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Sammanfattning 

En ökad miljömedvetenhet och högre klimatmål världen över, ställer allt större krav på 

nyutvecklad teknik. Ett stort fokus ligger därför på energieffektivitet där transportfordon 

påverkas i stor utsträckning. Med detta växer miljöfordonsflottan och tekniska lösningar för 

att reducera miljöbelastningen har utvecklats, där inte endast motorernas energieffektivitet 

högaktas. Tekniska lösningar med exempelvis energiregenererande bromsar där bromsenergi 

tillvaratas, vilken annars endast bildar värme, finns redan. Forskning om energiregenererande 

tekniska lösningar anses därför avgörande vid ett högt uppsatt energimål för miljöfordon.  

Med energiregenererande tekniker i åtanke, växer nu intresset angående stötdämparens 

potential för detta ändamål. Flertalet forskningsprojekt har genomförts med varierande 

resultat beroende på teknik för energiregenerering. Till skillnad från energiregenerering från 

bromsar, har stötdämpare med denna förmåga inte kommersialiserats. Den främsta orsaken 

bedöms häröra i en beteendeändring hos stötdämparen, vilken påverkar komfort och 

väghållning. Vidare orsaker består sannolikt i en låg energieffektivitet samt en reducerad 

livslängd. 

För att beräkna effekten som har sitt ursprung i stötdämparens uträttade arbete, utfördes 

mätningar från en personbil under färd i olika miljöer. Mätningarna utfördes vid vänster 

framhjul och körning i stadstrafik med flertalet farthinder i form av vägbulor, genererade 

högst medeleffekt av ca 150W. Med detta bedöms energimängden vara av förmånlig storlek 

vid energiregenerering för användning i andra system. 

Vidare genererades en konceptidé för energiregenerering hos stötdämpare där fokus bestod i 

bevarandet av stötdämparens primära uppgift, att kontrollera personbilens väghållning och 

komfort. Med de tidigare utförda mätningarna som grund, kunde konceptidén teoretiskt 

regenerera ca ¼ av den totala medeleffekten. Då konceptidén befinner sig i ett tidigt skede 

bedöms framtida studier kunna öka energiregenereringen signifikant.  



  



Abstract 

An increased environmental awareness and higher climate goals increases the demands of 

future developed technology. Focus is thereby directed towards energy efficiency where 

transport vehicles are affected in great extent. This results in an increment in green vehicles 

and technical solutions to decrease the impact on the environment, where the engines energy 

efficiency is not the only system to be considered. One example of a developed technical 

solution to decrease the environmental impact is a regenerating system that regenerates the 

braking energy. Research about energy regenerating technical solutions, is thereby considered 

to be crucial in respect to a high energy goal with green vehicles. 

With energy regenerating technical solutions in mind, an increased interest is observed where 

the potential of the schlock absorber is investigated. Several research projects have been 

performed with varied result depending on the technical solution to regenerate energy. Unlike 

regenerating brakes, regenerating shock absorbers has not yet been commercialized. The main 

reason to this is believed to involve a difference in the shock absorbers behaviour which 

influence the comfort and handling. Other reasons might involve a reduced life span and a 

low regenerative efficiency.  

To calculate the power that originates from the work done by the shock absorber, 

measurements with moving car in different conditions were performed. The measurements 

was performed at the front axle on the left side and generated the most mean power of 150 W. 

This power was generated while moving in the city centre where there were several road 

bumps which were beneficial to the power generation. The power generation indicates that it 

would be benefited if the power could be regenerated and used in other electrical systems in 

the vehicle. 

A concept was generated to achieve an energy regenerating shock absorber with the focus of 

preserving the primary function, to control the cars comfort and handling. With the earlier 

measurements as foundation, the concept regenerated a theoretical mean power of about ¼ of 

the total power generation. At this early stage of the concept there is an indication that future 

studies would improve the power regeneration significantly. 
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I. Symbollista 

   Acceleration    [m/s
2
] 

   Hastighet   [m/s] 

x Förskjutning   [m] 

F Kraft   [N] 

fk Fjäderkraft   [N] 

fc Dämpkraft   [N] 

k Fjäderkonstant  [N/m] 

m Massa   [kg] 

∆x Längdskillnad  [m] 

c Dämpningskoefficient  [Ns/m] 

ccr Kritisk dämpningskoefficient [Ns/m] 

ζ Dämpningsförhållande  

W Arbete   [J] 

Ps Effekt från stötdämpare  [W] 

s Sträcka   [m]  

p Tryck   [Pa] 

pb Tryck i bar   [bar] 

A Area   [m
2
] 

Q Volymflöde   [m
3
/s] 

Pe Effekt från hydraulmotor  [kW] 

ηt Total verkningsgrad 

cq Flödeskoefficient   

ρ Densitet   [kg/m
3
] 
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1. Inledning 

Detta examensarbete behandlar en specifik typ av stötdämpare som, utöver dess huvudsakliga 

funktion att dämpa fordonets rörelse, även omvandlar rörelseenergi till elektricitet. Forskning 

och teknikutveckling inom detta område är av vikt då tekniken kan bidra till såväl minskad 

bränsleförbrukning som ökad räckvidd hos bl.a. elbilar. 

1.1. Bakgrund 

Ny teknik som bidrar till en bättre miljö, blir allt mer aktuell i takt med en ökad 

miljömedvetenhet i samhället. Med hårdare miljölagar och högre uppsatta klimatmål tvingas 

utvecklingen ytterligare framåt. Av denna anledning satsas allt mer resurser hos 

fordonstillverkare på hållbar utveckling av miljöfordon, och metoder för att minska 

energiförbrukningen hos dessa. 

