stor. Kretsförstärkningen beror även av 
flödesförstärkning, läckflöde och flödeskrafter. Dessa parametrar är betydligt svårare att 
designa och kräver balansering av ventilen. Villkoret innebär också att systemvolymens 
brytfrekvens uw  bör vara låg vilket medför att systemvolymen bör väljas stor. Det är även 
önskvärt att huvudkäglans egenfrekvens är hög. För att avgöra om systemet är stabilt i en viss 
driftpunkt måste dämpningen beräknas och jämföras med villkoret ovan. Huvudsteget är 
odämpat vilket innebär att dämpningen huvudsakligen bestäms av friktion och läckage. 
 
Bodediagrammet för den förenklade överföringsfunktionen visas i figur 3.1.4. Vid 5 Hz syns 
systemvolymens brytfrekvens som en fasvridning på 90 grader och en nedbrytning av 
amplitudkurvan. Vid huvudkäglans egenfrekvens på 37 Hz syns en resonanstopp och 
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ytterligare nedbrytning av amplitudkurvan. Systemet fasvrids dessutom ytterligare 180 grader. 
I analysen har antagandet att oljepelaren mellan pumpen och CES-ventilen svänger med 
huvudkäglan gjorts. Dessutom antas att flödeskrafterna inte bidrar till kraftbalansen. 
Bakgrunden till dessa antaganden förklaras i avsnitt 3.1.7. 

 
Figur 3.1.4, Bodediagram för huvudsteget (förenklad överföringsfunktion) 

 
Systemvolymens brytfrekvens som är direkt proportionell mot systemvolymens storlek är 
avgörande för stabiliteten. Tillsammans med kretsförstärkningen och huvudkäglans 
egenfrekvens bestämmer den amplituden vid resonanstoppen. I denna ansats har det mest 
kritiska fallet med pilotkäglan helt öppen betraktats (den fasta strypningen bestämmer flödet 
genom pilotsteget). Det ger ett maxvärde för kretsförstärkningen och är dimensionerande för 
stabiliteten. Vid antagandet att pilotkäglan stänger minskar kretsförstärkningen och systemet 
blir då mer stabilt. I figuren ovan framgår det att amplitudmarginalen är negativ för given 
arbetspunkt och antagna parametervärden. Det innebär att huvudsteget är instabilt. I avsnitt 
3.1.7 som innehåller jämförelse med frekvensinnehåll verifieras att huvudsteget är instabilt. 
Huvudstegets dämpning påverkas av läckflödet mellan systemvolymen och huvudkäglans 
volym. Den fasta strypningen nedströms pilotkäglan verkar också dämpande på huvudkäglan 
vilket skulle kunna påverka resultatet. 

3.1.5 Pilotstegets dynamik 
 
Ventilens pilotsteg beskrivs av 
 

• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i volymen hos huvudsteget 
 

3432 P
V

qqq
e

mp &⋅=−−
β
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• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i dämpkammare 

 

ppxAq &⋅= 54  

 
• Strypekvation för flödet genom pilotsteget 

 

2505553033 PPKxAPPxKq pppp −=⋅+−⋅= &  

 
• Strypekvation för flödet till dämpkammaren 

 

43044 PPKq −=  

 
• Kraftjämvikt för pilotkägla 

 
( ) vivppsppppfpp iKxKPPxKPAPA ⋅−⋅−−⋅−⋅−⋅ 232645  

    
 
Linjäriserade och laplacetransformerade ekvationer, (Linjäriserade variabler skrivs med 
versaler. Laplaceoperatorn betecknas s ).   
 

• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i volymen hos huvudsteget 
 

3432 PsCQQQ smp ⋅⋅=−−  där 
e

V
C

mp

smp
β

=  

 
• Kontinuitetsekvation för tryckuppbyggnad i dämpkammare 

 

ppXsAQ ⋅⋅= 54  

 
• Strypekvation för flödet genom pilotsteget 

 

ppcppq XsAPKXKQ ⋅⋅+⋅+⋅= 53323  

 

där 5030032 ppKK q −=   

         
5030

0033
2

1

pp
xKK ppc

−⋅
⋅⋅=  

 
• Strypekvation för flödet till dämpkammare 

 
( )43044 PPKQ −⋅=  
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• Kraftjämvikt för pilotkägla 

 
02645 =⋅+⋅+⋅−⋅ ppeppviv XKPAPAiK  

 
   där ( )23 PPKKK fppsppepp −⋅+=  

 
Med hjälp av de lineariserade och laplacetransformerade ekvationerna ritas blockdiagram för 
pilotsteget enl. figuren nedan. 
 

 
Figur 3.1.5, Blockdiagram för pilotsteget 

 
I modellen identifieras frekvenserna 
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3.1.6 Stabilitetsanalys av pilotsteget 
 
Stabiliteten analyseras genom att betrakta bodediagrammet för det öppna systemets 
överföringsfunktion. Pilotsteget har följande överföringsfunktion för det öppna systemet 
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⋅
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    och 
3

2
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v
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K

⋅

⋅
=  för vi som insignal 

 
För att förenkla uttrycket ovan studeras pilotkäglans pumpeffekt. Pumpeffekten beskriver hur 
flödet varierar med käglans hastighet. En hastighet hos käglan innebär en volymförändring 
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beroende av käglans effektiva area och käglan ”pumpar” då olja in eller ut ur huvudkäglans 
volym. Pumpeffekten har brytfrekvens 
 

 
5

2

2 A

K
w

q

qp
⋅

=  

 
Med korrekt värde på pilotkäglans öppningsgeometri och antaget tryck i huvudstegets volym 
uppgår qpw  till 3,7 kHz vilket är mycket högt och möjliggör förenkling av överförings-

funktionen. Om man försummar flödet in i pilotsteget vid rörelse av pilotkäglan kan 
överföringsfunktionen skrivas 
 

=gppA














+⋅








+ 11

ppr

v

w

s

w

s

K
  där 

3

62

cepp

q

v
KK

AK
K

⋅

⋅
=  för 2P som insignal 

    och 
3

2

cepp

ivq

v
KK

KK
K

⋅

⋅
=  för vi som insignal 

 
För att förenkla uttrycket ovan ytterligare studeras pilotkäglans egenfrekvens. Pilotkäglan har 
egenfrekvensen 
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Med korrekt värde på pilotkäglans öppningsgeometri och antagna flödeskrafter samt tryck i 
huvudstegets volym uppgår ppw  till 103 kHz. Frekvenser i denna storleksordning har ingen 

relevans för det analyserade systemet varför överföringsfunktionen kan förenklas ytterligare. 
Om man försummar pilotkäglans egenfrekvens kan överföringsfunktionen skrivas 
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Blockdiagrammet för pilotsteget kan nu förenklas enl. figur 3.1.6. 
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Figur 3.1.6, Förenklat blockdiagram för pilotsteget 

 
Den hydrauliska egenfrekvensen har här försummats eftersom den är betydligt högre än den 
hydrauliska egenfrekvensen för huvudkäglan. Istället har pilotkäglans brytfrekvens beroende 
av dämpkammaren tillkommit. Pilotstegets dynamik är av första ordningen och innehåller 
ingen resonanstopp. För en ventil med dämpkammare är fasmarginalen avgörande för 
stabiliteten. 
 
I figur 3.1.7 visas pilotkäglans bodediagram för den öppna överföringsfunktionen från 
ventilström till tryck i huvudkäglans volym för en viss arbetspunkt. Fasmarginalen är här 
beroende av huvudkäglans volyms brytfrekvens. Gjorda förenklingar möjliggör endast studie 
av i sammanhanget lågfrekventa svängningar beroende av brytfrekvensen för huvudkäglans 
volym. Detta är dock tillräckligt för ventilen i helhet. Genom att betrakta bodediagrammet i 
figuren nedan och motsvarande blockschema ovan framgår att pilotstegets dynamik beskrivs 
som ett lågpassfilter. För antagna värden på tryck, flödeskrafter och pilotkäglans läge är 
brytfrekvensen 177 Hz. Observera att en konstant kompressionsmodul eβ  har antagits. Vid 

luftinblandning i oljan sjunker eβ  och därmed brytfrekvensen. 

 
Figur 3.1.7, Bodediagram för pilotsteget 
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Pilotkäglan beskrivs som ett lågpassfilter vilket innebär att den är stabil för alla frekvenser 
men har begränsad bandbredd.  

3.1.7 Jämförelse med frekvensanalys 
För att studera stabiliteten för hela CES-ventilen bestående av pilot- och huvudsteg krävs en 
överföringsfunktion från ventilström resp. tryck nedströms ventilen till systemtryck. 
Blockschemat för hela ventilen är svåranalyserat och innehåller för många återkopplingar för 
att det ska vara möjligt att lösa ut en överföringsfunktion. För att knyta an den reglertekniska 
analysen av huvud- resp. pilotsteg till mätvärden studeras svängningar i mätresultat. 
 
Det mest anmärkningsvärda i den reglertekniska analysen av huvud- resp. pilotsteg är att 
amplitudmarginalen är negativ för huvudsteget vid antagna parametervärden och arbetspunkt 
vilket antyder att huvudsteget är instabilt. Genom att studera stegsvar i ASR-test kan man 
endast bilda sig en uppfattning om arbetspunkter med låg dämpning. Svängningar på 20-30 
Hz syns i ASR vid ventilströmmar kring 0,8A. Endast ventilströmmar kring 0,8 A kan 
studeras eftersom ventilen är som mest dynamisk då. Stegsvar för övriga strömsteg är 
väldämpade och möjliggör ingen avläsning av egenfrekvens. För att utreda systemets 
svängningar studeras istället frekvensinnehållet i systemtrycket vid konstant flöde genom 
ventilen. 
 
Frekvensanalys av mätning med ventilström 0,9 A och flödet 30 l/min visar att systemet och 
därmed även CES-ventilen svänger med 20-30 Hz vid konstanta flöden. ASR visar att 
stegsvaren har samma insvängningsfrekvens vid den aktuella arbetspunkten. Det mest troliga 
är att detta är ventilens verkliga egenfrekvens. Detta innebär att ventilen faktiskt är instabil 
som den reglertekniska analysen av huvudsteget visar och att huvudsteget svänger med sin 
egenfrekvens. En mätserie görs för att studera egenfrekvensen som funktion av ventilström. 
Flödet och ventilströmmen ligger på en konstant nivå under hela mätningen. Flödet 30 l/min 
studeras extra ingående och figur 3.1.8 visar PSD (power spectral density) för mätningen. 
Andra flöden mellan 5 och 50 l/min har även studerats. Amplituden för egenfrekvenserna är 
låg för låga flöden q<15 l/min och högre för höga flöden q>15l/min. CES-ventilen svänger 
alltså endast vid stationära flöden över 15 l/min. 
 

 
Figur 3.1.8, PSD för flödet 30 l/min och konstanta ventilströmmar mellan 0,5 och 1,5 A. 
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I figur 3.1.8 beror svängningarna under 50 Hz på CES-ventilens egenfrekvens och toppen vid 
120 Hz beror av pumppulsationer. Det framgår att egenfrekvensen ökar med ökande 
ventilström. Egenfrekvensen ligger mellan 10 och 40 Hz för studerade ventilströmmar. Ökad 
ventilström leder till ett högre systemtryck och därmed högre stängande strömningskrafter på 
huvudkäglan. Strömningskrafterna påverkar sedan egenfrekvensen. Egenfrekvensernas 
amplitud varierar även och ett maxvärde runt 0,9 A visar att ventilen är sämst dämpad i den 
arbetspunkten. En anledning till att ventilen är bättre dämpad vid högre ventilströmmar kan 
vara att läckaget i huvudsteget ökar med ökad ventilström. När pilotkäglan stänger till följd av 
ökad ventilström minskar tryckfallet från systemvolymen till huvudkäglans volym vilket 
innebär ökad flödestryckkoefficient och ökat läckage. Figuren ovan visar frekvensanalys av 
trycket vid flödet 30 l/min men frekvensanalys av andra flöden har också studerats. Högre 
flöden uppvisar samma karakteristik medan lägre flöden inte verkar orsaka tillräckligt stora 
flödeskrafter för att påverka egenfrekvensen som därför är konstant för olika ventilströmmar. 
 
Om ventilen antas vara balanserad av flödeskrafter och den effektiva fjäderkonstanten endast 
bestäms av huvudkäglans fjäder samtidigt som oljepelaren mellan pumpen och CES-ventilen 
antas svänga med huvudkäglan blir egenfrekvensen enligt den reglertekniska analysen 37 Hz. 
Ett faktum som talar för att flödeskrafternas summa är noll är att frekvensen 20-30 Hz är 
oberoende av flödet vid ventilströmmen 0,8 A. Så hade inte varit fallet om flödeskrafterna 
endast verkar stängande eftersom flödeskraften är proportionell mot tryckfallet. 
Egenfrekvensen 37 Hz enl. den reglertekniska analysen ligger i överkant av 
frekvensintervallet 10-40 Hz som framgick av PSD-studien. Det finns osäkerheter och 
felkällor i den reglertekniska analysen som kan påverka egenfrekvensen för hela CES-
ventilen. Exempel på sådana felkällor är gasinblandning i pilotsteget, ytterligare massor som 
svänger med huvudkäglan och större läckflöden än beräknat. Summan av flödeskrafterna kan 
även vara öppnande. 
 
