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Sammanfattning 

För att konstruera nya och högteknologiska produkter förlitar sig ingenjörerna mer och mer på 

datorbaserade beräkningsmodeller för att undersöka egenskaper och beteendet hos en 

komponent eller ett system. 

För att verifiera dessa beräkningsmodeller behöver de dynamiska egenskaperna för drivlinans 

komponenter verifieras. Därför har mätningar av styvhet och vibrationer genomförts på 

bakaxeln. Rapporten visar hur mätningarna har genomförts och utvärderats, samt några 

intressanta resultat för bakaxelns egenskaper.  

Den statiska styvheten för drivaxeln samt för komplett bakaxel har bestämts. Det visade sig 

att bakaxelns styvhet ligger nära styvheten för enbart drivaxeln, vilket innebär att drivaxeln 

blir den dominerande komponenten för systemet och påverkar bakaxelns styvhet mest. Den 

uppmätta styvheten för drivaxeln ligger nära dess teoretiska styvhet.  

Styvheten för enbart hypoidväxeln har räknats fram med hjälp av styvheten för bakaxeln och 

drivaxeln, och därmed har ett intervall kunnat bestämmas där hypoidväxelns styvhet ligger.  

Spelet för komplett bakaxel samt för några enskilda komponenter har bestämts, där 

kuggflankspelet visar sig ha liten inverkan på det totala spelet. 

Mätningar av kronhjulets och pinjongens rörelser har genomförts vid olika vridmoment, där 

riktningen av rörelserna stämmer överens med teorin. 

Vibrationsmätningarna visar att det uppstår kraftiga vibrationer vid vissa rotationshastigheter, 

dessa kan bero på bakaxelns egenfrekvenser. 

Ett försök att mäta kuggrassel för den aktuella bakaxeln har genomförts och resultatet från 

mätningarna visar en antydan till att  kuggrassel har uppstått vid vissa varvtal. 

FFT-analysen visar att en stor del av vibrationerna orsakas av kuggfrekvensen och dess 

ordrar. 

  



 

  



 
 

Abstract 

To design new and high tech products the engineers rely more and more on computer based 

simulations to investigate the properties and behavior for a component or system. 

To verify these computer based simulations the dynamic properties for the components of the 

drivetrain needs to be verified. Therefore measurements of the stiffness and vibrations for the 

rear axle has been performed. This report show how the measurements has been implemented 

and evaluated, along with some interesting results for the rear axles properties. 

The static stiffness for the drive shaft along with the axle-gear has been determined. It is 

found that the stiffness for the whole rear axle is near the stiffness for the drive shaft, which 

means that the drive shaft becomes the dominant component of the system and affects the rear 

axle stiffness the most. The measured stiffness of the driveshaft is close to its theoretical 

stiffness.  

The stiffness for solely the hypoid-gear have been calculated using the stiffness for the rear 

axle and driveshaft, and thus has a range for the stiffness of the hypoid gear been determined. 

The backlash for the whole rear axle and for some individual components has been 

determined, where the backlash between pinion and crown-wheel has negligible impact on the 

total backlash.  

Measurements of the crown-wheel and pinion movements have been conducted, where the 

direction of movement is consistent with the theoretical direction of the forces. 

The vibration measurements show that the vibrations are more severe at certain rotational 

speeds. These vibrations can be due to the resonant frequency of the rear axle. 

An attempt to measure the gear rattle for the current rear axle has been conducted and the 

results for the measurements show a hint that gear rattle has occurred at certain speeds.  

The FFT-analysis shows that a large part of the vibrations is caused by the mesh-frequency 

and its orders. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Scania AB ................................................................................................................................ 1 

1.2 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.3 Problemställning ...................................................................................................................... 2 

1.4 Syfte ......................................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsning ............................................................................................................................. 2 

2 Förstudie .......................................................................................................................................... 3 

2.1 Bakaxel .................................................................................................................................... 3 

2.2 Hypoidväxel ............................................................................................................................. 6 

2.3 Dynamisk axelmodell ............................................................................................................... 7 

2.4 Vridrigg .................................................................................................................................... 8 

2.5 T-rigg ....................................................................................................................................... 9 

3 Metod ............................................................................................................................................. 11 

3.1 Massegenskaper ................................................................................................................... 11 

3.1.1 Massa ............................................................................................................................ 11 

3.1.2 Tyngdpunkt .................................................................................................................... 12 