Flera tekniska lösningar på stötdämpare med egenskapen att generera elektricitet har 

utvecklats där de olika lösningarna och varianterna differerar i effektivitet. Tekniken att 

utvinna elektricitet från stötdämparens arbete är relativt ny och de olika tekniska lösningarna 

för detta ändmål, har ännu inte nått kommersiell lönsamhet. Orsaken till att tekniken inte nått 

kommersiell framgång bedöms härröra från begränsningar och utmaningar som: 

 Robusthet 

 Ineffektiv energiutvinning 

 Bieffekter av energiutvinning resulterande i beteendeändring hos stötdämparens 

primära funktion 

För att eliminera eller minimera dessa begränsningar och utmaningar har ytterligare en teknik 

utvecklats i form av en konceptidé. 

1.2. Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att utveckla en konceptidé för energiutvinning från stötdämpare och 

genomföra beräkningar av det konceptet. För att uppnå detta mål utförs experiment där 

mätningar av stötdämparens förskjutningar beräknas, och därmed erhålla energin som 

stötdämparens förskjutningar ger upphov till. Mätningar utförs i olika miljöer med en 

personbil där det undersöks hur hastigheter och vägunderlag påverkar stötdämparens rörelser 

och därmed mängden energi som är möjlig att tillvarata. 

Fokus i arbetet kommer bestå i utveckling av konceptidén till energiutvinning där 

stötdämparens huvudfunktion förbättras eller inte påverkas negativt av en energiutvinning. 

Parametrar som påverkar konceptets livslängd kommer även diskuteras. De huvudsakliga 

frågeställningarna delas upp i två moment, där det första behandlar hur mycket arbete en 

ordinär stötdämpare utför vid färd med en personbil i olika miljöer och avgöra om effekten 

från detta, anses vara stor nog för att möjliggöra utvinning. Det andra momentet består i 

bedömning om hur mycket effekt konceptidén kan tillvarata, utan att påverka stötdämparens 

primära funktion. 
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1.3. Litteraturstudie 

Flertalet projekt har utförts där olika tekniker för att utvinna elektrisk effekt från 

stötdämparens arbete har undersökts. Under denna rubrik presenteras tre av dessa projekt från 

tre huvudsakliga och uppmärksammade tekniker. 

1.3.1. Mekanisk överföring 

En beprövad teknik att generera elektricitet från rörelseenergi är med direkt mekanisk 

överföring från stötdämparens kompressioner och extensioner. Grundutförandet består av en 

traditionell stötdämpare med den huvudsakliga skillnaden att en elektrisk motor/generator är 

monterad på insidan av stötdämparens hölje. Generatoraxeln drivs av en utväxling som gör att 

generatoraxeln alltid roterar åt samma håll, markerat med ”bevel gears” i Figur 1 nedan. 

Denna utväxling får i sin tur drivkraften från ett kugghjul monterat mot en kuggstång som 

löper i stötdämparens rörelseriktning. Generator med utväxling och kuggstång är alltså 

monterade i stötdämparens två separata kamrar som flyttar sig relativt varandra när 

stötdämparen arbetar. Nedan presenteras en schematisk bild på detta system, utvecklat av 

Zhongjie Li, Lei Zuo, Jian Kuang och George Luhrs vid Stony Brook University [1].  

 

Figur 1. Energiregenererande stötdämpare, utvecklad vid Stony Brook Univerity [1]. 

Begränsning av det interna flödet mellan kamrarna uppkommer då stötdämparen till viss är 

konstruerad som en traditionell stötdämpare. Detta framgår tydligare i Figur 2 där en 

avgränsning mellan stötdämparens båda kamrar är synlig. 

 

Figur 2. Förtydligande av uppbyggnad [1]. 

En prototyp av denna stötdämpare tillverkades och monterades i en stadsjeep, av modellen 

Chevrolet Suburban. När stadsjeepen färdades i 15 mph (ca: 24 km/h) på en intilliggande väg 

vid universitetet, utvecklade stötdämparen en medeleffekt av 15,4 W. 
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1.3.2. Linjärgenerator 

Tekniken som används vid en stötdämpare med linjärgenerator består av enskilda magneter 

som tillsammans bildar en magnetstack, samt en spole i den andra delen av stötdämparen. När 

dessa rör sig relativt varandra bildas magnetfält som sätter elektroner i rörelse. Tekniken 

bygger alltså på samma princip som vid en traditionell generator/motor med skillnaden att 

istället för en rotation används en translation för att alstra elektronvandring [2]. 

För eftersträvan att bibehålla stötdämparens huvudsakliga funktion, den dämpande kraften, 

användes vid denna metod även en begränsning av det hydrauliska flödet mellan kamrarna. I 

figur 3 presenteras en schematisk bild över en stötdämpare som använder sig av funktionen 

hos en linjärgenerator. 

 

Figur 3. Energiregenerativ stötdämpare med linjärgenerator för elektricitetgenerering [2]. 

Linjärgeneratorn som opererar i exemplet ovan genererar en teoretisk effekt av 8 W vid en 

vertikal hastighet av 0.25m/s [2]. 

1.3.3. Hydraulisk överföring 

Ytterligare en teknik använder sig av flödet och trycket som uppkommer när stötdämparen 

arbetar. För att eftersträva en hög effektivitet har detta system utvecklats med en pump och 

generator som alltid roterar åt samma håll. Detta framgår i Figur 4 där även ventilerna hos 

systemet är markerade. Vid kompression öppnas ventil ett som tillåter ett flöde till kammaren 

med kolvstången, samtidigt stängs ventil två för att hindra flödet från att strömma baklänges 

och hindra funktionen. Det minskade utrymmet på kolvstångens sida gör att flödet pressas ut 

och passerar pumpen innan den når ackumulatorn. När stötdämparen sedan expanderar, stängs 

ventil ett och ventil två öppnas. Detta medför att flödet kommer från kammaren med 

kolvstången även vid extension [3]. 

Med möjligheten att variera generatorns last, anses denna teknik till viss mån infatta ett semi-

aktivt system, då pumpens motstånd mot flödet kommer att öka när generatorns last ökar. 
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Figur 4. Teknik där flöde omhändertas för generering av elektricitet [3]. 