Svängningsfrekvensen på 20-30 Hz är som sagt i stort sett oberoende av flöde men beroende 
av ventilström och svängningsmassan. Vid ASR-test i flödesbänk och dynorigg studeras 
endast ventilströmmar runt 0,8 A. Dessutom är svängningsmassan konstant i flödesbänk 
eftersom oljepelarens volym är konstant. Svängningsmassan i dynoriggen beror naturligtvis 
av dämpargeometrin men volymen är samma vid olika ASR-steg eftersom steget görs vid 
samma dämparposition. Volymen i dämparen är av samma storleksordning som volymen i 
flödesbänk vilket kan förklara att frekvensen blir ungefär densamma. Huvudkäglans 
egenfrekvens är alltså 37 Hz för ventilströmmen 0,8A. Om ingen hänsyn tas till oljepelarens 
massa blir huvudkäglans egenfrekvens istället 175 Hz. Det som avgör vilken av de två 
frekvenserna som är relevant avgörs av om käglan och oljan är i kontakt hela tiden eller ej. 
Eftersom de uppmätta svängningarna är lågfrekventa görs antagandet att oljepelaren svänger 
med huvudkäglan. 
 
I figur 3.1.5 visas huvudkäglans bodediagram för den öppna överföringsfunktionen från tryck 
i huvudkäglans volym till systemtryck för en viss arbetspunkt. Huvudkäglans massa har satts 
till summan av käglans massa 10 gram och oljepelarens massa 210 gram, (flödesbänk). I ett 
system med seriekopplade komponenter med olika egenfrekvenser är det den lägsta 
egenfrekvensen som dominerar och märks först. Om det är ständig kontakt mellan 
komponenterna kan systemets svängning dessutom påverkas av kolvstång i dämpare. Oljan är 
dock kompressibel i viss utsträckning vilket leder till att man inte kan förvänta sig 
egenfrekvenser från omgivande mekanik att fortplantas till ventilen. 
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Flödeskrafternas summa har satts till noll. Detta antagande baseras på en tidigare studie av 
den resulterande flödeskraften på huvudkäglan, d.v.s. summan av öppnande och stängande 
flödeskrafter [8]. Studien visar att den resulterande flödeskraften på huvudkäglan beror av 
vilket flöde och vilken ventilström som råder. För ventilströmmen 0,8 A är summan av 
flödeskrafterna noll oavsett flöde. För högre ventilströmmar ökar flödeskrafterna vilket verkar 
stängande på ventilen och för lägre ventilströmmar verkar flödeskrafterna öppnande. 
Flödeskraften spelar en viktig roll i ventilens statiska och dynamiska karakteristik vilket visas 
med följande ekvationer. 
 
Lutningskoefficienten vR  för den statiska karakteristiken hos en tryckregulator av 
huvudstegets typ beskrivs som  
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där eK  som bekant är summan av flödeskrafter och fjäderkraft. A  är konstant och qK  är 

proportionell mot tryckfallet. För att lutningen ska bli negativ krävs en öppnande 
strömningskraft. Huvudstegets egenfrekvens w  för den dynamiska karakteristiken hos en 
tryckregulator av huvudstegets typ beskrivs som 
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Det finns alltså en koppling mellan ventilens statiska karakteristik, flödeskrafterna och 
ventilens dynamiska karakteristik. Ventilens statiska karakteristik syns i PQ-diagram. 
Lutningskoefficienten vR  är knuten till vilken dämpning ventilen har och när vR  passerar noll 
blir ventilen instabil. 
 
 

3.1.8 Slutsats reglerteknisk analys 
Amplitudmarginalen är avgörande för huvudstegets stabilitet. Huvudstegets amplitudmarginal 
bestäms av kretsförstärkning, huvudkäglans egenfrekvens och systemvolymens brytfrekvens. 
 
Fasmarginalen är avgörande för pilotstegets stabilitet. Pilotstegets fasmarginal bestäms av 
huvudkäglans volyms brytfrekvens. 
 
Huvudstegets egenfrekvens har identifierats m.h.a. frekvensanalys av mätresultat. 
Egenfrekvensen ligger mellan 10-40 Hz beroende på arbetspunkt.  
 
Den låga egenfrekvensen medför att huvudsteget är instabilt för en stor del av arbetsområdet. 
Huvudsteget svänger då runt en arbetspunkt. Pilotsteget är dock stabilt för relevanta 
frekvenser vilket leder till att ventilen är stabil vid svängningar mellan arbetspunkter. 
 
I ett PQ-diagram är arbetspunkter med negativ derivata instabila. Den negativa derivatan 
beror av öppnande flödeskrafter. 
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3.2 Mätmetod för systemets stabilitet 
För att kunna beskriva ventilen ur ett stabilitetsperspektiv är det viktigt att kunna verifiera 
teorierna med mätningar. I denna del av rapporten studeras ventilens beteende vid 
svängningar mellan olika arbetspunkter mättekniskt. Svängningar kring en arbetspunkt 
studeras inte i denna del. En ansats görs för att beskriva systemets frekvensberoende 
egenskaper utifrån enbart mätvärden för tryckfallet över CES-ventilen. Metoden utgår ifrån 
systemet CES-ventil monterad i flödesbänk. En ASR-styrfil modifieras för att amplituden hos 
strömstegen blir lika för olika strömnivåer. Ansatsen grundar sig på antagandet att hela 
systemet bestående av CES-ventil och flödesbänk utgör ett andra ordningens system. Med ett 
andra ordningens system menas en laplacetransformerad differentialekvation med två poler.  
Bakgrunden till antagandet är att uppmätta ASR kan beskrivas någorlunda bra genom 
parameteranpassning av ett andra ordningens system. Detta antagande är väldigt grovt 
eftersom systemet innehåller många dynamiska komponenter men brister i noggrannhet vägs 
upp av fördelarna med en mätteknisk metod. 

3.2.1 Bakgrund 
Systemet antas vara av andra ordningen vilket är en förutsättning för denna ansats. Teorin är 
hämtad från Glad/Ljung – Reglerteknik [9]. Stigtiden, sT  och överslängens amplitud, M läses 
av från stegsvar i ASR-test. Därefter beräknas den hydrauliska egenfrekvensen och 
dämpningen för systemet i den aktuella driftpunkten och bodeplot ritas. 
Systemet beskrivs av överföringsfunktionen 
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I figuren nedan syns ett exempel på stegsvar i tryck för steg från 0,7-1,0 A vid flödet 50 l/min. 
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Figur 3.2.1, Avläsning av översläng och stigtid 

 
M  och sT avläses med ett m-script för de olika arbetspunkterna och ligger till grund för 

beräkningen av bandbredden bw  som anger systemets snabbhet och fasmarginalen mϕ  som 

anger avståndet till 180 graders fasvridning av insignalen. Amplitudmarginalen mA är positiv 
för all frekvenser för ventil och flödesbänk sett som ett andra ordningens system, (men inte 
för systemet som helhet, se avsnitt om stabilitetsanalys av huvudsteg). Systemet bringas alltså 
till svängning runt en arbetspunkt i flödesbänk genom att ventilströmmen vi  gör ett steg. mϕ  

och mA  beräknas och plottas för varje arbetspunkt i 3D-graf.  

3.2.2 Utformning av mätmetod 
Mätningen måste även vara dynamisk och därför krävs en hög samplingsfrekvens hos givarna. 
Flödesgivaren har inte tillräckligt hög samplingsfrekvens och därför kan en mätmetod för 
stabiliteten endast utgå ifrån signalen från tryckgivarna i flödesbänk som har 
samplingsfrekvensen 1kHz. Detta villkor möjliggör två mätmetoder som baseras på mätning 
av systemtryck. Antingen görs steg i ventilström vid konstant pumpflöde (ASR) eller görs 
steg i pumpflöde vid konstant ventilström (PSR, passive step respons). ASR-test används som 
utgångspunkt eftersom denna metod är vanligt förekommande vid utvärdering av 
ventilprestanda. 
 
För att få hög upplösning i stabilitetsanalysen modifieras en befintlig styrfil så att den 
innehåller fler flödes- och strömnivåer. Eftersom stegsvar kommer att jämföras med varandra 
är det även viktigt att amplituden i strömstegen är konstant oberoende av strömnivå. Den 
modifierade styrfilen visas i figuren nedan. Amplituderna 0,3 resp. 0,5 A studeras. Flödet 
hålls på konstanta nivåer mellan 5 och 50 l/min. Slutströmmen för strömstegen ligger mellan 
0,6 och 1,6 A för stegamplituden 0,3 A och mellan 0,8 och 1,6 för stegamplituden 0,5 A.  
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Figur 3.2.2, Styrfil med stegamplitud 0,3 A för ventilström och konstanta flödesnivåer 

 
Innan stabiliteten för ventilen analyseras studeras hur bra antagandet att systemet är av andra 
ordningen beskriver verkligheten. I figurerna 3.2.3 till 3.2.5 visas överensstämmelsen mellan 
mätvärden och motsvarande stegsvar för ett andra ordningens system. Tre fall som är 
representativa för överensstämmelsen visas. 

 
Figur 3.2.3, Verifiering av andra ordningens system, q=30 l/min iv=1,1-1,6 A 

 

I figur 3.2.3 visas ett väldämpat stegsvar med låg översläng. En stor del av stegsvaren har 
detta utseende. Stegsvaren från det simulerade systemet av andra ordningen stämmer i dessa 
fall bra överens med verkligheten. Brus och svängningar i en fix arbetspunkt tas inte upp i 
denna del av rapporten men behandlas i andra avsnitt. En intressant jämförelse är dock att 
studera trycksvängningar innan steget i figur 3.2.3 till 3.2.5 med resultaten från avsnitt 3.1.7. 
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Figur 3.2.4, Verifiering av andra ordningens system, q=50 l/min iv=0,9-1,4 A 

 
I figuren ovan visas ett stegsvar med lägre dämpning och högre översläng. Översläng och 
stigtid för mätvärdet definierar som sagt simuleringen. I mätvärdet uppstår däremot en 
periodisk fördröjning som syns tydligast vid maxvärdet för trycket till följd av högre 
ordningars dynamik. Denna fördröjning sänker noggrannheten i överensstämmelsen något 
men ett andra ordningens system beskriver fortfarande verkligheten bra. 
 

 
Figur 3.2.5, Verifiering av andra ordningens system, q=30 l/min iv=0,3-0,8 A 

  

I figuren ovan visas ett stegsvar låg dämpning och hög översläng. Detta utseende är typiskt 
för stegsvar vid medelhöga flöden och strömnivåer kring 0,8 A. Överensstämmelsen mellan 
verkligheten och den förenklade beskrivningen är här som sämst (att anta att systemet endast 
har två poler är som tidigare nämnts en grov förenkling). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att för väldämpade stegsvar är överensstämmelsen god men för 
de mest dynamiska stegsvaren blir högre ordningens bidrag avgörande för stegsvaret. 
Överensstämmelsen mellan verkligheten och antagandet är i detta fall sämre men anses vara 
tillräckligt bra för att basera mätmetoden på. För att få bättre överensstämmelse krävs en 
annan metod. 
 
Vid mätningar för beräkning av ventilens stabilitet tas flödesgivaren bort från flödesbänken. 
Denna åtgärd ökar överensstämmelsen mellan mätvärde och simulerat stegsvar. 

3.2.3 Mätresultat 
Referensventilen testades i flödesbänk med de två strömstegsamplituderna 0,3 resp. 0,5 A. 
Testen utfördes utan flödesmätning för att eliminera flödesgivarens dynamik. I figurerna 3.2.6 
och 3.2.7 visas 3-D figurer över systemets fasmarginal och bandbredd i referensventilens 
arbetsområde vid stegamplitud 0,5 A. Stegamplitudens storlek och ventilens lägsta strömnivå 
ger en lägsta ventilström som kan utvärderas ur stabilitetssynpunkt på 0,6 resp. 0,8 A. Detta 
begränsar arbetsområdet som kan analyseras.  

 
Figur 3.2.6, Fasmarginal vid strömstegsamplituden 0,5 A 
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Figur 3.2.7, Bandbredd vid strömstegsamplituden 0,5 A 

 
Fasmarginalen utgör alltså ett mått på stabiliteten och bandbredden beskriver snabbheten. För 
det studerade arbetsområdet visar det sig att kurvformerna är varandras inverser. En 
arbetspunkt där systemets fasmarginal är hög har samtidigt en låg bandbredd. Ett snabbt 
stegsvar är därför svängigt vilket innebär sämre stabilitet. För att påvisa skillnaden mellan en 
arbetspunkt med låg fasmarginal och hög bandbredd resp. motsatt förhållande jämförs 
stegsvar i figur 3.2.8. Trycknivåerna före och efter steget är naturligtvis olika och trycken har 
därför skalats för att skillnaden i stegform ska synas tydligt. Jämför även figuren över 
fasmarginal ovan med referensventilens statiska karaktär i figur 1.3.1. Fasmarginalen och PQ-
kurvornas lutning är sammankopplade och låg fasmarginal medför låg lutning. Ventilen blir 
instabil då fasmarginalen eller lutningen blir negativ 
 

 
Figur 3.2.8, Jämförelse mellan stegsvar 
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I figur 3.2.6 över systemets fasmarginal väljs extremfallen med högst och lägst fasmarginal. 
Högst fasmarginal har systemet i arbetspunkten q = 5 l/min, iv =1,6 A och lägst fasmarginal 
har systemet i arbetspunkten q = 25 l/min, iv =0,8 A. 
 
Genom att studera figur 3.2.6 som beskriver systemets fasmarginal kan de mest kritiska 
arbetspunkterna ur stabilitetssynpunkt bestämmas.  Arbetspunkter med flöde från 25 l/min 
och uppåt med ventilström 0,8-1,0 A har lägst fasmarginal är därför mest kritiska ur 
stabilitetssynpunkt. Referensventilen är stabil i hela arbetsområdet men ventiler som är 
instabila börjar oftast svänga vid dessa arbetspunkter. Sådana svängningar syns tydligt i PQ-
karakteristiken för dessa ventiler. Referensventilen har en fasmarginal på minst 20 grader i det 
studerade arbetsområdet. 
 