3.1.3 Tröghetsmoment ............................................................................................................ 13 

3.2 Styvhet ................................................................................................................................... 15 

3.2.1 Statisk styvhetsmätning av bakaxel ............................................................................... 15 

3.2.2 Statisk styvhetsmätning av drivaxel ............................................................................... 19 

3.2.3 Kvasi-statisk styvhetsmätning ....................................................................................... 21 

3.3 Dynamiska egenskaper ......................................................................................................... 22 

3.4 Effektförluster ......................................................................................................................... 25 

3.5 Modalanalys ........................................................................................................................... 25 

3.6 Transmissionsfel .................................................................................................................... 25 

3.7 Lageregenskaper ................................................................................................................... 25 

4 Teori ............................................................................................................................................... 27 

4.1 Styvhet ................................................................................................................................... 27 

4.2 Styvheten i ett kuggingrepp ................................................................................................... 29 

5 Resultat och analys........................................................................................................................ 31 

5.1 Massa .................................................................................................................................... 31 

5.1.1 Resultat .......................................................................................................................... 31 

5.1.2 Analys ............................................................................................................................ 32 

5.2 Styvhet – T-rigg ..................................................................................................................... 32 

5.2.1 Resultat .......................................................................................................................... 32 

5.2.2 Analys ............................................................................................................................ 33 

5.3 Styvhet – Drivaxel .................................................................................................................. 34 

5.3.1 Resultat .......................................................................................................................... 34 

5.3.2 Analys ............................................................................................................................ 36 



 
 

5.4 Styvhet – Komplett bakaxel ................................................................................................... 37 

5.4.1 Resultat .......................................................................................................................... 37 

5.4.2 Analys ............................................................................................................................ 40 

5.5 Styvhet – Hypoidväxel ........................................................................................................... 42 

5.5.1 Resultat .......................................................................................................................... 42 

5.5.2 Analys ............................................................................................................................ 44 

5.6 Spel ........................................................................................................................................ 45 

5.6.1 Resultat .......................................................................................................................... 45 

5.6.2 Analys ............................................................................................................................ 47 

5.7 Kronhjul .................................................................................................................................. 48 

5.7.1 Resultat .......................................................................................................................... 48 

5.7.2 Analys ............................................................................................................................ 49 

5.8 Pinjong ................................................................................................................................... 51 

5.8.1 Resultat .......................................................................................................................... 51 

5.8.2 Analys ............................................................................................................................ 52 

5.9 Varvtalssvep .......................................................................................................................... 53 

5.9.1 Resultat .......................................................................................................................... 53 

5.9.2 Analys ............................................................................................................................ 54 

5.10 Momentsvep – Kuggrassel .................................................................................................... 56 

5.10.1 Resultat .......................................................................................................................... 56 

5.10.2 Analys ............................................................................................................................ 56 

5.11 FFT ........................................................................................................................................ 57 

5.11.1 Resultat .......................................................................................................................... 57 

5.11.2 Analys ............................................................................................................................ 61 

6 Slutsats .......................................................................................................................................... 63 

7 Diskussion och förbättringar .......................................................................................................... 65 

8 Referenser ..................................................................................................................................... 67 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................................i 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................... xi 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................... xii 

Bilaga 4 .................................................................................................................................................. xiii 

Bilaga 5 ................................................................................................................................................... xv 

Bilaga 6 ................................................................................................................................................. xvii 

Bilaga 7 .................................................................................................................................................. xix 

Bilaga 8 ................................................................................................................................................ xxiv 

Bilaga 9 .............................................................................................................................................. xxxiv 

 

  



 

  



1 

 

1 Inledning 

Inledningsavsnittet beskriver det företag som examensarbetet har gjorts i samarbete med, 

problemet som skall undersökas, bakgrunden till problemet, syftet med examensarbetet samt 

vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Scania AB 

Scania AB är ett svenskt företag som har en lång historia och är idag en av världens ledande 

tillverkare av lastbilar, bussar samt motorer till industri och fartyg. Figur 1 visar en del av 

Scanias modellprogram. Idag är Scania verksamt i drygt 100 länder med produktion i sju 

länder i Europa och Sydamerika [1].  

 

Figur 1, Delar av Scanias modellprogram. 

Som en del av Scanias affärsidé är fordonen uppbyggda med ett modulärt system, det gör att 

fordonet kan anpassas till de förutsättningar och krav (last, vägförhållanden, hastigheter mm.) 

som just den kunden har.  