En teoretisk modell av tekniken framställdes för undersökning av genererad effekt. En 

sinsusformad insignal med frekvensen1,67 Hz och amplitud 50 mm, stod för simulering av 

stötdämparens rörelse. Med detta genererade systemet en teoretisk effekt av 33,4 W. 

1.3.4. Slutsatser 

De presenterade metoderna där transformation av rörelseenergi till elektricitet sker, är alla 

hämtade från dess respektive vetenskapliga artiklar. Därför framställs respektive metod i sin 

artikel som en utmärkt lösning där dess brister och utmaningar inte presenteras i full 

utsträckning. Under denna rubrik presenteras redogörelser som kan vara till nackdel för de 

olika metoderna. 

Den mekaniska överföringen påverkas troligtvis av ett högre slitage än de andra två 

presenterade metoderna. Detta beror på de snabba stötarna dämparen utsätts för under 

vardaglig färd med fordonet. Livslängden för tekniken reduceras därför troligtvis av slitage 

som utväxling och kuggstång utsätts för. Med tanke på kuggstångens ej centrerade position 

kan även slitage uppstå av en lång kontinuerlig snedbelastning. Ur aspekten att ett hydrauliskt 

system fortfarande används kan transformeringen ses som en ordinär stötdämpare där en 

generator tar något av värmeenergin. 

Linjärgeneratorn kan troligtvis ge en längre livslängd ur ett mekaniskt perspektiv. Däremot 

kvarstår frågan om hur stötdämparens primära funktion påverkas. Metoden tycks även vara 

något mindre effektiv än för de två andra metoderna. Här används även ett hydrauliskt system 

för att bibehålla något av grundfunktionen hos stötdämparen. Med ett starkt magnetfält med 

placering nära hjulnav, framstår även frågan om hur övrig utrustning (som ABS-givare) vid 

den placeringen påverkas. 

Den hydrauliska överföringen tycks vara en fördelaktig metod där man tillvaratar 

stötdämparens naturliga hydrauliska flöde. Med möjlighet att öka lasten för generatorn och 

därmed bromsa flödet genom pumpen anses systemet semi-aktivt. Efter att den första 

tillströmningen av hydraulvätska passerat pumpen krävs inte ett lika högt tryck för att fortsätta 

en rotation, på grund av trögheten i rotationen hos systemet. Detta i sin tur gör att 

stötdämparen komprimeras eller expanderas i en högre hastighet efter den initiala rörelsen. 
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Att styra detta beteende med enbart möjligheten att variera lasten hos generatorn kan därför 

vara en utmaning. 

Vid framställning av effektsiffror för de olika metoderna har dess amplitud varit av det högre 

slaget. Förmodligen besitter alla metoder problem där en effektgenerering vid låga amplituder 

blir liten eller försumbar. Ingen av metoderna presenterar ett tillvägagångssätt att tillvarata 

lägre amplituder hos vibrationerna. 

Metoderna som presenteras lägger sin fokus på elektricitetgenerering där stötdämparens 

huvudfunktion blir lidande. Det största fokuset bör ligga i att bevara eller förbättra 

stötdämparens huvudsakliga uppgift där större delen av energin som i vanliga fall 

transformeras till värme istället transformeras till elektricitet. 
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2. Teori 

Detta avsnitt inleds med beskrivning av ett fjäder- och dämpsystem med inriktning mot 

personbilar. Fortsättningsvis behandlas teori, i form av beräkningsmetoder där energi och 

effekt från stötdämparens rörelser står i fokus. Slutligen behandlas teori vid beräkning av 

avgiven effekt från en hydraulmotor med flöde och tryck som uppkommer i stötdämparen vid 

färd med en personbil. 

2.1. Fjäder 

Fjäderns uppgift är, i detta fall, att bära upp personbilens vikt och bibehålla personbilens 

markfrigång. När fjädern komprimeras lagras energi vilket gör att den återgår till sitt 

ursprungsläge efter exempelvis en ojämnhet i vägbanan. Fjäderkonstanten, k anger fjäderns 

kompressionsförhållande vid en applicerad last. Med en hög fjäderkonstant erhålls därmed en 

styvare fjäder. Vid uppbyggnad av en hjulupphängning väljs därför fjäderparametrar specifikt 

beroende på önskade egenskaper som personbilen ska besitta. Dessa fjäderparametrar styrs av 

materialval samt valda dimensioner, som antal varv och tråddiameter. 

2.2. Stötdämpare 

En stötdämpares uppgift är att dämpa eller bromsa vibrationer hos ett system, ofta ett fordon 

eller en maskin. Metoden för dämpning i detta examensarbete tar hydrauliskt upp 

rörelseenergi och transformerar denna energi till värme via ett visköst flöde. 

För att på en grundläggande nivå förklara funktionen hos en stötdämpare kan modellen 

förenklas något. På denna nivå kan en stötdämpare förklaras som en cylinder med två 

kammare samt en kolv med hål i. När stötdämparen komprimeras eller expanderar förflyttas 

kolven och en tryckskillnad uppstår mellan kamrarna vilket tvingar hydraulolja genom 

kolvhålen. Friktionen som uppstår vid detta bildar värme och på så vis transformeras 

rörelseenergi till värme. Då volmen i cylindern inte är lika stor när den är i sitt nedersta läge 

som i sitt översta läge behöver hydrauloljan olika mycket utrymme beroende på vart i 

cylindern som kolven befinner sig. Lösningen på detta är antingen att placera ytterligare en 

kolv i cylindern med gas på andra sidan som kan komprimeras, eller installera ytterligare en 

cylinder med en fjäder- eller tryckbelastad kolv i. 

Genom att kontrollera flödesutbytet mellan de två kammarna, kan stötdämparens egenskaper 

bestämmas. Ofta används dämpningsförhållandet,   för att beskriva hur stötdämparen arbetar. 

Om ζ=0 beskrivs systemet som helt odämpat vilket medför att vibrationerna som uppstår av 

fjädern inte bromsas vilket minskar personbilens väghållning signifikant. För en hög komfort 

eftersträvas dock ett relativt lågt dämpningsförhållande då bilen upplevs som mindre ”stötig”. 