Figur 3.2.7 beskriver systemets bandbredd och visar tydligt att bandbredden är hög för höga 
flöden. Att bandbredden ökar för högre flöden beror på att högre flöden innebär ökad 
kretsförstärkning. För arbetspunkter med låg dämpning är bandbredden för det slutna 
systemets överföringsfunktion ungefär lika med kretsförstärkning. 
 
I figurerna 3.2.9 och 3.2.10 nedan illustreras fasmarginal och bandbredd för referensventilen 
och stegamplitud 0,3 A. Det analyserade arbetsområdet är här något större och omfattar 
slutströmmar för ventilströmmen från 0,6 A och uppåt. 

 
Figur 3.2.9, Fasmarginalen vid stegamplituden 0,3 A 
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Figur 3.2.10, Bandbredd vid stegamplituden 0,3 A 

 
Mätresultaten vid 0,3 resp 0,5 A skiljer sig åt i två aspekter. För det första är ytorna mer 
jämna vid hög stegamplitud, framförallt för bandbredden. Detta beror troligtvis på dödband i 
ventilen som får mindre inverkan vid högre amplituder. Vid granskning av flera stegsvar 
mellan samma arbetspunkter framgår att sluttrycket inte blir exakt samma varje gång. Trycket 
beror av huvudkäglans position och det mest troliga är att friktion skapar ett dödband vid 
rörelse. För det andra är arbetsområdet större vid stegamplitud 0,3 A. Figuren för fasmarginal 
visar att stabiliteten inte försämras vid dessa arbetspunkter. Arbetspunkten med flöde 50 l/min 
och ventilström 0,6 A är inte relevant för studien. Anledningen till detta är att ventilen är 
mättad och ett steg i ventilström medför ingen tryckökning. 
 
En möjlig förbättring av mätmetoden är att även studera stabiliteten vid ventilströmmar 
mellan ventilens lägsta arbetsström och lägsta ström i denna studie 0,8 A. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att även granska stegsvar för negativa strömsteg. Genom att studera 
stegsvar för dessa strömsteg kan man konstatera att fasmarginalen inte sjunker ytterligare utan 
det globala minvärdet för hela ventilens arbetsområde återfinns i de studerade figurerna. 

3.2.4 Slutsats mätmetod för systemets stabilitet 
Referensventilens fasmarginal är positiv och större än 20 grader för hela arbetsområdet.  
 
Ur stabilitetssynpunkt är arbetspunkter runt q=30 l/min och iv=0,8 A de mest kritiska. Detta 
syns tydligt på motsvarande stegsvar som är väldigt svängiga. Ventilens statiska karaktär 
uppvisar dock positiv lutning. 

3.3 Simulering av CES-ventil i flödesbänk 
I detta avsnitt görs en ansats att verifiera en systemmodell med mätresultaten. Detta möjliggör 
vidare studier av systemets dynamiska egenskaper vid förändringar av parametrar i testriggen 
och ventilen. Simuleringsmodellen bygger på flödessamband, kontinuitetsekvationen, 
kraftjämvikt och strypsamband och har inga likheter med beskrivningen av ventilen som ett 
andra ordningens system. 
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3.3.1 Överensstämmelse mellan mätresultat och simulering 
För att kunna analysera ventilens frekvensegenskaper fristående från riggen måste en 
simuleringsmodell användas eftersom det inte går att mäta in och utsignaler för ventilen. Ett 
första steg mot en modell som beskriver ventilens frekvensegenskaper är att jämföra 
mätmetodens resultat med motsvarande simulerade stegsvar. Simuleringarna görs i en 
befintlig ventilmodell som utgör en relativt fullständig beskrivning av ventilen. Insignalerna 
till modellen utgörs av ett simulerat och validerat steg för ventilströmmen samt flödet in i 
flödesbänken som antas vara konstant och fritt från pumppulsationer. I figurerna 3.3.1 och 
3.3.2 nedan visas resultaten från simuleringarna. I modellen har systemvolymen satts till 0,3 l 
vilket motsvarar volymen i flödesbänken. Strömsteget är 0,5 A vilket motsvarar mätmetoden. 
 

 
Figur 3.3.1, Fasmarginal för simulering av flödesbänk, strömsteg 0,5A 

 
Figur 3.3.2, Bandbredd för simulering av flödesbänk, strömsteg 0,5A 
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Systemets fasmarginal stämmer bra överens med motsvarande värden från mätmetoden. För 
arbetspunkter med låg fasmarginal är överensstämmelsen mycket god medan arbetspunkterna 
med hög fasmarginal är mer stabila i simuleringsfallet. Ytan är väldigt jämn i jämförelse med 
ytan från mätvärden. Detta beror troligtvis på skillnader olinjäriteter som friktion och 
dödband. 
 
Systemets bandbredd stämmer bra överens med motsvarande värden från mätmetoden för låga 
flöden. För högre flöden är bandbredden mycket högre för de simulerade arbetspunkterna. För 
att få bättre överensstämmelse mellan simuleringsresultaten och mätmetodens resultat krävs 
fortsatt arbete med statisk och dynamisk validering av modellen. 
 
Överensstämmelsen mellan resultaten från mätmetod och simulering anses vara tillräckligt 
god för att studera förändringstendenser vid systemmodifiering. Absoluta värden på 
fasmarginal och bandbredd är däremot inte tillräckligt tillförlitliga att analysera. 

3.3.2 Förändrad systemvolym 
För att skapa en uppfattning om hur systemets dynamiska egenskaper förändras vid en 
ändring i systemvolym körs även simuleringar där systemvolymen har minskats med en faktor 
fem. När volymen minskas går tryckuppbyggnaden fortare vid strömsteg och dämpningen i 
flödesbänkens oljepelare får mindre inverkan på resultatet. Detta innebär i den reglertekniska 
analysen att systemvolymens brytfrekvens ökar och stabiliteten försämras. Resultatet framgår 
i figurerna nedan, observera att skalorna är förändrade jämfört med tidigare figurer. 

 
Figur 3.3.3, Fasmarginal för simulering av flödesbänk, liten systemvolym. Strömsteg 0,5A 
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Figur 3.3.4, Bandbredd för simulering av flödesbänk, liten systemvolym. Strömsteg 0,5A 

 
Graferna ovan visar att fasmarginalen för systemet sjunker för en stor del av arbetsområdet då 
systemvolymen minskas. Enligt simuleringsresultaten kommer referensventilen att få negativ 
fasmarginal för de mest kritiska arbetspunkterna vid en minskning av systemvolymen med en 
faktor fem. Bandbredden ökar generellt och formen för ytan förändras. Det går inte att 
förutsäga vilka arbetspunkter som är kritiska ur stabilitetssynpunkt men simuleringsresultaten 
visar att systemets stabilitet sjunker då systemvolymen minskar.  
 
Ett exempel på simulerat stegsvar som är klart instabilt visas i figuren nedan. Systemvolymen 
har satts till en faktor tio mindre än i flödesbänken. Flödet antas vara 10 l/min och ett 
strömsteg görs från 0,3-0,8 A. 
 

 
Figur 3.3.5, Stegsvar vid negativ fasmarginal, q=10 l/min iv= 0,3-0,8 A. Strömsteg 0,5A 
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För den verkliga systemvolymen är alla arbetspunkter stabila enligt mätmetod och simulering. 
När systemvolymen minskas tillräckligt mycket fås negativ fasmarginal och därmed 
instabilitet i vissa arbetspunkter. Eftersom modellen är mer väldämpad än referensventilen 
kan man förvänta sig att referensventilen är instabil för åtminstone de arbetspunkter som är 
instabila enligt modellen. Slutsatsen att stabiliteten försämras vid minskad systemvolym 
stämmer bra överens med analysen i avsnittet om den reglertekniska analysen av ventilen. Där 
framgår det att systemvolymens brytfrekvens ökar vid lägre systemvolym vilket medför lägre 
amplitudmarginal för huvudsteget. 

3.3.3 Förändrad gasinblandning i oljan 
För att skapa en uppfattning om hur systemets dynamiska egenskaper förändras vid en 
ändring i andelen inblandad luft i oljan körs även simuleringar där den effektiva 
kompressionsmodulen har minskats med en faktor två. När kompressionsmodulen minskas 
går tryckuppbyggnaden långsammare vid strömsteg och dämpningen i flödesbänkens 
oljepelare får större inverkan på resultatet. Detta innebär i den reglertekniska analysen att 
systemvolymens brytfrekvens minskar och stabiliteten förbättras. I figurerna 3.3.6 och 3.3.7 
illustreras resultatet av simuleringen. 
 

 
Figur 3.3.6, Fasmarginal för simulering av flödesbänk, låg effektiv bulkmodul 
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Figur 3.3.7, Bandbredd för simulering av flödesbänk, låg effektiv bulkmodul 

 
Figurerna visar att fasmarginalen för systemet ökar för hela arbetsområdet då 
kompressionsmodulen minskar med en faktor två. Vilken ökning av luftinblandning som ger 
en halvering av kompressionsmodulen beror helt på systemtrycket. Bandbredden minskar 
generellt men formen för ytan förändras inte. Slutsatsen av simuleringsresultatet är att 
systemets stabilitet ökar samtidigt som snabbheten minskar vid en hög andel inblandad luft. 
Eftersom luftinblandningen till största delen sker i dämpare uppträder inte dessa effekter i 
flödesbänk. 

3.4 Simulering av CES-ventil 
I inledningen av detta kapitel nämndes att det är önskvärt att få en tydlig bild av ventilens 
stabilitet skiljd från systemet den arbetar i. Mätmetoden för systemets stabilitet och 
simuleringarna av CES-ventil som arbetar i flödesbänk har endast behandlat stabilitet ur ett 
systemperspektiv. Den reglertekniska analysen av ventilen är däremot en ansats att beskriva 
ventilens stabilitet skiljd från systemet den arbetar i. För att kunna studera den fristående 
ventilens dynamiska karaktär närmare krävs en fullständig dynamisk modell av ventilen. En 
förutsättning för att modellen ska beskriva flödes-tryck sambandet korrekt är en dynamisk 
flödesmätning. För att analysera ventilen fristående används tryck istället för flöde som 
insignal till modellen. För att studera stabiliteten för hela systemet tas sedan hänsyn till 
systemvolymens brytfrekvens. Eftersom ventilmodellen beräknar värden för samtliga 
variabler i modellen är valet av överföringsfunktion inte begränsat som i tidigare metoder. Det 
naturliga valet av insignal till ventilmodellen vid studie av fristående ventil är systemtrycket. 
Flödet genom ventilen blir oberoende av systemvolymen när systemtrycket väljs som 
insignal. Eftersom huvudkäglan utgör ett fjäder-massasystem med egenfrekvens betraktas 
huvudkäglans position som utsignal. Överföringsfunktionen beskriver då huvudkäglans 
position i frekvensplanet som funktion av systemtrycket i frekvensplanet. 
Simuleringsresultaten från denna analys går inte att verifiera och därför kan inga slutsatser 
dras från grafer över fasmarginalen.  
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3.5 Slutsats stabilitetsanalys 
Fasmarginalen har funnits vara ett bra mått på ventilens stabilitet i det system den arbetar i. 
Bandbredden är ett bra mått på ventilens snabbhet. 
 
En mätmetod för stabilitet har tagits fram för flödesbänk och mätmetoden ASR (Active Step 
Response). Mätmetoden resulterar i kvantifierbara mätetal på stabiliteten i form av 
fasmarginal i olika arbetspunkter. Referensventilen har positiv fasmarginal med minvärde 20 
grader för alla testade arbetspunkter. 
 
Sambandet mellan ventilens dynamik och svängningar vid mätningar har analyserats. Den 
lågfrekventa trycksvängningen på 20-30 Hz som förekommer i PQ-mätningar uppstår då 
huvudkäglan svänger och frekvensen ligger i samma område som huvudstegets beräknade 
egenfrekvens. Detta kan tolkas som att huvudkäglan svänger med sin egenfrekvens och är 
instabil för en stor del av ventilens arbetsområde. 
 
Två av de dimensionerande parametrarna f ör systemets stabilitet har identifierats. Ökad andel 
inblandad gas i oljan höjer fasmarginalen medan minskad systemvolym sänker fasmarginalen. 
Systemvolymen och andelen inblandad gas är direkt avgörande för när ventilen blir instabil. 
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4  

Kapitel 4  

Analys av mätmetoder 
 
I detta kapitel utreds sambandet mellan mätvärden och CES-ventilens karakteristik. Skillnader 
mellan mätningar i de olika testriggarna diskuteras kortfattat. I denna del av rapporten 
kommenteras riggarnas konstruktion och dämparens inverkan på mätresultatet. Dynoriggen 
studeras på riggnivå för att identifiera avgörande konstruktionsparametrar. Mätmetoderna PQ- 
och ASR-test i flödesbänk analyseras ingående. Studierna av mätmetoderna i flödesbänk 
syftar till att klargöra hur mätresultaten påverkas av testriggen. För att bestämma vilka delar 
av karakteristiken som härstammar från ventilen och vilka som härstammar från flödesbänken 
analyseras riggen på komponentnivå.   

4.1 Jämförelse mellan PQ och FV 
PQ-mätning (tryck-flöde) i flödesbänk beskriver ventilens karakteristik. FV-mätning (kraft-
hastighet) i dynorigg beskriver å andra sidan karakteristiken för dämpare och ventil. Genom 
att jämföra karakteristik för CES-ventil i flödesbänk med kraft-hastighets karakteristik för 
CES-ventil i dynorigg kan de stationära skillnaderna klargöras. 
 
Vid jämförelse av tryck-flödes karakteristik från flödesbänk med hastighet-kraft karakteristik 
från dynorigg kan även vissa skillnader avseende svängningar klargöras. Flödet och trycket 
omvandlas m.h.a. dämparens geometri. I figuren nedan visas en jämförelse mellan tryck-
flödes karakteristik och kraft-hastighets karakteristik. Flödes-tryck karakteristiken har endast 
omvandlats m.h.a. dämparens geometri och ingen hänsyn tas till dämparens interna ventiler.  