Detta kräver dock att Scania måste utveckla och producera många olika produkter för att 

täcka in ett så brett spann av körförhållanden som möjligt. För att effektivt kunna utveckla 

och bredda sitt sortiment genomförs därför fysiska tester för att säkerställa att alla 

komponenter lever upp till de krav som ställs. 

En stor del av all forskning och utveckling sker i Södertälje, där även majoriteten av all 

provningsverksamhet är förlagd. Provning av axelväxlar utförs av gruppen NAT, dem 

förfogar över många olika testutrustningar som används till att genomföra bland annat 

funktionsprov, utmattningsprov och livslängdsprov. 

1.2 Bakgrund 

För att konstruera nya och högteknologiska produkter förlitar sig ingenjörerna mer och mer på 

datorbaserade beräkningsmodeller för att undersöka egenskaper och beteendet hos en 

komponent eller ett system. Beräkningarna sparar in mycket tid och resurser för företaget som 

då kan ersätta fysiska tester med digitala.  
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Scania arbetar med att förfina och utveckla sin dynamiska beräkningsmodell av drivlinan, där 

målet är att modellen ska bete sig som den verkliga drivlinan. För att vara säker på att 

modellen beter sig så verkligt som möjligt måste därför fysiska tester genomföras. Drivlinan 

består av många olika komponenter som interagerar med varandra och med övriga 

komponenter, i denna rapport kommer bakaxelns egenskaper att ligga i fokus. 

1.3 Problemställning 

På grund av kuggens geometri och växelns utförande så kommer torsions-, böj- och axiella 

svängningar att påverka kringliggande komponenter. Det finns då risk att drivlinan exciterar 

bakaxelns och chassits egenfrekvenser, där vibrationerna kan orsaka oönskade fenomen i 

lastbil eller buss samt skador på komponenter. 

Vibrationerna som uppstår i bakaxeln ger också upphov till oljud. Dessa oljud kan fortplanta 

sig till förarutrymmet på lastbilen eller in i passagerarutrymmet på bussar där de kan upplevas 

som störande. Oljuden påverkar även sin omgivning negativt, då lastbilar ofta används i 

stadstrafik och i närhet av bebyggelse. I många fall finns det lagkrav [2] på den totala 

ljudnivån för en lastbil där oljud från drivlinan påverkar den totala ljudbilden. 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram metoder för att experimentellt mäta upp och 

bestämma de egenskaper för bakaxeln som behövs för att verifiera den dynamiska 

beräkningsmodellen. Ett urval av dessa metoder skall sedan tillämpas praktiskt för att kunna 

jämföra uppmätta värden med beräknade värden och göra eventuella justeringar i 

beräkningsmodellen. 

De egenskaper som bedömdes vara viktigast för detta arbete och som är prioriterade för de 

experimentella mätningarna är: 

 Massa, tyngdpunkt och tröghetsmoment för komponenterna i bakaxeln. 

 Statisk styvhet för bakaxeln. 

 Dynamisk styvhet och dämpning för bakaxeln. 

Andra egenskaper som är relaterade till den dynamiska beräkningsmodellen, men inte 

prioriterade för mätningar är: 

 Effektförluster 

 Modalanalys av bakaxeln. 

 Transmissionsfel för bakaxeln. 

 Styvhet i koniska rullager. 

 Dämpning i koniska rullager. 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsas till att ta fram minst en metod för var och en av de ovan nämnda 

egenskaperna, samt att genomföra mätningar av några av de prioriterade egenskaperna. 

Avgränsningen har gjorts utifrån de förutsättningar som förstudien visar finns tillgängligt på 

Scania. Mätningar ska praktiskt genomföras för att bestämma massa, styvheter samt 

dynamiska egenskaper.  
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2 Förstudie 

Under förstudien har den aktuella bakaxeln och dess kuggeometri studerats för att öka 

förståelsen för hur bakaxeln fungerar och vilka komponenter den består av. Det har även ökat 

förståelsen för hur mätning av egenskaperna skulle kunna gå till. 

Under förstudien har även en undersökning av vilken befintlig utrustning Scania använder sig 

av samt om och vilka metoder som finns för de egenskaper som skall studeras. 

Undersökningen har genomförts genom intervjuer av provningsingenjörer på flera olika 

avdelningar, intervjuer av sakkunniga inom mätteknik på Scanias mätlaboratorium samt 

genom att söka i Scanias rapportarkiv. 