Vid ζ=1 beskriv systemet som kritiskt dämpat vilket medför en minskad komfort men ökar 

väghållningen signifikant. Detta dämpningsförhållande eftersträvas ofta i stötdämpare som är 

monterade i racingbilar då dämparen återgår till sitt ursprungsläge på kortast möjlig tid utan 

översläng. Vid ζ>1 ökar tiden för dämparens retur till ursprungsläget till den grad att en 

minskad väghållning riskeras. Personbilar eftersträvar en hög komfort men även en godkänd 

väghållning varvid dämpningsförhållandet ofta varierar mellan 0,2 och 0,4 [4]. Figur 5 visar 
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hur ett system med dämpning och fjädring påverkas av dämpningsförhållandet. 

 

Figur 5. Dämpningsförhållandets effekt på ett dämp- och fjädringssystem [5]. 

Energiprincipen förklarar hur energi inte kan förstöras eller uppstå. Rörelseenergin som 

omvandlas till värmeenergi i stötdämparen kommer därmed ursprungligen från personbilens 

motor. En stötdämpare som omvandlar rörelseenergi till elektricitet kan därmed betraktas som 

ett system där mer av den totala energin tillvaratas. 

2.3. Kvartsbilsmodell 

För att avgränsa problemet används en kvartsbilsmodell där varken fjädring eller dämpning 

hos fordonets däck beaktas. Anledningen till detta består i att mätningarna som utförts mäter 

stötdämparens rörelser relativt bilen och inte underlaget. Stötdämparens och fjäderns rörelser 

berörs dock av däckets egenskaper. I Figur 6 framgår kvartsbilsmodellen för att illustrativt 

redogöra för en modell där däckets egenskaper ej beaktas. Kvartsbilsmodellen används vid 

beräkning av kraft och energi som stötdämparen tar upp för att reducera vibrationerna i 

systemet. 

 

Figur 6. Kvartsbilsmodell där däckets egenskaper ej beaktas. 
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Rörelseekvationen för en kvartsbilsmodell enligt detta system lyder som nedan där 

dämpningskraften, fk, är av intresse. Ekvationen innehåller även fjäderkraft samt acceleration 

som massan utsätts för. 

                        (2.1) 

            (2.2) 

          (2.3) 

Med Hooke’s lag kan fjäderkonstanten, k, beräknas med fjäderns längdskillnad när en kraft 

appliceras. Ekvationen är en approximation och lyder under förutsättningarna att fjäderkraften 

är linjär. 

          
 

    
  (2.4) 

Dämpningskonstanten, c, beräknas med dämpningsförhållandet multiplicerat med den kritiska 

dämpningen. Dämpningsförhållandet för stötdämpare i personbilar befinner sig oftas inom 

intervallet 0,2-0,4. 

   
 

   
         (2.5) 

Den kritiska dämpningen erhålls med ekvationen nedan. Denna dämning motsvarar den som 

krävs för att stötdämparen ska återgå till sitt ursprungsläge på kortas möjlig tid utan 

översläng. 

           (2.6) 

Detta leder till ekvationen nedan där en teoretisk dämpningskonstant för kvartsbilsmodellens 

dämpning kan beräknas. 

          (2.7) 

Med dämpningskonstanten beräknad, kan nu dämpningskraften beräknas där    är hastigheten. 

         (2.8) 

Dämpningskraften används sedan i integralen för sträckan för att beräkna energin som 

uppkommer med stötdämparens rörelser. 

        
 

 
  (2.9) 

En medeleffekt som stötdämparen uträttar beräknas sedan under ett tidsintervall som är av 

intresse. 

    
 

  
  (2.10) 
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2.4. Flöde 

Stötdämpare som används i dagens personbilar består oftast av en viskös typ. Ekvationerna 

nedan redogör för hur tryck, kraft och flöde kan beräknas i en sådan stötdämpare 

Tryckbildandet i en cylinder uppstår av en kolv som utsätts för en kraft beskriv enligt 

ekvationen nedan.  

   
 

 
 (2.11) 

Vidare beaktas båda sidor av kolven där den ena kammaren i cylindern även innehåller en 

kolvstång vilken minskar kolvarean och därmed volymen på den sidan. 

       
  (2.12) 

       
     

   (2.13) 

Där volymflödet som uppträder beskriv enligt ekvationen nedan där arean beror vilken sida av 

kolven som avses. 

        (2.14) 

För att tillvara ta det hydrauliska flödet och trycket används en hydraulmotor där avgiven 

effekt är av intresse. ηt står för den totala verkningsgraden hos hydraulmotorn och trycket 

anges i bar för att få ett svar i kW [6]. 

    
      

   
  (2.15) 

Vidare beskrivs en skarpkantad strypning enligt formeln nedan där oljans densitet,   normalt 

motsvarar ca: 670 kg/m
3
och flödeskoefficienten, cq, normalt motsvarar ca: 0,67 [6]. 

Ekvationen används ofta vid beräkning av flödesutbyte och tryckskillnad mellan kammarna i 

stötdämparen.   

        
   

 
  (2.16) 
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3. Metod 

I början av examensarbetet genererades ett koncept till regenererande stötdämpare där 

stötdämparens primära funktion stod i fokus. Under denna rubrik framgår metoden för denna 

konceptgenerering, samt hur data inhämtades för bl.a. energiberäkning av konceptet. 

3.1. Konceptutveckling 

Konceptutvecklingen framställdes med inspiration från produktutvecklingsmetoden beskriven 

av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger i boken ”Produktutveckling, konstruktion och 

design” [7]. Nedan i Figur 7 framgår de olika delmomenten i konceptutvecklingsprocessen. 

 

Figur 7. Processutvecklingsprocess enligt Karl T. Ulrich Steven D. Eppinger. 