 
Figur 4.1.1, Jämförelse av tryck-flödes karakteristik och kraft-hastighets karakteristik 

 
I figuren syns det tydligt att mätning i dynorigg ger högre tryckfall över dämparen än 
motsvarande tryckfall över ventilen vid mätning i flödesbänk. Detta beror på strypningar, 
backventiler och tryckbegränsningsventil i dämparen. 
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Vid omvandlingen måste hänsyn tas till att en del av flödet kan gå genom en 
tryckbegränsningsventil vid mätning i dynorigg. Dessutom tillkommer inverkan i form av 
tryckfall över flera strypningar i dämparen. CES-ventilen arbetar uppenbarligen i två helt 
olika system vid test i flödesbänk resp. dynorigg med dämpare. 
 
Ett verktyg finns för omvandling av mätvärden från flödesbänk till mätvärden i dynorigg [8]. 
När kurvorna skalas så att de blir jämförbara visar det sig att inverkan från pumppulsationer 
som har behandlats i tidigare avsnitt inte förekommer vid hastighet-kraft mätning i dynorigg. 
Detta är naturligt eftersom dynoriggen är konstanttryckstyrd, vilket innebär att en 
ackumulator med stor volym dämpar ut pumppulsationerna. 
 
Vid jämförelse mellan mätningar från flödesbänk respektive dynorigg visar det sig alltså att 
den statiska karakteristiken påverkas kraftigt av dämparen. Dämparens stationära karakteristik 
är alltså avgörande för systemet CES-ventil monterad i stötdämpare. 

4.2 Jämförelse av ASR-mätningar 
För att förklara skillnaden mellan mätningar i flödesbänk resp. dynorigg måste även de 
dynamiska egenskaperna betraktas. ASR-mätning innebär steg i ventilström vid konstant 
flöde i flödesbänken resp. kolvstångshastighet i dynoriggen. En begränsning vid jämförelse är 
att stötdämpare och servocylinder har begränsat slag. Det medför en övre begränsning av 
hastigheten. Den befintliga styrfilen för ASR-mätningar i dynoriggen håller hastigheten 
konstant på 0,1 resp. 0,3 m/s. Vid slaget 100 mm hos servocylindern kan stegsvar vid de 
aktuella hastigheterna avläsas. Tiden med konstant hastighet är 550 ms och stegsvaret svänger 
in på ca 50 ms.  Genom att öka hastigheten för att få fler jämförbara stegsvar minskar dock 
tiden med konstant hastighet. Hastigheten antas kunna ökas med ca 25% med bibehållen 
möjlighet att avläsa stegsvar. För att kunna använda stegsvaret till att dra slutsatser krävs att 
transienter hinner dö ut innan och efter steget. Den nuvarande ASR-styrfilens maxhastighet på 
0,3m/s motsvarar flödet 4,5 l/min för referensdämparen vid returslag. Med tanke på riggens 
och stötdämparens utformning anses det vara tillräckligt för en jämförelse. Stegsvaret vid 0,3 
m/s jämförs med motsvarande stegsvar vid flödet 5 l/min. Anledningen till att 5 l/min väljs är 
att det är det närmaste flödet från 4,5 l/min i den aktuella mätningen. Skillnaden mellan det 
beräknade flödet och flödet som används utgör en osäkerhet vid jämförelse. En del av flödet i 
dämparen går dock genom tryckbegränsningsventilen vilket leder till att flödet 4,5 l/min anger 
ett maxvärde. Osäkerheten vid jämförelse mellan stegsvaren beror till största delen på att 
flödet inte är känt. Ventilströmmen går från 0,32 A till 0,8 A vid steget. Stegsvar från 
flödesbänk resp. dynorigg visas i figur 4.2.1 nedan. 
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Figur 4.2.1, Jämförelse ASR, v=0,3 m/s resp. q=5  l/min, iv=0,32-0,8 A 

 
För att mätningarna i de olika riggarna ska vara jämförbara måste alltså flödet vara ungefär 
lika. Ventilflödet i dynoriggen uppskattas med hjälp av dämparens geometri. Skillnaden i 
statisk karakteristik för PQ resp. FV mätning som visas i figur 4.1.1 syns även i figur 4.2.1 
som skillnaden i kraftnivå vid en viss hastighet. Skillnaden beror på strypningar och 
tryckbegränsningsventil i dämparen samt mottryck från gasen i dämparen. Mätresultatet från 
flödesbänken uppvisar en trycksvängning med frekvensen 250 Hz vid flödet 10 l/min. Denna 
svängning beskriver pumppulsationerna från den lilla pumpen. Mätresultatet från dynoriggen 
uppvisar en trycksvängning med frekvensen 40 Hz. Troligtvis orsakas denna svängning av 
någon av dämparens ventiler. Notera att det hack som syns i tryckuppbyggnaden i 
flödesbänken inte förekommer i dynoriggen. Denna diskontinuitet i tryckuppbyggnaden 
diskuteras vidare i senare avsnitt. Överslängen samt svängningar i arbetspunkten innan och 
efter steget skiljer sig för mätning i dynorigg resp. flödesbänk. De dynamiska egenskaperna 
påverkas med andra ord avsevärt av dämparen. 

4.3 Dynorigg 
Dynoriggen är den mest komplexa av testriggarna. Förutom CES-ventilen så påverkar 
dämpare, infästning och positionsservo systemets statiska och dynamiska egenskaper. 
Testriggen är avsedd att utvärdera systemet bestående av ventil, dämpare och infästning. 
Detta avsnitt fokuserar på att utreda själva testriggen, d.v.s. positionsservot. Målet är att 
identifiera vilka konstruktionsparametrar som påverkar mätresultaten mest.  
 
För att studera positionsservots egenskaper skapas en modell av regulator och positionsservo 
bestående av servocylinder och servoventil. Simulerade körcykler valideras mot mätvärden 
för att bestämma storleksordningen på konstruktionsparametrarna. En bild av modellen visas i 
figur 4.3.1 nedan. 
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Figur 4.3.1, Modell av dynoriggens positionsservo 

 
I modellen har kompressionsmodulen, eβ  och systemtrycket antagits vara konstant. Dessa 
antaganden innebär att ingen hänsyn tas till skumning av dämparoljan, (gas från dämparens 
reservoar blandas med oljan) och att pulsationsdämpare antas dämpa ut pumppulsationer 
tillsammans med ackumulator. Servocylinderns externa läckflödesförluster antas försumbara. 
 
Vid validering av modellen visade det sig att servocylinderns interna läckflödeskoefficient är 
väldigt hög jämfört med vanliga hydraulcylindrar. Värden för övriga okända parametrar 
antogs från ungefärliga standardvärden. Genom att byta ut cylindern och därmed få ner 
läckflödet skulle servots snabbhet öka avsevärt. En sådan förändring skulle dock medföra ett 
ökat krav på regulatorparametrarnas inställningar för att motverka instabilitet. För att få ett 
exakt mått på den interna läckflödeskoefficienten krävs att cylinderläget mäts som funktion av 
tiden vid en konstant anbringad kraft på kolvstången. Ett sätt att utföra detta är att plugga 
cylinderns portar och låta en massa sänka kolvstången.  
 
Servoventilens brytfrekvens ligger enl. datablad på ca 50 Hz för flöde som motsvarar 
dynoriggens maxhastighet i testcykler. Ventilens brytfrekvens är avgörande för servots 
stabilitet. I valideringsfigur 4.3.2 svänger det simulerade förloppet och det uppmätta in enligt 
samma förlopp vid ett pålagt steg i referensposition. Skillnaden är att transienterna dör ut 
fortare i den verkliga riggen än i modellen. Detta fenomen förklaras delvis av torrfriktion för 
kolven vid låga hastigheter. 
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Figur 4.3.2, Validering av dynoriggmodell, steg i referensposition 

 
Servots stabilitet är olika beroende på driftfall, (cylinderslag och kolvstångshastighet) [6]. 
Därför ger modellen olika stegsvar beroende på driftsfall. Vid små cylinderslag och höga 
kolvstångshastigheter är systemet mest stabilt och stegsvaret är därför mer väldämpat vid 
returslag än vid kompressionsslag. Det mest kritiska fallet är kompressionsslag och därför blir 
det dimensionerande vid intrimning av regulatorparametrar. 
 
I modellen har värden för servocylinderns viskösa dämpkonstant samt D-delen i regulatorn 
mycket låga värden. För att validera modellen fullständigt krävs ytterligare kunskap om 
systemet. En linjär modell av riggen visar dock att servocylinderns viskösa dämpkonstant har 
relativt liten inverkan på systemets totala dämpning varför ett fullständigt korrekt värde på 
denna parameter inte är nödvändigt. Regleringen av servocylinderns position sker i 
dynoriggen genom PD-reglering. Avsaknaden av I-verkan leder till ett stationärt fel i 
cylinderposition som står i proportion till den odämpade massan, (kolvstång, 
dämparinfästning och odämpad massa för dämparen). En linjär modell av riggen tas fram och 
frekvensanalys visar att den hydrauliska styvheten är så låg som 69 kN/m stationärt. 
Anledningen till den låga styvheten är den interna läckflödeskoefficienten. Hydraulik- och 
mekanikdelen är mycket väldämpad och bandbredden ligger på ca 18 Hz för det definierade 
driftfallet. Regulatorns inställning är delvis okänd och för att utvärdera dess stabilitet krävs 
vidare analys. I figurerna 4.3.3 och 4.3.4 visas bodediagram för slutna systemets 
överföringsfunktion där bandbredden kan avläsas samt överföringsfunktionen för 
positionsservots styvhet. 
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Figur 4.3.3, Bode diagram dynorigg 

 
Figur 4.3.4, Styvhet dynorigg 

 
Positionsservots styvhet 69 kN/m är jämförelsevis något högre än flödesbänkens maximala 
styvhet men mycket lägre än den mekaniska styvheten i dynoriggen även då infästningarna i 
gummi inkluderas. 

4.4 Flödesbänk 
Flödesbänken är konstruerad för att kunna utvärdera CES-ventilens stationära och dynamiska 
karakteristik. Det är dock oklart om flödesbänken i sig har en dynamisk karakteristik som 
påverkar mätresultaten och i så fall på vilket vis. Målet i detta avsnitt är att förklara utseendet 
för testresultaten i figur 1.3.1 och 1.3.2 ur svängningsperspektiv. Systemets dynamik bestäms 
som sagt av CES-ventilen och flödesbänken. De bidrag som anses stå för flödesbänkens 
dynamik och som tas upp i detta avsnitt är pumppulsationer, varvtalsvariationer hos pumparna 
vid strömsteg, tryckfallsventilens svängningsbenägenhet och flödesgivarens dynamik. 
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4.4.1 Reglering av pumpvarvtal  
Vid ASR-steg faller pumpens varvtal till följd av tryckuppbyggnaden i volymen. 
Tryckuppbyggnaden leder till ett ökat motmoment för elmotorn som inte hinner reglera upp 
motormomentet för att kompensera. När momentjämvikten rubbas faller även varvtalet enl. 
Newtons andra lag 
 

θ&&⋅= tIM  
 
För att styra varvtalet så noggrant som möjligt regleras asynkronmotorns magnetfält och 
därmed motormomentet. Regulatorn är av PI typ med framkoppling. Vid ASR-test för flöden 
1-50 l/min och strömsteg från 0,29 till 0,6-1,6 A visar det sig att flödesvariationerna har 
storleksordningen 2-16% av flödet och svänger in mot börvärdet på 50 ms. 
 
För att studera regulatorparametrarnas inverkan på flödesvariationerna modelleras regulatorn 
och tryckuppbyggnaden i systemet. Modellen av tryckuppbyggnaden och varvtalsregleringen 
av elmotorn visas i figuren nedan. 

 
Figur 4.4.1, Modell av tryckuppbyggnad och momentjämvikt för pumpen 

 
Modellen simulerar regulatorns agerande vid en momentan förändring av motormomentet. 
Modellen bygger på antagandet att trycksvängningarna fortplantas genom systemvolymen 
med oförändrad amplitud med en tidsfördröjning, d.v.s. en fasvridning. Mekaniken antas vara 
stel och den hydraulmekaniska verkningsgraden antas vara konstant. Momentuppbyggnaden i 
elmotorn modelleras som ett första ordningens system med brytfrekvens på 100 Hz. Det 
innebär att ett steg i motorström motsvarar en exponentiell momentuppbyggnad som tar ca 4 
ms (då 90 % av slutmomentet uppnåtts). En långsam momentuppbyggnad minskar stabiliteten 
för systemet. Ett ökat tröghetsmoment ger ett långsammare och mer stabilt system. 
Tröghetsmomentet valideras genom att regleringens snabbhet överensstämmer med 
mätkurvan. 
 
Mätvärden från ASR-test används för att definiera ett andra ordningens system av 
tryckuppbyggnaden. CES-ventilen beskrivs alltså som ett andra ordningens system i 
modellen. Skillnaden mellan uppmätt trycksvängning och trycksvängning för modellens 
system av andra ordningen vid olika flöden och strömsteg syns i figur 4.4.2.  
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Figur 4.4.2, Validering av tryckuppbyggnad 

 
Modellens steg i ventilström är validerat mot ett verkligt ASR-steg. Det är alltså 
systembeskrivningen som skiljer sig från verkligheten. Trycksvängningarna stämmer generellt 
sett bra med verkligheten. För tryckvariationer med dynamik i stigförloppet blir 
beskrivningen mindre bra och den simulerade variationen blir mer väldämpad. Mätkurvorna 
har alltid egenskaper av ett system av andra ordningen men ibland finns överlagrade 
frekvenser av en högre ordning. Metoden att läsa av stigtid och översläng blir inte rättvisande 
för dessa arbetspunkter och trycksvängningen blir snabbare och mer väldämpad i simulering 
än i verklighet.  
 