Artiklar och publikationer som är relevanta för bakaxeln och dess egenskaper har studerats, 

även artiklar för olika metoder för att mäta dessa egenskaper har studerats. 

2.1 Bakaxel 

Bakaxeln är den sista komponenten i drivlinan, dess uppgift är i huvudsak att vinkla 

rotationsaxeln för de utgående axlarna 90° gentemot den ingående axeln, för att effekten från 

motorn via växellådan kan nå ut till hjulen. I de flesta fall utgör även bakaxeln det sista 

utväxlingssteget i drivlinan (om inte navreduktion används). Figur 2 visar en typisk drivlina 

för en lastbil. 

 

 

Figur 2, Drivlina för en lastbil, växellåda (4), kardanaxel (5), bakaxel (6), axelbrygga (7), hjulnav (8). 

Inuti bakaxeln sitter en konisk växel, t.ex. en hypoidväxel, den består av en pinjong (drivande 

kugghjul) och ett kronhjul (drivet kugghjul). Hypoidväxeln är en vinkelväxel, det är den som 

gör det möjligt att låta in- och utgående axel korsa varandra med 90° vinkel. Pinjongens 

centrumlinje sitter också förskjuten från centrumlinjen på kronhjulet. Figur 3 visar en enkel 

skiss på en hypoidväxel. 
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Figur 3, Skiss på en hypoidväxel, pinjong till höger och kronhjul till vänster. 

För att tillåta att hjulen roterar med olika hastigheter när lastbilen svänger sitter det en 

differential i axelväxeln. Differentialen är en planetväxel som består av ett antal koniska 

kugghjul. Kraften från kronhjulet överförs till planetbäraraxeln (diff.kors), på 

planetbäraraxeln sitter det fyra stycken planethjul (diff.drev), dessa planethjul överför sedan 

kraften till två solhjul (diff.hjul), solhjulen sitter på drivaxlarna på höger respektive vänster 

sida. Figur 4 visar en principskiss för differentialen samt pinjong och kronhjul, det röda 

strecket visar kraftens väg genom hela bakaxeln när båda hjulen driver.  

 

Figur 4, Principskiss för en differential. 

Inuti differentialen sitter det ibland en diffspärr, den låser fast ett av solhjulen i differentialen 

till planetbäraren. Det medför att båda drivaxlar kommer att rotera med samma hastighet, det 

används till att förhindra att fordonet blir stillastående om ett av hjulen slirar. 

Den axelväxel som studeras i denna rapport heter R780 och har en utväxling på 1:2,92, vilket 

betyder att ett vridmoment på 1kNm för pinjongen ger 2,92kNm på drivaxeln. Figur 5 visar en 

sprängskiss över komponenterna i axelväxeln. Tabell 1 listar de viktigaste komponenterna i 

axelväxeln. 
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Figur 5, Sprängskiss över komponenterna i axelväxeln (R780). 

Tabell 1, Delnummer för komponenterna i axelväxeln (R780). 

Beskrivning Nummer 

Växelhus 1 

Pinjong och kronhjul 19 

Diffhushalvor 20 & 30 

Planethjul 34 

Diffhjul 35, 36 

Differential 33 – 39  

Diffspärr 40 

Lager 11, 18, 23, 25, 27 
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2.2 Hypoidväxel 

Kuggeometrin för hypoidväxeln är komplicerad, därför används ett rakt cylindriskt kugghjul 

för att förklara några viktiga parametrar för olika delar av kuggen.  

Kuggtoppen är den del av kuggen som ligger längst ut på kuggen, kuggroten är den del av 

kuggen som ligger längst in. Kuggflankspel är avståndet mellan kuggflankerna. Figur 6 visar 

kuggflankspel, kuggrot och kuggtopp för ett rakt cylindriskt kugghjul. 

 

Figur 6, Kuggflankspel, kuggrot och kuggtopp för ett rakt cylindriskt kugghjul. 

Vid vanlig drift framåt kommer den konkava sidan på pinjongen att ligga an mot den konvexa 

sidan på kronhjulet. Vid motorbromsning och backning kommer den konvexa sidan på 

pinjongen att ligga an mot den konkava sidan på kronhjulet. Figur 7 visar vilken sida av 

kuggen som är belastad vid drivning respektive bromsning för pinjong och kronhjul.  

 

Figur 7, Drivning och bromsning för kronhjul (vänster) och pinjong (höger). 