Det första momentet består i identifiering av kundbehov och förklarar i detta fall vilka behov 

en elektricitetgenererande stötdämpare väntas uppfylla hos kunden. Det primära behovet av 

en stötdämpare generellt, består i huvudfunktionen, att dämpa vibrationer i fjädringssystemet. 

Detta behov bedöms som det främsta och viktigaste då detta är orsaken till att stötdämpare 

implementeras i fordon och maskiner. Detta arbete fokuserar dock främst på personbilar.  Ett 

ytterligare kundbehov består i en minskad energiförbrukning av ekonomiska skäl, men även 

för att minska miljöpåverkan. Genom att tillverka en stötdämpare som tillvaratar energi och 

genererar elektricitet kan även detta kundbehov uppfyllas. 

En upprättning av målproduktspecifikationer fastställdes där vikten av den 

elektricitetgenererande stötdämparens egenskaper tillskrevs en betydelsefaktor. Detta framgår 

i Tabell 1. Målproduktspecifikationerna är övergripande och generella då dessa gäller 

oberoende vilket fordon den elekticitetgenererande stötdämparen implementeras i. 

Tabell 1. Betydelsefaktorer av mätbara faktorer. 

Mätbar 

egenskap nr 
Mätbar egenskap Eftersträvad Betydelsefaktor Enhet 

1 Dämpning av vibrationer - 5 Hz 

2 Effektgenerering Hög 3 W 

3 Livslängd Hög 4 År 

4 Totalvikt Låg 3 Kg 

5 Underhållsintervall Låg 4 År 

6 Tillverkningskostnad Låg 4 Kr 

 

Ett koncept framställdes där fokus låg på de primära och sekundära punkterna av kundfokus, 

där stötdämparens primära funktion ska bevaras men även möjliggöra en 

elektricitetgenerering. En litteraturstudie angående elektricitetgenererande stötdämpare stod 
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till grund för argumentationen att stötdämparens primära funktion inte varit fokusområdet i de 

undersökta projekten. Samma litteraturstudie bidrog med kunskap om beprövade metoder där 

dess fördelar och nackdelar beaktades. 

Med målproduktspecifikationerna genererades ytterligare en konceptidé där kundbehoven 

stod i fokus vid konceptutvecklingen. 

3.2. Datainhämtning 

En sensor användes vid mätningar av stötdämparens rörelser i en personbil vid färd. Metoden 

vid inhämtning och tolkning av signaler är inspirerade från metoden som förklaras av John P. 

Bentley i ”Principles of measurement systems” [8]. Metoden består i fyra steg vilka 

presenteras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Metod beskriven av John P. Bentley vid inhämtning och bearbetning av mätdata. 

En passande modell av sensorelement återfanns hos företaget Drive Rite. Parametrar som 

sensorspann, vilket består i hur många grader sensorarmen kan rotera och leverera relevant 

mätdata samt temperaturspannet vid vilken sensorn kan operera, ansågs vara av störst vikt. 

Sensorspannet var +/- 37° och temperaturspannet bestod i intervallet -40C° till 125C°. Dessa 

parametrar ansågs därmed uppfylla kraven. Nedan framgår en förtydligande Figur 9 där 

sensorspann redovisas [9]. När sensorarmen roteras inom det givna intervallet för 

sensorspannet, varierar en inbyggd potentiometer den utgående spänningen vilken sedan kan 

översättas till antal grader. 

 

Figur 9. Antal grader som sensorarmen kan roteras och leverera en pålitlig utsignal [9]. 

Vidare nyttjades de tre anslutningsmöjligheterna som framgår i Tabell 2 för att tillgodose 

sensorn med en spänning samt möjlighet att erhålla en utgående spänning från den tredje 

anslutningen. 
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Tabell 2. Sensoranslutningar. 

Pin Anslutning Spänning [V] 

1 -/jord 0 

4 Ut 0,4479-4,476 

5 In 5,065 

 

För att tillhandahålla en konstant spänning anslöts den positiva och negativa anslutningen till 

en USB-anslutning i en bärbar dator. En konstant spänning är av vikt för att erhålla en säker 

utsignal som enbart beror på sensorarmens position.  

För att sedan mäta hur spänning varierar med antal grader som motsvarar sensorarmens 

position, utfördes fem mätserier med fem graders intervaller. Då mätningarna utfördes för 

hand beräknades ett medelvärde för att minska bl.a. den mänskliga faktorn. Mätserier och 

medelvärde framgå i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Mätserier. 

Grader [°] Serie 1 till 5 [V] Totalt [V] Medel [V] 

35 0,446 0,458 0,582 0,4523 0,4513 2,3896 0,47792 

25 1,003 1,036 1,045 1,05 1,028 5,162 1,0324 

15 1,605 1,624 1,634 1,617 1,634 8,114 1,6228 

5 2,19 2,175 2,201 2,299 2,217 11,082 2,2164 

-5 2,761 2,783 2,774 2,777 2,781 13,876 2,7752 

-15 3,348 3,363 3,334 3,354 3,358 16,757 3,3514 

-25 3,953 3,942 3,913 3,925 3,914 19,647 3,9294 

-35 4,455 4,472 4,486 4,489 4,476 22,378 4,4756 

 

Med dessa medelvärden och gradantalet, konstruerades sedan en graf som framgår av Figur 

10 nedan. 

 

Figur 10. Graf som visar grader över volt. 
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Lutningen som framgår ur ekvationen för den implementerade trendlinjen visar att när 

sensorarmen roteras med 17,421°, ändras spänningen med en volt. Således deklareras 

förhållandet mellan rotation och spänning. 

Personbilen som användes vid mätningarna med sensorn var en SAAB 9-5 av årsmodell 2006. 

Bilen har en tjänstevikt av 1640 kg, vilken innebär dess vikt med alla, fullt påfyllda vätskor 

inräknade. Personbilen anses som en ordinär familjebil varvid denna ansågs som ett lämpligt 

fordon att utföra mätningar med. Hjulupphängningen är av typen, MacPherson där en 

simplifierad modell utav denna, utan krängningshämmare och styrstag framgår i Figur 11. 