I trycksvängningen vid ASR finns en dynamik under stigförloppet. Denna dynamik ses som 
ett hack eller en högfrekvent sinusvåg i trycksignalen. En avgörande faktor som bestämmer 
om systemet beskrivs noggrant med avläsning av stigtid och översläng är om dynamiken 
ligger inom stigtiden, d.v.s. inom den del av tryckökningen som utgör 10-90 % av sluttrycket. 
De stegsvar som uppvisar detta hack tillsammans med en oscillativ insvängning beskrivs som 
väldämpade av modellen och har dålig överensstämmelse med mätvärden. För övriga stegsvar 
är överensstämmelsen god. ASR vid övriga flödesnivåer visar samma beteende, d.v.s. att 
systemet beskrivs bra av metoden att läsa av stigtid och översläng för hela arbetsområdet 
förutom de arbetspunkter med högt flöde och medelstora strömsteg. 
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I figuren nedan visas de simulerade varvtalssvängningar som motsvarar trycksvängningarna i 
figur 4.4.2. 
 

 

 
Figur 4.4.3, Validering av pumpvarvtal 

 
Överensstämmelsen mellan simulerat och uppmätt pumpvarvtal är mycket god. Att trimma in 
överensstämmelsen ännu mer anses meningslöst eftersom skillnaden mellan simulering och 
mätvärde ligger inom mätvärdets repeterbarhet. I vissa figurer skiljer sig varvtalet marginellt i 
simulering och mätvärden stationärt. Detta beror på svårigheten att läsa av nivån då signalen 
är väldigt brusig. Simuleringar har gjorts för fler ASR steg vid olika flöden och slutsatsen är 
att modellen beskriver pumpvarvtalets variation bra med avseende på störningens amplitud 
och varaktighet.  
 
Variationerna för pumpvarvtalet är som störst vid stora steg i ventilström eftersom 
tryckuppbyggnaden i systemvolymen blir kraftigast då. Variationerna har samma amplitud 
oavsett flöde men för ett lågt flöde är variationen liten procentuellt och svår att avläsa p.g.a. 
brusig signal. Signalbruset innehåller bl.a. pumppulsationer som har en amplitud i 
storleksordningen 2,5 % av flödet. När variationerna från tryckuppbyggnaden närmar sig detta 
värde går det inte längre att få något tydligt simuleringsresultat. I denna studie har endast 
positiva steg i ventilström studerats men variationer sker naturligtvis även mot ökat varvtal för 
negativa steg i ventilström. Pumparna har maxvarvtalet 3000 rpm och när varvtalet närmar sig 
maxvärdet minskar amplituden på de positiva variationerna. 
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Slutsatsen av dessa jämförelser är att antagandet att systemet ventil monterad i flödesbänk 
uppträder som ett andra ordningens system ligger väldigt nära verkligheten och att systemet 
kan beskrivas med använd metod för en stor del av arbetsområdet. För en del av 
arbetsområdet fungerar metoden inte lika bra och beskrivningen av systemet har för hög 
dämpning. Simuleringsmodellen anses vara tillräckligt bra för att använda för vidare 
simuleringar för parameterstudie och samkörning med ventilmodellen. 
 
För att kontrollera varvtalsregleringens prestanda utförs en parameterstudie. Regulatorn för 
pumpvarvtalet är av PI typ med framkoppling av referenshastigheten. De regulatorparametrar 
som går att ändra är 
 

pK , Propotionell förstärkningsfaktor, inställningsintervall 0,1-32 

iT , Integratorns tidskonstant, inställningsintervall 0-10 ms  

forwardK , Förstärkningsfaktor för framkoppling, inställningsintervall 0-65 

 
Standardvärden för regulatorparametrarna är 

55,2=pK  

52,7=iT  ms 

786,0=forwardK  

 
Genom att ändra regulatorparametrarna i simuleringsmodellen studeras möjligheten att 
minska varvtalsvariationerna. I parameterstudien studeras ASR-steget från 0,29-1,6 A vid 50 
l/min eftersom reglerfelets amplitud blir störst då. Snabbheten för insvängningen till rätt 
varvtal beror på tröghetsmomentet för elmotorn och pumpen. Framförallt inverkar pK  och iT  

på regleringen eftersom de reglerar styrsignalen utifrån reglerfelet. För en lägre tidskonstant 

iT  svänger varvtalet in snabbare men å andra sidan blir insvängningen mer svängig. För en 

högre förstärkning pK  blir regleringen snabbare och reglerfelets amplitud minskar. 

Insvängningen blir inte svängig när pK  ökar men tar längre tid. En fyrdubbling av pK  

innebär t.ex. en fördubblad insvängningstid. För ett lägre pK  blir regleringen dock mer 

svängig eftersom iT  blir större i förhållande till pK . pK  kan ökas samtidigt som iT  ökas utan 

risk för instabilitet. Simuleringsresultatet visar att varvtalsvariationen som följd av 
tryckuppbyggnad i systemet vid de nivåer som förekommer i ett normalt ASR-test helt kan 
elimineras. Detta gäller under antagandet att momentuppbyggnaden i elmotorn är ideal. När 
momentuppbyggnaden i elmotorn beaktas visar det sig däremot att möjligheten att förbättra 
varavtalsregleringen är begränsad.  I figurerna 4.4.4 och 4.4.5 illustreras hur 
varvtalsregleringen påverkas av olika parameterinställningar. Figuren i övre vänstra hörnet 
visar simuleringsresultat med standardinställningar. 
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Figur 4.4.4, Pumpvarvtalsstörning, v: pK =2.55 52,7=iT  ms, h: pK =5 52,7=iT  ms 

 
 

 
Figur 4.4.5, Pumpvarvtalsstörning, v: pK =6.3 52,7=iT  ms, h: pK =2.55 iT =2 ms 

 
Av figurerna framgår att ett för högt värde på pK  eller ett för lågt värde på iT  leder till att 

systemet blir instabilt. Vid inställning av regulatorparametrar enligt simuleringsresultaten och 
förnyad mätning visar det sig också att det inte går att eliminera varvtalssvängningarna. När 

iT minskas eller pK ökas för mycket blir varvtalet instabilt. En fördubbling av pK  ger den 

bästa varvtalsvariationen. En jämförelse av mätvärden mellan varvtalsregleringen vid 
standardinställning och med förändrade parametrar visas i figur 4.4.6. 
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Figur 4.4.6, Pumpvarvtalsstörning, optimal parameterinställningen pK =5 iT =7,52 ms  

 
Genom att utnyttja regulatorns prestanda i högre grad än vad som sker idag minskas 
pumparnas känslighet för tryckstörningar markant. Amplituden hos variationerna minskar 
med 50% vilket är en klar förbättring. 
 
När stegsvar från ASR-test med olika regulatorparametrar jämförs visar det sig emellertid att 
skillnaden mellan stegsvaren är marginell. Överslängen blir något högre för steg 0,29-1,6 A 
vid 50 l/min. Skillnaden syns i figuren nedan där den blå kurvan beskriver stegsvar för 
standardinställning och grön kurva beskriver pK =5 då amplituden på varvtalsvariationen 

halveras. 

 
Figur 4.4.7, Jämförelse av tryckuppbyggnad vid olika prestanda i varvtalsreglering 
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Slutsatsen av parameterstudien och modelleringen av varvtalsvariationerna är att regulatorns 
prestanda kan finjusteras något. pK  kan ökas till 5 och iT  kan minskas marginellt. Den 

dimensionerande faktorn är inte tillgång till styrsignal utan tiden för momentuppbyggnad i 
elmotorn. Förbättrad varvtalsreglering ökar styvheten i riggen och påverkar ventilens 
stabilitet. Ökad styvhet minskar ventilens fasmarginal. När stegsvar från ASR-test med olika 
regulatorparametrar jämförs visar det sig att skillnaden mellan stegsvaren är marginell. 
Överslängen blir något högre för steg 0,29-1,6 A vid 50 l/min. Flödesbänkens styvhet beror 
till största delen av andra faktorer än prestanda för pumparnas varvtalsreglering. 

4.4.2 Tryckfallsventilens dynamik 
Mellan pumparna och flödesmätaren sitter en tryckfallsventil monterad. Eftersom pumparna 
måste arbeta mot ett visst minsta mottryck är tryckfallsventilen inställd efter pumparna. För 
att klargöra om tryckfallsventilen svänger vid dynamiska förlopp skapas först en modell av 
ventilen. Modellen beskriver flödesbänken bestående av pump, rörvolym innan och efter 
tryckfallsventilen, tryckfallsventil och fast strypning. Modellen tar hänsyn till ventilkäglans 
massa vilket leder till att tryckfallsventilen modelleras som ett andra ordningens system. 
Insignaler till modellen är ventilström och pumpflöde och utsignalen är trycket i rörvolymen 
efter tryckfallsventilen. Modellen bygger på linjärisering och lapacetransformering och 
tillämpas runt en arbetspunkt. Vid simulering av ett steg i pumpflöde syns trycksvängningar 
vid låg dämpning. Vid högre egenfrekvens är systemet stabilt för en lägre dämpning. 
Modellen och simuleringsresultat visas i figurerna 4.4.8 och 4.4.9. Egenfrekvensen för 
tryckfallsventilen antas vara 20 Hz och dämpningen 0,55. 
 

 
Figur 4.4.8, Simuleringsmodell för tryckfallsventil, blocket Transfer Fcn beskriver tryckfallsventilen 
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Figur 4.4.9, Simuleringsresultat, tryck P2 vid flödessteg, q=30-45 l/min och fast strypning 

 
Simuleringsresultaten visar att trycket i rörledningen mellan tryckfallsventilen och CES-
ventilen kan svänga vid transienter i systemet. Anledningen till detta är att tryckfallsventilens 
egenfrekvens exciteras vid steg i insignalen om dämpning och egenfrekvens är tillräckligt 
låga blir tryckfallsventilen instabil. Ventilens konstruktion och karakteristik är inte tillräckligt 
känd för att kunna bestämma vilken dämpning och egenfrekvens som är relevant. Utifrån 
simuleringsresultaten görs en ansats att skapa PSR-mätningar i flödesbänk och därefter 
verifiera simuleringsresultaten. I rapportens inledande del konstateras att det övergripande 
målet är att utifrån mätningar i flödesbänk kunna avgöra hur CES-ventilen beter sig i andra 
miljöer som t.ex. monterad i bil. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att kartlägga 
dynamiken för CES-ventilen och flödesbänken. Dynamiska mätningar har tidigare enbart 
genomförts med CES-ventilen monterad i flödesbänken. För att studera flödesbänkens 
dynamik måste ett dynamiskt test för flödesbänken utformas. 
 
Genom att ersätta CES-ventilen med en fast strypning eliminerar man dynamiken för CES-
ventilen vilket möjliggör studier av flödesbänkens dynamik. För att testet ska bli dynamiskt 
krävs en stegformad förändring av insignalen. Den enda insignalen till systemet med en fast 
strypning är pumpflödet. Flödessteget tar i storleksordningen 5 ms (momentuppbyggnad i 
elmotorn och samplingstiden i regulatorn) vilket är i samma storleksordning som tiden för 
tryckuppbyggnad vid ASR-test av CES-ventil som tar 4-20 ms. 
 
Flödesgivaren som sitter monterad mellan tryckfallsventilen och fixturen för testobjektet är 
inte konstruerad för dynamiska flöden. Vid utformningen av en ny mätmetod monteras ett 
block med fri genomströmning på flödesgivarens plats. 
 
Kunskap om tryckfallsventilens dynamiska karakteristik saknas. Därför görs mätningar med 
olika amplituder för flödessteget och olika diametrar på den fasta strypningen. Trycknivån i 
systemet måste vara samma som för ASR-test eftersom resultaten ska vara jämförbara. För att 
kunna designa en styrfil som möjliggör jämförbara trycknivåer studeras tidigare statiska 
mätningar med fasta strypningar och flödesramp. 
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Två förändringar av flödesbänken gjordes för att möjliggöra PSR-test. Flödesgivaren ersattes 
med ett block för fri genomströmning och en tryckgivare monterades mellan pumpen och 
tryckfallsventilen. Förändringarna visas i figuren nedan. 
 

       
Figur 4.4.10, Anpassning av flödesbänken till PSR-test 

               
En detalj som undersöktes innan testet utformades var att motsvarande hack i 
tryckuppbyggnaden inte förekommer i ASR-test i dynoriggen. Eftersom dynoriggen inte 
innehåller någon mottrycksventil borde ASR inte visa upp samma hack om dynamiken 
orsakas av tryckfallsventilen. Om hacken vore ventilbetingade skulle de rimligtvis synas i 
ASR-test i dynoriggen. Vid jämförelse syntes inga sådana hack. 
 