Eftersom kuggen har olika vinklar för drivning och bromsning så kommer hypoidväxeln att 

bete sig på olika sätt: vid drivning kommer kraften som uppstår mellan kuggarna att trycka 

pinjongen utåt (från centrum på kronhjulet), vid bromsning kommer kraften att dra pinjongen 

inåt (mot centrum på kronhjulet). Kronhjulet kommer att röra sig utåt från centrum på 
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pinjongen vid både drivning och bromsning. Figur 8 visar krafternas riktningar för pinjong 

och kronhjul, blå motsvarar drivning och röd motsvarar bromsning. 

 

Figur 8, Krafternas riktningar för pinjong och kronhjul, blå motsvarar drivning och röd motsvarar bromsning. 

2.3 Dynamisk axelmodell 

Den dynamiska beräkningsmodellen som används till att genomföra simuleringarna av 

drivlinan är gjord med hjälp av MSC Adams [3]. Den är uppbyggd av 3-d modeller av 

drivlinans komponenter där de flesta av modellerna är flexkroppar och några är stelkroppar. 

Flexkroppar är så kallade superelement där en traditionell elementmatris för t.ex. FE-analys 

kondenseras till att representeras av endast några få element. Detta möjliggör snabbare 

dynamiska simuleringar än om traditionell FE-analys används. 

I modellen kan sedan styvheter, massegenskaper, dämpning, spel mm. ändras för att få fram 

ett önskvärt beteende för modellen eller för att efterlikna verkliga komponenter och system så 

mycket som möjligt. 
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2.4 Vridrigg 

En stor del av NAT’s provning är utmattningsprov och statiska vridprov. För det används en 

av tre vridriggar. För utmattningsprov används en hydraulisk motor där lasten växlar mellan 

positivt och negativt vridmoment med en bestämd frekvens. För statiska vridprov används en 

elektrisk motor med en växellåda för att åstadkomma ett tillräckligt högt vridmoment för att 

vrida tills ett provobjekt går sönder. 

Mätning av vridmoment sker med ett momentnav med fastlimmade töjningsgivare. 

Momentnavet monteras antingen mellan utgående axel på vridmotor och provobjekt eller 

mellan provobjekt och mothåll. Vinkel för den mekaniska vridmotorn mäts direkt på motorns 

utgående axel med en pulsgivare (roterande encoder [4]). Figur 9 visar layout för vridriggen. 

 

Figur 9, Layout för vridrigg. 

Vridriggen kräver att objektet som skall provas sitter på rätt höjd i riggen samt att det måste 

monteras fast i golvet, det innebär att viss tillverkning av delar kan krävas för att genomföra 

proven.  
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2.5 T-rigg 

En annan stor del av NAT’s provning sker i en av de T-riggar som finns till förfogande. I en 

T-rigg sitter det en drivmotor kopplad till den ingående axeln på bakaxeln via en kardanaxel 

och en bromsmotor kopplad till vardera utgående axel, även där via kardanaxlar. Vridmoment 

mäts på alla axlar med ett momentnav mellan motor och kardanaxel och rotationshastighet 

mäts med en pulsgivare på motorernas axlar. Figur 10 visar hur riggen ser ut, samt vilka 

huvudsakliga delar den består av. 

 

Figur 10, Bild på T-rigg med de huvudsakliga delarna markerade. 

Eftersom att T-riggarna redan är utrustade med mätutrustning för att mäta vridmoment och 

rotationshastighet (position) är det intressant att veta om riggen går att använda för att få fram 

ett mätresultat för styvheter och dynamiska egenskaper. Mätningarna går relativt snabbt och 

enkelt att genomföra då det inte krävs någon extra mätutrustning eller modifikationer på 

bakaxeln. Därför genomfördes provmätningar på andra växlar i samband med andra prov.  
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3 Metod 

I metodavsnittet beskrivs de metoder som skall användas för att bestämma de egenskaper som 

behövs till den dynamiska beräkningsmodellen. 

3.1 Massegenskaper 

För att bestämma beräkningsmodellens massmatris måste massa, tyngdpunkt och 

tröghetsmoment bestämmas. Nedan presenteras förslag på metoder som kan användas till att 

utföra dessa mätningar. 

3.1.1 Massa  

För att mäta massan av de tyngre komponenterna i bakaxeln med hög noggrannhet användes 

en lastcell. Lastcellen består av ett s-format aluminiumblock med fastlimmade töjningsgivare. 