Denna typ av hjulupphängning använder sig inte av triangellänkar utan av ett fjäderben samt 

en nedre länkarm [10]. 

En modell av hjulupphängningen framställdes i modelleringsprogrammet Siemens NX för en 

förenklad visuell representation. Modellen användes vid beräkning av vinklar i 

hjulupphängningen som senare används vid beräkning av stötdämparens förskjutning under 

mätningarna. Modellen underlättade även utformningen av monteringsmöjligheterna av 

sensorn. Placeringen av sensorn bestämdes till länkarmen vid vänster framhjul i bilens 

färdriktning. Denna placering möjliggjorde en signalgenerering från sensorn vilken 

motsvarade länkarmens rotation under färd. Placeringen var även fördelaktig då den var 

lättillgänglig vid montering. Då länkarmen fäster i spindelleden där även fjäder och 

stötdämpare fäster går det att beräkna fjäderns och stötdämparens rörelser. I Figur 11 framgår 

systemet som modellerades i sin helhet samt placering av sensorn vid länkarmen. 

 

Figur 11. Förenklad modell av MacPherson-hjulupphängning i personbilen. Sensorn markerad svart samt den 

förlängda sensorarmen som gul. 

Som tidigare nämnt anslöts sensorns positiva och negativa anslutning till en USB-port i en 

dator. Detta möjliggjordes genom en modifierad USB-kabel där endast de positiva och 

negativa anslutningarna bevarats. 

För inhämtning av den tredje anslutningen, utsignalen från sensorn, krävdes ytterligare ett 

instrument utöver en dator. Detta instrument eller signalomvandlare är tillverkad av National 

Instruments och är konstruerat just för inhämtning av analoga signaler. Modellen heter NI 
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9219 och lämpar sig för spänningsspannet från den utgående signalen från sensorn (ca: 0,5V 

till 5V) [11]. Även denna signalomvandlare anslöts till den bärbara datorn via ytterligare en 

USB-anslutning. 

Processering av signalen från sensorn via signalomvandlaren från National Instruments 

utfördes med datorprogrammet LabVIEW, även detta utvecklat av National Instruments. 

Genom en programmeringsmetod med ett blocksystem i datorprogrammet LabVIEW tillåts 

användaren själv att konstruera en modell som styr hur signalerna ska tolkas och användas. En 

enkel modell framställdes där sampling och registrering var av intresse. Modellen 

konstruerades för sampling från sensorns utgående spänning 100 gånger per sekund där dessa  

sedan sparades som en textfil på datorns hårddisk. Grafer illustrerade den inkommande 

signalen i form av spänning över tid när sampling pågick. Nedan framgår modellens 

uppbyggnad i Figur 12. 

 

Figur 12. Modelluppbyggnad i LabVIEW. 

För sampling av relevant och mångsidig data färdades personbilen i några olika typer av 

miljöer där vägunderlag och hastigheter varierade. I Figur 13 presenteras ett exempel av 

rådata, inhämtat under stadstrafik där pikarna i amplituden går att härleda till farthinder. 

Mätningar utfördes: 

 I bostadsområde (Ön) med hastigheter mellan 30 och 50 km/h. 

 I stadstrafik (centrala Umeå) med en topphastighet av 50 km/h där även farthinder i 

vägbanan ingick. 

 Motorväg (väg E4) med en topphastighet av 110 km/h. 

 Mätningar utfördes även där fordonet provocerades till ett stort arbete av fjädring och 

dämpning för att ge ett maximalt utslag från sensorn. Detta provocerades med häftiga 

inbromsningar, gaspådrag och provokativa slalomliknande kurvtagningar.  
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Figur 13. Rådata leverad från sensorn i stadstrafik. Spänning över tid. 

För bearbetning av rådata och för att presentera relevant information användes 

beräkningsprogrammet MATLAB. Rådata som registrerades av LabVIEW angav, som 

tidigare nämnt spänning och registrerade även tidpunkten vid vardera sampling. Spänningen 

beräknades till grader med metoden nämnd tidigare, varvid graderna implementerades i 

cosinussatsen för beräkning av stötdämparens förskjutning relativt ursprungspositionen vid 

vardera enskild tidpunkt. 

I MATLAB introducerades ett low pass-filter vars design var ämnad att reducera brus från 

den registrerade signalen. Med filtret applicerat genererades ett mer korrekt resultat som tog 

hänsyn till brusegenskaperna. Nedan, i Figur 14, presenteras grafiskt hur filtret påverkade den 

registrerade obehandlade signalen. 

 

Figur 14. Representation av filtrets inverkan på signalen. 

Vidare implementerades ekvationerna som deklarerades under teorirubriken, i MATLAB för 

framställning av resultat från mätningarna. 
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4. Konceptidé 

Grunden i konceptet består av en komponent som kan liknas vid en traditionell stötdämpare. 

Den huvudsakliga skillnaden i denna komponent består i de externa anslutningarna för 

dirigering av flödet till skillnad från en traditionell stötdämpare som är konstruerad för ett 

internt flödesutbyte mellan kammarna. Inom hydrauliken kan den därför beskrivas som en 

dubbelriktad cylinder vilken framgår i Figur 15. 

 

Figur 15. Dubbelriktad cylinder. [12] 

Det utgående trycket från de båda kamrarna styrs till samma kanal för att skapa ett flöde i 

samma riktning. Vidare används backventiler för att förhindra att flödet strömmar till motsatt 

kammare. Flödet från en lågt trycksatt ackumulatortank används sedan för att fylla på 

kamrarna efter tömning. 

Flödet styr sedan till en ytterligare komponent som består av en fjäderbelastad kolv som 

komprimeras med en konstant kraft från flödet. För att erhålla en konstant kraft används en 

skarpkantad strypning som varieras beroende på kolvens kompression. Figur 16 visar en 

geometrisk representation av den fjäderbelastade komponenten. När kolven utsätts för ett 

tryck komprimeras fjädern varpå strypningen minskar och öppningen blir större för att 

balansera krafterna.  