För att genomföra PSR-test krävs nya styrfiler för att styra varvtalet för flödesbänkens två 
pumpar. För att kunna jämföra dynamiken i systemet med CES-ventil resp. fast strypning 
utformas PSR-stegen så att de motsvarar ASR-stegen. Detta görs för den specifika 
referensventilen. Vid mer omfattande användning av PSR-test på olika ventiler behöver man 
inte anpassa trycknivåerna efter ASR- test utan kan göra ekvidistanta steg på samma sätt som 
i ASR-test. Att ASR- och PSR-stegen motsvarar varandra innebär i detta sammanhang att det 
stationära trycket är detsamma initialt och slutligt för de båda testen. Genom att utföra PSR-
test med fasta strypningar med olika strypareor fås tryckförändringen vid olika flöden. Det 
leder till att man kan välja initial och slutlig arbetspunkt i form av tryck och flöde så nära 
ASR-testet som möjligt. För att få trycknivåerna i samma nivå för referensventilen mättes 
först de fasta strypningarnas flödes-tryck-karakteristik upp. Ett exempel på tryck-flödes 
karakteristik illustreras i figur 4.4.11 där sambandet mellan pumpvarvtal och tryckfall över 
strypningen med diameter 2,5 mm visas. 
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Figur 4.4.11, Tryck-flödes karakteristik för fast strypning med diameter 2,5 mm 

 
Med hjälp av tryck-flödes karakteristiken bestämdes stegen i pumpvarvtal för de båda 
pumparna så att tryckskillnaden blir rätt för den aktuella strypningen. Varvtal innan och efter 
steget för de båda pumparna bestämdes utifrån nivåerna i figuren. Därefter skapades styrfiler 
för pumpstyrningen genom att skapa vektorer med börvärden till varvtalsregulatorn vid en 
definierad samplingsfrekvens. Ett exempel på styrfil visas i figuren nedan där styrsignalerna 
för strypdiametern 2 mm syns. De två övre delgraferna visar pumpvarvtalens börvärden för de 
båda pumparna och den nedre delgrafen visar det totala efterfrågade flödet. Pumpstyrningen 
fungerar så att den lilla pumpen mättas innan den stora pumpen kopplas in. 
 

 
Figur 4.4.12, Styrfil för PSR-test av referensventilen i flödesbänk med fast strypning 2 mm 
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Genom att styra flödesbänken manuellt kunde tryckfallsventilens statiska karakteristik 
bestämmas med hjälp av den nya tryckgivaren. Pumpvarvtalen rampades upp till maxvärde 
för de aktuella strypningarna med strypdiameter från 1 till 4 mm. Tryckfallet över 
mottrycksventilen mättes och visas i figuren nedan. 
 
I figuren syns att tryckfallet över ventilen ligger nära det inställda värdet 5 bar för låga flöden. 
Denna nivå representerar det specificerade minsta mottrycket för pumparna. För högre flöden 
ökar tryckfallet dock kraftigt och vid 55 l/min uppgår det till ca 30 bar. Detta innebär att 
pumpen arbetar för att upprätthålla ett övertryck med ökad energiförbrukning och därmed 
ökad oljetemperatur som följd. Lutningen för tryckfallskurvan för höga flöden är betydligt 
högre än förväntat. En ideal ventil har ingen eller väldigt flack lutning. Däremot påverkas inte 
karakteristiken av trycknivån som är olika för olika fasta strypningar. 

 
Figur 4.4.13, Tryck-flödes karakteristik för tryckfallsventilen 

 
Signalen för tryckfallet blir väldigt brusig för höga flöden. Eftersom mätningen är stationär 
beror bruset på pumppulsationer. För vidare analys av brusnivåerna, se avsnitt om 
pumppulsationer nedan. 
 
När ventilens statiska karakteristik analyserats kördes PSR-test. För att återskapa 
tryckuppbyggnaden i systemvolymen som förekommer i ASR-test görs alltså steg i 
pumpvarvtal. Vid analys av resultaten visar det sig att tryckuppbyggnaden blir snabbare vid 
små steg i pumpvarvtal än vid steg med större amplitud. Små steg i flöde krävs för de små 
strypningarna. Det visade sig även att den stora pumpen reglerar sitt varvtal snabbare än den 
lilla. För att få upp hastigheten i stegen modifierades styrfilerna för strypningarna 1 mm till 
2,5 mm till att bara reglera varvtalet för den stora pumpen. Efter denna ändring ser styrfilen ut 
enl. figur 4.4.14. 
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Figur 4.4.14, Modifierad styrfil för PSR-test i flödesbänk 

 
Med denna styrfil sker tryckuppbyggnaden snabbare eftersom endast den stora pumpen 
används. En slutsats av att studera stegsvar vid PSR-test är att pumpstyrning är minst lika 
snabb som tryckreglering via ventilström vid små amplituder i varvtalssteg. För större 
amplituder hinner dock inte pumpstyrningen med utan stegsvaren är något långsammare. Vid 
studier av tryckuppbyggnaden i ASR-test av referensventilen resp. PSR-test av fast strypning 
syns CES-ventilens dynamik tydligt. Den fasta strypningen motsvarar ett system av första 
ordningen utan dynamik. En jämförelse mellan aktivt och passivt stegsvar med de olika 
mätmetoderna visas i figuren nedan.  
 

 
Figur 4.4.15, Jämförelse mellan ASR, q=20 l/min, iv=0,29-0,6 A och motsvarande PSR 
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När man däremot börjar studera tryckuppbyggnader som medför hack vid ASR-test framgår 
två saker. Vid låga och medelhöga flöden och tryckuppbyggnader motsvarande 0,29 till 0,6 
och 0,8 A uppträder inga hack vid PSR-test som motsvarar hacken vid ASR-test. För högre 
flöden syns dock tydliga hack vid PSR-test som motsvarar hacken vid ASR-test. Rimligtvis 
borde hacken vara tydliga vid PSR-test för samtliga steg då hack uppstår i ASR-test. Två 
representativa fall visas i figurerna nedan. 
 

 
Figur 4.4.16, Överensstämmelse vid ASR-steg från 0,29-0,8 A vid flödet 10 l/min 

 

 
Figur 4.4.17, Överensstämmelse vid ASR-steg från 0,29-1,4 A vid flödet 50 l/min 

 
Eftersom pumppulsationer inte påverkar tryckuppbyggnaden i så stor utsträckning borde inte 
dessa ligga bakom variationerna. Repeterbarheten är dessutom för hög för att kunna förklara 
hacken med pumppulsationer. De teorier som återstår är att pilotsteget svänger vid snabb 
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tryckuppbyggnad, att tryckfallsventilen svänger vid snabb tryckuppbyggnad och att 
flödesgivaren svänger vid snabb tryckuppbyggnad. Utgående ifrån figur 4.4.16 konstateras att 
antingen CES-ventilen eller flödesgivaren svänger vid flera stegsvar vid ASR-test. Utgående 
ifrån figur 4.4.17 konstateras även att tryckfallsventilen svänger vid vissa stegsvar. 
Svängningar vid medelhöga flöden och medelhöga ventilströmmar kan sägas vara betingade 
av CES-ventil eller flödesgivare och svängningarna vid höga flöden och höga ventilströmmar 
kan sägas vara betingade av tryckfallsventilen. Frågan är då om det är flödesmätaren eller 
CES-ventilen som svänger för flertalet aktiva stegsvar. Denna fråga kommer att utredas i 
avsnittet flödesgivare. 
 
Slutsatsen av PSR-testerna är att tryckreglering med hjälp av varvtalsstyrning istället för 
styrning av ventilström går att genomföra i flödesbänk. För PSR-test mot fasta strypningar har 
det visat sig att regleringen kan göras snabbare än regleringen i ASR-test mot referensventil 
för vissa arbetspunkter. PSR-test kan användas vid jämförelse i ett antal arbetspunkter då 
CES-ventilens dynamik är tydlig. För de flesta arbetspunkter är dock varvtalsregleringen 
långsammare än ventilströmsregleringen. Mätningarna resulterade inte i att fenomenet med 
hack vid hastig tryckuppbyggnad kan tillskrivas någon enskild systemdel. Det står däremot 
klart att tryckfallsventilen svänger vid steg med hög ventilström och höga flöden. 

4.4.3 Pumppulsationer 
En stor del av svängningarna som förekommer vid mätningar i flödesbänken antas vara 
förknippade med pumppulsationer. Pumppulsationernas inverkan på systemet och mätresultat 
studeras bäst vid stationära mätningar. Det innebär att PQ-test är den bästa mätmetoden att 
analysera för att klargöra pumppulsationernas inverkan. Vid PQ-test av CES-ventil i 
flödesbänk har kraftigt brus i den uppmätta trycksignalen konstaterats. CES-ventilen som 
använts vid dessa mätningar är en referensventil med normala svängningsegenskaper. Tryck-
flödes karakteristik för en ventil med dåliga svängningsegenskaper studeras även i syfte att 
uppskatta hur svängningarna påverkas av pumppulsationer och ventilens egenfrekvens. 
Ventilkarakteristiken för referensventilen och ventilen med dåliga svängningsegenskaper 
visas i figurerna 4.4.18 och 4.4.19. 
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Figur 4.4.18, Tryck-flödes karakteristik för referensventilen 

 

 
Figur 4.4.19, Tryck-flödes karakteristik för ventil med dåliga svängningsegenskaper i områden med negativ 

derivata 
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För ventilströmmen 1,2 A har ventilen i figur 4.4.19 särskilt dåliga svängningsegenskaper. 
Frågan är vad svängningarna i systemet beror på. Är det kanske mätbrus? En möjlighet skulle 
kunna vara dynamiska förlopp som inte visas korrekt i figuren eftersom flödes-tryck 
karakteristiken inte tar hänsyn till tidsaspekten, d.v.s. att en lågpassfiltrerad signal från 
flödesgivaren plottas mot en högfrekvent signal från tryckgivaren? Är det pumppulsationer 
som syns i figuren? Eller är det ventilen som svänger vid flöden som är nära nog stationära? 
 
För att skilja mellan ventilbetingade svängningar och svängningar betingade av flödesbänk 
studeras en körning med konstanta flöden genom en fast strypning. Genom att studera tryck 
som funktion av tid blir svängningarna i systemet tydligare. Tryck som funktion av tid visas i 
figuren nedan. Varje konstant trycknivå i figuren motsvarar ett konstant flöde. Flödet är direkt 
proportionellt mot pumpvarvtalen. Mätresultatet visar att det fortfarande förekommer 
betydande brus i det uppmätta trycket när CES-ventilen har ersatts med en fast strypning. En 
betydande del av bruset är alltså betingat av flödesbänken. 
 

 
Figur 4.4.20, Tryck som funktion av tid vid konstanta flöden för en fast strypning 3,5 mm 

 
I figuren framgår att amplituden för tryckvariationerna ökar med ökat flöde. Sambandet är 
dock inte linjärt eftersom strypekvationen innebär att tryckamplituden är proportionell mot 
flödesamplituden i kvadrat. 
 
Tidigare labbrapporter har konstaterat att brusets frekvens är kopplat till frekvensen hos 
pumppulsationer vid PQ-test. Tidigare har endast PQ-test analyserats. Detta innebär att flödet 
varierar under mätningen och därmed varierar även frekvensen hos pumppulsationerna. 
 
Amplituden för en viss frekvens i FFT-analysen beror av ”hur mycket” det finns av just den 
frekvensen i mätsignalen. För att kunna studera pumppulsationernas inverkan på 
frekvensinnehållet hos mätsignalen är det viktigt att skilja ut frekvensen genom att hålla den 
konstant. Det innebär att pumpvarvtalen måste vara konstanta för hela mätsignalen. 
 
Tidigare labrapporter har studerat FFT-analys av PQ-test med varierande pumpvarvtal och 
fortfarande kunnat identifiera frekvenser för pumppulsationer. Eftersom pumpvarvtalet för 
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den lilla pumpen ligger konstant på en nivå som ger pulsationsfrekvensen 180 Hz under en 
stor del av mätningen slår denna frekvens igenom i FFT-analysen. För att förbättra 
analysmöjligheterna bör varvtalet alltså hållas konstant. 
 
För att studera sambandet mellan pumpvarvtal och frekvenser hos bruset analyseras 
mätningen med konstanta flöden genom en fast strypning (figur 4.4.20). Detta innebär att 
pumpvarvtalen hålls konstanta under ett visst tidsförlopp samtidigt som inga transienter hos 
strypningen spelar in. Varvtalen rampas mellan olika nivåer och brusfrekvenserna analyseras 
för varje nivå. Genom att utföra FFT-analys av de olika brusområdena för trycksignalen och 
plotta det tillsammans med pumppulsationernas frekvens syns sambandet klart. 
Pumppulsationernas frekvens beräknas genom att läsa av mätvärdet för pumpvarvtalen och 
tillämpa formeln nedan. 
 
 
 
w  pumppulsationernas frekvens 
n  pumpens varvtal 
z  pumpens kolvantal 
j  tonart, 1 för grundton, 2 för 1:a överton o.s.v. 

 
jznw ⋅⋅=  Hz     [6] 

 
Trycket mättes dels efter pumparna men innan tryckfallsventilen och dels innan fasta 
strypningen. I studien av FFT-analys av de båda trycken visar det sig att amplituden för det 
lågfrekventa bruset minskar hos trycket som mäts längre bort från pumpen. Volymen dämpar 
då pulsationerna från pumpen mer. Dessutom förekommer inte så många störfrekvenser i 
mätningen längre bort från pumpen.  
 
I analysen av pumppulsationerna och brusets frekvens visar det sig att överensstämmelsen är 
mycket bra. Pumppulsationernas frekvenser syns tydligt för grundtoner och även för de första 
övertonerna. Utöver pumppulsationernas frekvenser förekommer det fler frekvenser i 
mätvärdet från tryckgivaren som mäter tryck nära pumpen. Deras källa är okänd. Detta 
påverkar mottrycksventilen men inte trycket innan fasta strypningen. Den största delen av 
brusets frekvensinnehåll härstammar alltså från pumppulsationer för tryckmätning vid den 
fasta strypningen. 
 