 

Figur 16. Fjäderbelastad komponent. 

Kolven pressas successivt nedåt tills cylindern är fylld, varvid den sedan pressar flödet genom 

en hydraulmotor. Trycket som överstiger det begärda trycket hos den fjäderbelastade 

komponenten passerar en tryckstyrd ventil för ytterligare reducering av kraften. Vidare 

passerar tryck som understiger det begärda trycket av den fjäderbelastade kolven genom en 

separat strypning, där ingen energi tillvaratas för elektricitetgenerering. Utöver detta regleras 

ventilen även för att bibehålla en konstant kraft till den fjäderbelastade komponenten.  
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Flödesschemat i Figur 17 beskriver konceptet vid en kompression där ett tryck av 8 bar 

resulterade i ett optimalt gränsvärde för körning i ett bostadsområde med avseende att 

tillvarata största möjliga energimängd. Vid en lågt satt tryckgräns nyttjas inte det högsta 

trycket och flödet med anledning av systemets begränsningar vilket resulterar i en lågt 

erhållen medeleffekt. Vid en högt satt tryckgräns sker motsatsen och enbart det högsta trycket 

och flödet tillvaratas vilket även detta resulterar i en lågt erhållen medeleffekt. 

Först avgörs trycket, om detta understiger 8 bar passerar detta genom en strypning vilket 

medför att konceptet fungerar som en vanlig stötdämpare vid låga tryck. Vid ett tryck över 8 

bar, leds flödet till de två fjäderbelastade komponenterna (FK1 och FK2) som finns i 

systemet. Om FK1 är upptagen med att generera (Gen) elektricitet skickas flödet istället till 

FK2. Om båda komponenterna är upptagna, passerar flödet istället en strypning för att 

reducera krafterna.  

Väl i kretsarna för TK1 Eller TK2, Samverkar de tryckstyrda ventilerna (TS V) med FK1 och 

FK2 för att alltid bibehålla samma kraft hos flödet till den fjäderbelastade komponenten. När 

den fjäderbelastade komponenten är fullt laddad, skickas den uppbyggda volymen av 

hydraulvätska ut från komponenten och in i en hydraulmotor för att generera elektricitet. 

Med denna metod tar man hand om en konstant kraft där denna genererar elektricitet och det 

övriga flödet reduceras ytterligare för att bibehålla stötdämparens primära funktion. 

 

 

Figur 17. Flödesschema över koncept.  
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5. Resultat 

Resultatsammanställningar utfördes för de två huvudmomenten i arbetet där fokus i resultatet 

ligger på effektgenerering. De interna krafterna anses även vara av intresse för att 

åskådliggöra hur olika miljöer som personbilen färdas i påverkar en effektgenerering. 

5.1. Mätresultat 

Mätningar som utfördes med sensorn placerad i personbilen vid vänster framhjul, resulterade i 

ett riktvärde för energi- och effektberäkningar samt de interna krafterna i stötdämparen under 

färd i olika miljöer.  

Nedan i Tabell 4 framgår energi samt effekt som genererades av stötdämparen vid de olika 

körningarna. Detta är total medeleffekt och energi som transformeras av en stötdämpare och 

visar därmed på den totala energimängden som teoretiskt kan tillvaratas för 

elektricitetgenerering.  

Den högsta medeleffekten härrör från stadskörningen då vägunderlaget bestod av flertalet 

farthinder (vägbulor). Detta återspeglas i de högre amplituderna för kraften i Figur 19. 

Tabell 4. Resultat från de olika körningarna. 

Körning Tid Medeleffekt Total energi 

Bostadsområde 267,79s 76,79W 20,56kJ 

Stadskörning 283.99s 149,37W 42,42kJ 

Motorväg 284,69s 84,53W 21,02kJ 

Prov. 99.49s 73,02W 7,26kJ 

 

Utöver detta presenteras resultatet från de interna dämparkrafterna vid de olika körningarna. 

Dessa visar på att de interna krafterna är relativt stora vilket indikerar att det finns en större 

mängd energi att tillvarata. Under bilagor framgår även stötdämparens förskjutning vid de 

olika körningarna. 
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Figur 18. Kraft över tid vid körning i bostadsområde. 

 

Figur 19. Kraft över tid vid stadskörning. 
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Figur 20. Kraft över tid vid motorvägskörning. 

 

Figur 21. Kraft över tid vid provokativ körning. 
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5.2. Konceptresultat 

Beräkningar utfördes där en hydraulmotor teoretiskt kopplades direkt till flödet från 

stötdämparen. Med detta system bibehålls inte stötdämparens primära egenskaper då endast 

en energiutvinning är av intresse, för jämförelse med konceptet. 

Med den valda konceptidén kunde en teoretisk effekt beräknas där de tidigare mätningarna 

med personbilen i olika miljöer, stod till grund för framställandet av resultatet. Nedan framgår 

i Tabell 5, medeleffekten som kan tillvaratas med konceptet i de olika miljöerna med optimala 

gränser för tryckgränsen som avgör flödet som tillvaratas av för elektricitetgenerering.  

Till sist undersöks hur en gemensamt anpassad tryckgräns påverkar resultatet. Tryckgränsen 

valdes till 18 bar för att kompromissa mellan de olika miljöerna. Med en aktiv ventilstyrning 

möjliggörs dock en variabel tryckggräns. 

Tabell 5. Resultat av koncept. 

Körning Medeleffekt direkt Tryckgräns Medeleffekt 

koncept 

Medeleffekt 

koncept  

(18 bar) 

Bostadsområde 65,27 W 8 bar 20,23 W 14,33 W 

Stadskörning 126,96 W 35 bar 42,79 W 39,13 W 

Motorväg 71,85 W 10 bar 15,85 W 11,62 W 

Prov. 62,06 W 21 bar 15,33 W 15,15 W 
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6. Analys, diskussion och slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om arbetet som stötdämparen uträttar 

innehåller en energimängd som är stor nog att omhändertas. Med en medeleffekt mellan 77 W 

och 149 W beroende på vilken miljö som bilen framförs i, anses det vara bevisat att 

energimängden är värd att tillvaratas. 