Exempel på överensstämmelse mellan brusets frekvensinnehåll och beräknade 
pumppulsationsfrekvenser visas i figurerna 4.4.21 och 4.4.22.  
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Figur 4.4.21, Jämförelse mellan trycksignalens frekvensinnehåll 

         och pumppulsationer, innan fast strypning 
 

 
Figur 4.4.22, Jämförelse mellan trycksignalens frekvensinnehåll 

och pumppulsationer, efter pumpar     
 
För att kartlägga CES-ventilens svängningar görs en jämförelse mellan mätning av trycket för 
fast strypning och monterad CES-ventil. För att möjliggöra detta skapas en ny styrfil för 
flödesbänk som motsvarar körningen i figur 4.4.20. När CES-ventilen körs måste den nya 
styrfilen åstadkomma en konstant ventilström eftersom vi vill studera svängningarna i en 
arbetspunkt. Den konstanta ventilströmmen sätts till 1,2 A eftersom referensventilen ovan 
uppvisade kraftiga svängningar för den strömnivån. Även ventilströmmen 0,9 A studeras 
eftersom CES-ventilen svänger kraftigt med sin egenfrekvens för den strömmen i ASR-test. 
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Styrfilen för test av CES-ventil under konstant flöde och konstant ventilström 1,2 A visas i 
figuren nedan. 

 
Figur 4.4.23, Styrfil för konstanta flöden genom CES-ventil 

 
Resultatet från mätningarna med 1,2 resp. 0,9 A ventilström visas i figuren nedan. En 
jämförelse görs även med mätningen av den fasta strypningen. 
 

 
Figur 4.4.24, Jämförelse av frekvensinnehåll 

 
Den största skillnaden i trycksignalens frekvensinnehåll mellan den fasta strypningen och 
CES-ventilen återfinns vid låga frekvenser från 0-50 Hz. I figuren ovan syns det tydligt att 
ventilen svänger vid konstanta flöden. Ventilens egenfrekvens ligger på ca 25 Hz. Notera att 
toppen ligger vid olika frekvenser för de två studerade ventilströmmarna. Det innebär att 
ventilens egenfrekvens varierar med ventilströmmen. Ventilens egenfrekvens diskuteras mer 
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ingående i avsnittet om reglerteknisk analys av huvudsteget. Pumppulsationernas frekvenser 
är naturligtvis samma oavsett testobjekt. Andra flöden från 1-50 l/min har också studerats. För 
låga flöden, (mindre än 20 l/min) sjunker amplituden för de ventilbetingade svängningarna 
kopplade till ventilens egenfrekvens. I PQ-diagram syns detta genom att mätsignalen är finare 
med mindre brus. För höga flöden är amplituden för de lågfrekventa svängningarna dock 
större vilket innebär att ventilen svänger med sin egenfrekvens. 
 
För driftpunkterna q=20 resp. q=30 l/min då iv=1,2 A syns en något förhöjd amplitud för 
frekvenser 100-150 Hz, (se figur 4.4.24). Detta fenomen kan ha ett samband med begreppet 
chuckle noise. Chuckle noise innebär att dämparkolvstången svänger med en frekvens mellan 
100-180 Hz och triggar ett slamrande ljud från dämparen. Dessa svängningar kan vara 
triggade av transienter hos backventilerna i stötdämparen. I de fall med förhöjd amplitud för 
dessa frekvenser sammanfaller ventilens svängningsfrekvens med pumppulsationernas 
frekvens. Det kan vara så att pumppulsationerna triggar ventilen och i första hand får 
pilotkäglan att svänga i det frekvensintervall där chuckle noise uppstår. Ljudnivån under testet 
var normalt och för att upptäcka fenomenet måste FFT-analys användas. Man ska dock vara 
försiktig med att dra för långt gående slutsatser baserade på små skillnader i FFT-diagram. 
Anledningen är som tidigare nämnts att det inte är den absoluta amplituden för svängningarna 
som visas i figuren utan en relativ amplitud för svängningarna som är beroende av övriga 
svängningsfrekvensers amplitud. Pumppulsationernas frekvens är högre än huvudstegets 
egenfrekvens. Därmed borde inte ventilen triggas att svänga med pumppulsationerna. I 
avsnittet om reglerteknisk analys av pilotsteget har pilotkäglans egenfrekvens försummats. 
Genom att ta hänsyn till denna frekvens kan det mycket väl visa sig att den ligger i samma 
frekvensområde som pumppulsationerna. Ett sådant samband skulle förklara att hela ventilen 
svänger med frekvensen för chuckle noise. 
 
Det vore intressant att studera ventilen med dålig karakteristik för att se sambandet mellan 
PQ-diagram och FFT-diagram. Skillnaden mellan PQ-diagrammen i figur 4.4.18 och 4.4.19 är 
ventilbetingad eftersom mätvärden för fast strypning inte uppvisar liknande variationer i 
svängningsamplitud vid olika flöden och därmed är svängningarna knutna till ventilens 
egenfrekvens. Troligtvis kommer amplituden för de lågfrekventa svängningarna runt 25 Hz 
att vara högre för FFT-analys av ventilen med dålig karakteristik. 
 
För att avgöra pulsationernas inverkan på systemet jämförs pulsationernas frekvens med 
resultaten från den reglertekniska analysen av ventilen. Frekvensen för pumppulsationerna är 
högre än huvudstegets egenfrekvens för större delen av ventilens arbetsområde. Vid normal 
pumpstyrning sammanfaller pumppulsationernas frekvens med huvudstegets egenfrekvens vid 
flöden runt 15 l/min. Detta innebär att huvudkäglans egenfrekvens kan triggas av 
pumppulsationerna endast för flöden runt 15 l/min.  
 
Frekvensinnehållet i mätningar vid arbetspunkter med konstant flöde och ventilström har 
analyserats. Mätningar har gjorts med fast strypning resp. CES-ventil för att skilja på 
ventilbetingade och testriggsbetingade svängningar. Resultatet visar att pumppulsationer från 
de båda pumparna i flödesbänken påverkar mätvärdena och återfinns i FFT-analys av 
arbetspunkterna. Ventilens egenfrekvens är däremot för låg för att påverkas av pulsationerna 
för i stort sett hela arbetsområdet. FFT- analys visar även att CES-ventilen svänger med sin 
egenfrekvens under stationära förlopp med flöden från 20 l/min och uppåt. Svängningens 
amplitud varierar mellan olika arbetspunkter och vid höga amplituder syns kraftiga 
svängningar i PQ-diagram. 
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4.4.4 Flödesgivare 
I avsnittet om tryckfallsventilens egenskaper gjordes mätningar där CES-ventilen ersattes med 
en fast strypning och flödesgivaren monterades bort. Mätningarna visade att hacken i stegsvar 
försvann med dessa förändringar. För att klargöra om hacken beskriver CES-ventilens eller 
flödesgivarens dynamik gjordes även mätningar där endast flödesgivaren monterades bort. 
Testet var förhållandevis enkelt och innebar att ASR-test gjordes med resp. utan flödesgivaren 
monterad. Samma ventil och styrfil användes vid båda mätningarna som utfördes efter 
varandra. Resultatet syns i figurerna nedan där en jämförelse görs mellan tryckfallen i de två 
mätningarna vid flöden 10 resp. 50 l/min. 
 

 
Figur 4.4.25, Jämförelse av ASR med och utan flödesgivare, q=10 l/min iv=0,29-0,8 

 
Figur 4.4.26, Jämförelse av ASR med och utan flödesgivare, q=50 l/min iv=0,29-1,6 
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I figurerna syns tydligt att tryckuppbyggnaden skiljer sig mellan mätningarna. De två 
illustrerade stegsvaren är representativa för stegsvar som innehåller hack i 
tryckuppbyggnaden. För stegsvar utan hack är överensstämmelsen dock god. Detta innebär att 
flödesmätarens dynamik påverkar stegsvaret i de fall som hack uppstår. Orsaken till hacken är 
att en tryckuppbyggnad med en viss amplitud i volymen mellan CES-ventilen och 
flödesgivaren som sker på ett tillräckligt kort tidsintervall får flödesgivaren att svänga. 
Dessutom verkar det som att flödesgivaren dämpar ventildynamiken i flera fall, (se figur 
4.4.25 där en översläng uppstår utan flödesgivare). PQ-mätning påverkas däremot inte av 
flödesgivarens dynamik. Slutsatsen är att flödesgivarens dynamik påverkar ASR-mätningarna 
markant.  

4.5 Slutsats analys av mätmetoder 
 
Varvtalsförändring hos pumparna vid steg i ventilström är försumbar jämfört med 
kompressionen av oljan i systemvolymen. 
 
Regleringen av pumpvarvtal är tillräckligt snabb för att studera systemets dynamik vid 
passiva stegsvar, (PSR). 
 
Tryckfallsventilen står för betydande effektförluster vid höga flöden. 
 
Pumppulsationer från de båda pumparna i flödesbänken står för större delen av bruset i PQ-
kurvor. 
 
CES-ventilen svänger under stationära förlopp med flöden från 20 l/min och uppåt. Om 
ventilens dämpning är tillräckligt låg syns dessa svängningar som instabila svängningar i PQ-
kurvor.  
 
Flödesgivarens dynamik påverkar ASR-mätningarna markant. Flödesgivarens påverkan 
innebär ett hack i tryckuppbyggnaden och en dämpad insvängning. 
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5  

Kapitel 5  

Styvhetsanalys 
 
I tidigare kapitel har det konstaterats att miljön som CES-ventilen arbetar i är avgörande för 
systemets dynamiska egenskaper. För att förklara skillnader i mätvärden på grund av ventilens 
omgivning studeras styvheten för de båda testriggarna. Ur svängningssynpunkt är det 
intressant att kartlägga vilka delar av testriggarna som har lägst styvhet. Den statiska 
styvhetsanalysen utgör även förutsättning för en frekvensberoende underökning av systemets 
känslighet för störkrafter. 

5.1 Flödesbänk 

5.1.1 Parameterlista 
 
A  effektiv tryckarea    m2 
E  elasticitetsmodul behållare   N/m2  
F  kraft     N 
P  tryck     N/m2 
S  styvhet     N/m 

1V  startvolym     m3 

2V  slutvolym     m3 

cβ  kompressionsmodul behållare   Pa 

sβ  kompressionsmodul luftfri olja sekantvärde  Pa 

bsβ  kompressionsmodul olje-luftblandning sekantvärde  Pa  

eβ  effektiv kompressionsmodul   Pa 

d  behållarens diameter    m 

2p  sluttryck     Pa 
t  behållarens godstjocklek    m 
x  kompression     m 

0z  volymsandel luft i oljan     

5.1.2 Beräkningar 
Styvheten i flödesbänk bestäms av oljans och rörledningens kompressibilitet. För att kunna 
jämföra testriggarnas styvhet mekaniskt definieras styvheten som ett mått på hur stor kraft 
som måste anbringas oljepelaren för att komprimera den en viss längd. 
 

x

F
S

∆

∆
=   

 
För att kunna beräkna teoretiska värden på styvheten omformuleras ovanstående samband 
m.h.a. Trycksamband och ekvationer för bulkmodul. 
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Kompressionsmodulen för luftfri olja, sβ definieras som 
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Kompressionsmodulen bsβ  beräknas genom att ta hänsyn till oljans luftinblandning. 
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Kompressionsmodulen cβ beräknas genom att ta hänsyn till rörledningens utbuktning enl. 
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Systemets totala bulkvolym kan sedan beräknas enl. 
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Genom att kombinera ekvationerna ovan fås följande ekvation för styvheten. 
 

l

A
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Styvheten beräknas för flödesbänken med antagna parametrar samt för olika grader av 
luftinblandning. De beräknade styvheterna visas i figur 5.1.1. Antag att oljan innehåller 1% 
gas. Detta leder till att styvheten blir ca 35 kN/m vid trycket 100 bar. Som högst är styvheten 
75 kN/m vid antagna mängder inblandad gas. 
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Figur 5.1.1, Beräknad styvhet för flödesbänk 

 
Av beräkningarna framgår att andelen inblandad gas i oljan är avgörande för styvheten. 
Andelen gas är okänd men i flödesbänken får antas gasinblandningen vara låg eftersom 
pumparna suger olja från tank. För att klargöra gasinblandningen i oljan krävs en mätning 
med en speciell testutrustning.  

5.1.3 Resultat styvhetsanalys flödesbänk 
Styvheten varierar beroende på tryck och gasinblandning i oljan. Vid antagandet att 
gasinblandningen är 1% och att systemtrycket är 100 bar blir styvheten 35 kN/m. 
 
Som högst är styvheten 75 kN/m vid antagna mängder inblandad gas. 
 
Det effektivaste sättet att öka styvheten i flödesbänken är att korta rörledningen. 

5.2 Dynorigg 

5.2.1 Parameterlista 
S  styvhet     N/m2 
E  elasticitetsmodul    N/m2 

retA  effektiv tryckarea vid returslag   m2 

kolvA  kolvens tvärsnittsarea    m2 

stångA  kolvstångens tvärsnittsarea   m2 

1l  längden hos oljepelaren över kolvstången  m 

2l  längden hos oljepelaren under kolvstången  m 

eβ  effektiv kompressionsmodul   Pa 

5.2.2 Beräkningar 
Styvhetsanalysen görs statiskt. Det innebär att dynamiska egenskaper som läckflöden 
försummas. Infästning i dynorigg anses vara stel. Därmed begränsas styvhetsanalysen till 
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gummibussningar, stötdämpare och servocylinder. Riggens totala styvhet bestäms av flera 
seriekopplade komponenter med olika styvheter. En bild av seriekopplade fjäderelement visas 
i figuren nedan. 
 

 
Figur 5.2.1, Seriekopplade fjäderelement 

 
Summan av n  stycken seriekopplade styvheter ges av formeln 
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Ekvationerna från avsnittet om flödesbänkens styvhet används även här för beräkning av 
oljans styvhet. För beräkning av styvheten hos de mekaniska delarna i dynoriggen används 
formeln  
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Från avsnittet styvhet i flödesbänk fås sambandet för oljevolymens styvhet 
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Anpassad för fallet returslag ser formeln ut enl. 
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Anpassad för fallet kompression ser formeln ut enl. 
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I fallet returslag har inte hänsyn tagits till att innerröret i dämparen kan bukta in. Detta är en 
felkälla som kan innebära att styvheten är lägre än beräknat. Skillnaden mellan retS  och kompS  

beror av dämparens geometri och påverkar styvheten avsevärt vilket syns i figur 5.2.3  som 
skillnaden mellan heldragna och streckade linjer. 
 