Den högsta medeleffekten härrör från stadskörningen vilket anses sannolikt då denna miljö 

innehåller mycket start och stop, men även flertalet farthinder (vägbulor). Med 

motorvägskörningen följde en något lägre medeleffekt. Vid framfart på motorväg visade 

resultatet att stötdämparen arbetar mer än väntat. Detta kan förklaras med att ojämnheterna i 

vägbanan vid motorvägskörning tenderar att inte vara lika ”skarpa” som de vid stadskörning. 

Framfart i bostadsområde medförde en något lägre medeleffekt än den vid motorvägskörning. 

Denna typ av vägunderlag innehåller en blandning av ”skarpa” och ”mjuka” ojämnheter i 

vägbanan som även passeras i en lägre hastighet än vid motorvägskörning. När personbilen 

framfördes med ett provokativt körsätt för att frammana ett arbete hos stötdämparen, blev 

resultatet för effekten det lägsta. Detta beror på att rörelserna som frammanas hos 

stötdämparen kan bli av relativt hög amplitud, men rörelserna blir dock även relativt 

långsamma vilka medför lägre krafter. 

Vidare utvecklades en teoretisk modell för effektberäkningar från konceptet. I detta tidiga 

skede visar konceptet på en potential för elektricitetgenerering utan att påverka stötdämparens 

primära funktion. Parametrar som styr stötdämparens egenskaper bestämdes genom 

litteraturstudie samt rimliga antaganden vilket genererade ett närmevärde hos resultatet. Med 

riggprover av stötdämparen vid fastställning av dessa parametrar kan ett mer exakt resultat 

genereras. Då syftet med examensarbetet var att undersöka om elektricitetgenerering med 

konceptet var möjlig, anses detta dock vara bevisat. 

Ekvationer i största allmänhet gäller oftast med vissa villkor där antaganden har gjort för att 

förenkla beräkningarna. Ofta består dessa ekvationer av någon eller några variabler som antas 

vara ideala. Vidare används begrepp inom fysiken som ”jämvikt” och ”isolerat system”. 

Jämvikt förutsätter att ett system befinner i det tillståndet för evigt vilket är osannolikt eller 

omöjligt. Ett isolerat system förutsätter att detta system är avskärmat från resten av universum 

vilket enbart håller i teorin. Problematiken angående detta diskuteras i Svante Westerlunds 

bok ”Dead Matter Has Memory!” [13]. Ett exempel med antaganden från det här 

examensarbetet är Hooke’s lag som använts för att beräkna fjäderkonstanten. Denna ekvation 

förutsätter att bandbredd såväl som tid begränsas men även att förluster kan förbises [13]. 

Detta innebär att oavsett metod kommer teoretiska beräkningar och experiment att differera 

när det kommer till resultat. 

Olika tryckgränser som styr flödet till elektricitetgenereringen medför ett varierat resultat 

beroende på vilket vägunderlag som personbilen framfördes på. Med ett adaptivt system som 

kan variera tryckgränsen beroende på vägunderlag kan elektricitetgenereringen öka. 

Robustheten för systemet är troligtvis stor då alla ingående komponenter ofta återfinns och 

redan är utvecklade för hydrauliska system. Ett ökat antal komponenter medför dock en ökad 



27 
 

andel komponenter som kan haverera. Kostnaderna för konceptet med dess komponenter kan 

hållas nere med färdigutvecklade komponenter, så som hydraulmotorer. 

Mätningarna utfördes med sensorn monterad vid vänster framhjul i bilens färdriktning. Det är 

möjligt att mätningar från höger framhjul hade resulterat i ett större utslag från stötdämparens 

rörelser, då vägbanans ojämnheter ofta är större vid kanten av vägbanan. Det optimala fallet 

hade bestått i mätningar från fordonets, alla fyra hjul. Detta med anledning av de olikt 

dimensionerade stötdämparna för fram- och bakaxel. 

Då mätningarna bestod i hur stötdämparens läge förändras relativt fordonet, beaktades inte 

däckets egenskaper. Med ett, exempelvis, högre lufttryck i däcket hade ett större arbete krävts 

av fjäder och stötdämpare. Då det finns andra faktorer som avgör däcktrycket hölls det dock 

på den rekommenderade (av biltillverkaren) nivån. 

Stötdämparen som arbetade vid de aktuella mätningarna, har varit monterad i bilen sedan den 

byggdes 2006. Därmed lär dess egenskaper ha förändrats något, då stötdämpare är slitagedelar 

som förr eller senare bör bytas ut för att behålla en god väghållning och komfort.  
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7. Fortsatt arbete 

Metoden för framställning av resultat från det utförda arbetet hos stötdämparen i det här 

arbetet grundar sig på generella och uppskattade variabler hos stötdämparen vilket endast ger 

en fingervisning av den möjliga energiregenereringen. Därför bör ett fortsatt arbete bestå i 

riggprover för att fastställa stötdämparens egenskaper som förklarar verkligheten så noggrant 

som möjligt. Med dessa fastställda egenskaper erhålls ett stabilare underlag vid 

komponenttillverkning till den energiregenererande stötdämparen. 

Ytterligare bör det hydrauliska systemet hos den elektricitetgenererande stötdämparen 

modelleras och analyseras med programvara som även inkluderar hydraulledningars 

påverkan. Med en sådan analys erhålls även hur strömningsparametrar, som laminär och 

turbulent strömning påverkar systemet i sin helhet. 

Efter detta kan komponenterna i stötdämparen dimensioneras och tillverkas för att framställa 

en implementerbar prototyp av stötdämparen i en personbil. En ändamålsbyggd stötdämpare 

för elektricitetgenerering bör även möjliggöra ett större tillvaratagande av stötdämparens 

energi jämfört med de teoretiska modellerna i detta examensarbete.
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