Gummibussningarna som sitter i stötdämparens infästningspunkter har formen av en 
genomborrad cylinder. Den genomgående bulten verkar med en kraft på gummit som i sin tur 
verkar på en omgivande hylsa. För att beräkna styvheten med formeln ovan krävs en 
tvärsnittsarea där kraften verkar. Eftersom tryckfördelningen på gummibussningen är okänd 
antas att trycket är jämnt fördelat över en yta som uppgår till bussningens bredd multiplicerat 
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med det genomgående hålets diameter. Ungefärliga värden för bussningarnas 
elasticitetsmodul antas även [1]. Den övre bussningen är tillverkad av ett mer elastiskt 
material och uppskattas ha elasticitetsmodulen 5 MPa medan den nedre bussningen är styvare 
och antas ha elasticitetsmodulen 10 MPa. 
 
Beräknade värden för de mekaniska komponenternas styvhet visas i tabellen nedan.  
 

Komponent Beräknad styvhet 
Bussning för infästning av dämparens kolvstång 600 N/mm 

 
Bussning för infästning av dämparen 1,2 kN/mm 

 
Dämparens kolvstång 380 kN/mm 

 
Servocylinderns kolvstång 1,0 MN/mm 

 
 
Styvheten för servocylinderns och dämparens oljevolymer beror av gasinblandning, tryck och 
dämparens slag. Därför redovisas inget enskilt siffervärde här. I figurerna nedan framgår dock 
att styvheten är lägre än kolvstängernas. 
 
Volymen hos den trycksatta oljan i dämparvolymen är olika beroende av om dämparen är i 
kompressionsfas eller returfas. Styvheten påverkas i stor utsträckning av den effektiva arean 
och dämparens slag. I figuren nedan illustreras skillnaden mellan effektiv area under 
kompressionsfas resp. returfas och hur slaget 2l  påverkar den trycksatta oljans volym. 
 

 
Figur 5.2.2, Effektiv area vid kompression resp. returfas 

 
Dämparvolymens styvhet beror som sagt på flera olika faktorer. De variabler som inverkar är 
gasmängden i dämparoljan, trycket i dämparen, dämparens slag och om dämparen är i 
kompressions eller returfas. För att få en klar bild av hur styvheten varierar med de olika 
variablerna görs beräkningar för några parameterinställningar. Tryck från atmosfärstryck upp 
till 500 bar betraktas. Oljans gasinblandning antas vara mellan 0,5 och 10 volymsprocent. 
Slagen 50, 100 och 150 mm studeras för kompressions- och returfas. I figur 5.2.3 till 5.2.5 
visas resultatet av styvhetsberäkningarna för dämparen. 
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Figur 5.2.3, Styvhet för dämpare, slag 50 mm 

 
 

 
Figur 5.2.4, Styvhet för dämpare, slag 100 mm 
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Figur 5.2.5, Styvhet för dämpare, slag 150 mm 

 
Genom att granska dämparens styvhet för de olika variabelvärdena framgår det tydligt att 
styvheten varierar kraftigt. Styvheten varierar även med andelen gas och trycket i dämparen. 
En högre andel gas ger ett lägre värde på styvheten för alla tryck. Andelen gas i oljan kan 
variera kraftigt eftersom oljan är trycksatt med gas direkt utan avskiljning. Under vissa 
driftbetingelser kan oljan skumma vilket leder till en ökad gasmängd i oljan. För tryck under 
50 bar tappar dämparen stor del av styvheten. Styvheten är som störst för högt dämpartryck, 
låg andel gas, returfas och stort slag. 
 
Under returfas är styvheten betydligt högre än under kompression. I fallet returfas ökar 
styvheten även med dämparens slag. Under kompression varierar dock styvheten inte lika 
mycket med dämparens slag. Lägg märke till att styvhetsnivåerna ligger betydligt lägre än den 
beräknade styvheten för kolvstången. Det är alltså den nedre delen av dämparen med 
kompression av olje-luftblandning och behållare som är dimensionerande för styvheten och 
inte kolvstången. Styvheten är maximalt 13 MN/m för dämparen. När även positionsservot 
inkluderas i beräkningen ändras resultatet. Resultatet visas i figurerna 5.2.6 till 5.2.8. 
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Figur 5.2.6, Styvhet för dämpare och positionsservo, slag 50mm 

 

 
Figur 5.2.7, Styvhet för dämpare och positionsservo, slag 100mm 
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Figur 5.2.8, Styvhet för dämpare och positionsservo, slag 150mm 

 
Eftersom den här beräkningen inkluderar fler komponenter sjunker styvheten ytterligare. 
Dynoriggens styvhet bestäms i fallet utan bussningar främst av dämparens och 
servocylinderns oljevolymer. Inverkan av gasinblandningen och om dämparen är i 
kompressionsfas eller returfas är avgörande för styvheten även på riggnivå. Styvheten blir 
som störst 2,7 MN/m för riggen med gjorda antaganden. Beräkningar har även gjorts då 
bussningarnas styvhet ingår. Resultatet av beräkningen visas i figur 5.2.9. 
 

 
Figur 5.2.9, Styvhet för dämpare, positionsservo och gummibussningar, slag 150mm 

 
Styvheten faller nu kraftigt. För låga tryck blir oljevolymernas styvhet dimesionerande för 
riggens styvhet och för högre tryck blir bussningarnas styvhet dimensionerande för riggen. 
Med gjorda antaganden blir maximala styvheten 0,34 MN/m för riggen inklusive bussningar. 
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Detta värde kan jämföras med den mjukaste bussningen som har styvheten 0,60 MN/m. 
Gummibussningarnas styvhet är helt avgörande för systemets styvhet och de elastiska 
tryckoberoende egenskaperna har blivit mer dominanta. Dämparens slag har mindre betydelse 
varför endast resultatet för ett slag redovisas. 

5.2.3 Styvhet beroende av läckflöde 
I beräkningarna ovan har materialstyvheten betraktats men det hydrauliska läckflödet har 
försummats. Det innebär att endast den statiska styvheten har betraktats. I avsnittet analys av 
mätmetoder, dynorigg görs en reglerteknisk beskrivning av positionsservot. Där framgår att 
styvheten för positionsservot är så låg som 69 kN/m stationärt när läckflödet beaktas. 
Dynoriggens styvhet måste då vara mindre än detta värde. Läckflödeskoefficientens värde är 
dock inte säkerställt och därför används materialstyvheten vid jämförelse. 

5.2.4 Resultat 
Styvheten för dämparvolymen varierar kraftigt beroende av tryck i däparvolymen, 
gasinblandning, slag och om dämparen är i kompressions- eller returfas. Dämparens styvhet 
är betydligt högre under returslag än kompression. Detta påverkar hela riggens styvhet.  
 
Maximala styvheten för systemet bestående av referensdämpare vid 500 bar har beräknats till 
13 MN/m. 
 
Maximala styvheten för systemet bestående av referensdämpare monterad i dynoriggen vid 
500 bar har beräknats till 2,7 MN/m. 
 
Maximala styvheten för systemet bestående av referensdämpare monterad i dynoriggen 
inklusive bussningar vid 500 bar har beräknats till 0,34 MN/m. 
 
För tryck under 50 bar tappar dämparen en stor del av styvheten för samtliga studerade 
system. 

5.3 Resultat styvhetsanalys 
Vid en jämförelse mellan styvheterna i flödesbänk resp. dynorigg visar det sig att dynoriggen 
har betydligt högre styvhet. Detta gäller oavsett om dynoriggen inkluderar gummibussningar 
eller ej. 
 
Flödesbänken har maximalt styvheten 75 kN/m vid 0,5% luftinblandning i oljan och tryck 
högre än 300 bar. 
 
Dynoriggen har maximalt styvheten 2,7 MN/m vid 0,5% luftinblandning i oljan, tryck högre 
än 300 bar och referensdämparen monterad utan bussningar samt maximal styvhet 340 kN/m 
då bussningarna inkluderas. 
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Kapitel 6 

Diskussion 
 

6.1 Diskussion 
Utredningen har resulterat i en beskrivning av CES-ventilens dynamiska egenskaper utgående 
från mätvärden. Det mest anmärkningsvärda är att frekvensanalys av systemtrycket visar att 
ventilens huvudkägla svänger vid konstanta flöden på minst 20 l/min och konstant 
ventilström. Amplituden hos svängningarna beror på huvudkäglans dämpning och eftersom 
dämpningen är lägst vid ventilström kring 0,9 A är svängningsamplituden högst i det området. 
Den beräknade egenfrekvensen för huvudkäglan är i samma storleksordning som den 
uppmätta svängningsfrekvensen. En hypotes är att det är samma frekvens och att huvudkäglan 
i CES-ventilen svänger med sin egenfrekvens. För att verifiera denna hypotes som baseras på 
analys av systemtrycket vore det mycket intressant att mättekniskt kunna bestämma 
huvudkäglans position och svängningsfrekvens. 
 
Stegsvarsmätningar visar systemtrycket vid insvängning från en arbetspunkt till en annan. 
Stegsvarets utseende ger mycket information om ventilens stabilitet. För att få ett objektivt 
mått på ventilens stabilitet beräknas fasmarginalen för stegsvaret. Snabbheten beräknas även i 
form av systemets bandbredd. Fasmarginal och bandbredd har åskådliggjorts i 3D-diagram för 
att få en överblick av ventilens uppmätta dynamiska karakteristik. Till grund för denna metod 
ligger antagandet att CES-ventilen tillsammans med systemvolymen kan beskrivas som ett 
andra ordningens system. Med ett andra ordningens system menas en laplacetransformerad 
differentialekvation med två poler. Antagandet är nödvändigt för att på ett relativt enkelt sätt 
kunna bestämma fasmarginalen utgående ifrån mätvärden. Alternativet till en objektiv 
beräkning av fasmarginal är en subjektiv bedömning av stegsvar och statisk karakteristik. 
Detta är ett mycket grovt antagande eftersom CES-ventilen ihop med systemvolymen utgör 
ett mycket komplext återkopplat reglertekniskt system. Mätmetoden som definieras i 
rapporten har både fördelar och nackdelar. Styrkan ligger främst i den rättframma 
beräkningen utifrån mätvärden och att en ventilindivid kan utvärderas snabbt och fristående 
från simuleringsmiljö. Nackdelen är att noggrannheten är sämst för de mest dynamiska 
stegsvaren. En bättre beskrivning av ventilens stabilitet kräver antagligen en modell av hela 
ventilen i simuleringsmiljö som anpassas efter mätvärden. För att utvärdera en enskild 
ventilindivid måste modellen valideras mot mätvärden för just den ventilen. En sådan ansats 
skulle vara högintressant och troligtvis ge andra synergieffekter inom ventilutveckling. Ett 
sådant arbete är komplicerat och tidskrävande och ligger därför utanför ramen för ett 
examensarbete. 
 
Den reglertekniska analysen visar tillsammans med simuleringar att arbetsmiljön för ventilen 
är avgörande för stabiliteten. Å ena sidan påverkar systemvolymens massa samt kopplade 
massor egenfrekvensen. Å andra sidan påverkar systemvolymen och den effektiva 
kompressionsmodulen systemets dynamik i stor utsträckning. Volymens storlek och andelen 
inblandad gas i oljan är exempel på faktorer som har stor inverkan. Mot denna bakgrund är 
det naturligt att även inkludera dämparen vid fortsatt analys av ventilens dynamiska 
prestanda. Detta är en central del i den övergripande målsättningen att kunna förutsäga hur 
CES-ventilen fungerar som färdig produkt i bil. 
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Stor vikt har lagts vid att förklara de svängningar som uppstår vid mätning av tryck-flödes 
karakteristik i flödesbänk. En detalj som bör belysas är att förutom ventilens inverkan som 
nämnts ovan spelar pumppulsationerna en viktig roll. Pumppulsationerna står för en stor del 
av de svängningar som syns i PQ-diagram. Dessa pulsationer påverkar dock inte ventilens 
dynamik eftersom frekvensen är högre än ventilens bandbredd för i stort sett hela 
arbetsområdet. När CES-ventilen arbetar i bil kommer det alltid att finnas störningskällor och 
vilka frekvenser som förekommer är avgörande för om ventilen triggas att svänga. 

6.2 Förslag till förändringar 
Eftersom tryckfallsventilen försvårar analysen av systemets dynamik borde den tas bort helt 
eller monteras nedströms testobjektet istället för uppströms. Förutom den dynamiska aspekten 
utgör den betydande effektförlusten över ventilen vid höga flöden ett argument att modifiera 
ventilen eller dess placering. För de allra flesta driftfall säkerställer CES-ventilen och 
systemstrypningen att tryckfallet i systemet blir större än 5 bar som är standardinställning för 
tryckfallsventilen. 
 
Under arbetet har det visat sig att flödesgivarens dynamik påverkar stegsvarsmätningar för 
ventilen. Eftersom mätning av CES-ventilens stationära och dynamiska karakteristik är central 
vid utvecklingsarbete vore det praktiskt att kunna växla mellan stationär flödesmätning med 
befintlig flödesgivare och dynamisk flödesmätning då den stationära flödesgivaren inte 
används. En slags switch för att kunna växla mellan att använda den stationära flödesgivaren 
och att ha fri strömning förbi givaren kommer antagligen att spara en hel del skruvande. 
Alternativet är att använda det friströmningsblock som finns idag. 
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