Då lastcellen utsätts för en kraft kommer resistansen för töjningsgivarna att förändras, denna 

förändring kan direkt kopplas till provobjektets vikt. Signalen från trådtöjningsgivarna mättes 

med hjälp av ett Dewetron 43 system som kopplades in i en dator. Datablad för lastcellen 

finns i bilaga 2, och datablad för Dewetron 43 systemet finns i bilaga 3. 

Lastcellen hängdes upp i en travers med hjälp av en kedja, komponenterna som skulle vägas 

hängdes upp i andra änden av lastcellen, också med hjälp av en kedja. Vägningen gick till så 

att lastcellen nollades när den var helt olastad, sedan fästes en kedja och eventuella fästen i 

lastcellens undre del, de vägdes för att senare kunna dra bort den massan från vägningen med 

provobjektet. Sedan hängdes provobjektet upp i lastcellen och vägdes. Figur 11 visar 

uppställningen och hur vägningen gick till. 

 

Figur 11, Uppställning för mätning av massa. 
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För att mäta massan för de lättare komponenterna, så som lager, lagerbanor, shims, skruvar 

och muttrar, användes en våg. Vågen nollades när den var olastad, objektet placerades på 

vågen och massan lästes av på skärmen. 

3.1.2 Tyngdpunkt 

Förstudien visade att mätningar av tyngdpunkt har gjorts tidigare på Scania, för ena metoden 

mättes tyngdpunkten upp för en motor med hjälp av laserlod [5], den andra metoden mättes 

tyngdpunkten med hjälp av två vågar [6]. De metoderna bedömdes vara olämpliga då 

mätningarna var gjorda för stora och tunga komponenter och gav låg noggrannhet, för låg för 

att kunna tillämpas för att mäta tyngdpunkten för komponenterna i bakaxeln.  

Mätning av tyngdpunkt bedömdes vara för tidskrävande för att hinnas med under 

examensarbetets gång, då det ej fanns befintlig mätutrustning. Därför presenteras bara en 

metod för hur mätning av tyngdpunkten skulle kunna genomföras. Alla förslag till metoder 

för att mäta tyngdpunkt finns i bilaga 1. 

Den rekommenderade metoden för att bestämma tyngdpunkten är mätning med hjälp av en 

form av balanseringsmaskin. På grund av att många av komponenterna i bakaxeln är 

rotationssymmetriska så räcker det med att bestämma den axiella och den radiella positionen 

av tyngdpunkten. 

Den axiella positionen kan bestämmas med två lastceller med känt avstånd mellan varandra 

(L). Komponenten som skall mätas placeras på en axel mellan de två lastcellerna. Kraften på 

varje lastcell mäts och tyngdpunkten kan bestämmas med en friläggning av krafterna. Figur 

12 visar friläggningen. 

 

Figur 12, Friläggning av krafterna för tyngdpunktsmätning. 

Då L, FA och FB är kända kan längden A och B bestämmas med hjälp av kraftjämvikt i 

vertikal led samt momentjämvikt medurs runt punkten a, det ger ekvationerna: 

            3.1 

            3.2 

Ekvation 3.1 och 3.2 ger A: 
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 3.3 

Och B fås av: 

      3.4 

Den radiella positionen är svårare att bestämma, främst på grund av att tillverkningsmetoden 

gör att avståndet mellan tyngdpunkten och rotationsaxeln för komponenten ofta är litet. 

Komponenten sitter upphängt på en axel med aerostatiska lager[7] för att minimera friktion. 

En lastcell alternativt en accelerometer sitter på respektive lagerhållare för att mäta kraften 

som uppstår när objektet roterar. Rotationshastigheten mäts för att sedan kunna räkna ut 

tyngdpunktens radiella position. Figur 13 visar labbuppställningen för tyngdpunktsmätning. 

 

Figur 13, Labbuppställning för tyngdpunktsmätning med balanseringsmaskin. 

När objektet sedan sätts i rotation kommer eventuell radiell förskjutning av tyngdpunkten att 

kunna mätas som en kraft. Kraften ges av ekvationen: 

      3.5 

Där        (g∙mm). 

3.1.3 Tröghetsmoment 

Av samma anledning som för tyngdpunkten tas endast förslag på hur mätning av 

tröghetsmomentet kan genomföras, alla förslag för att mäta tröghetsmomentet finns i bilaga 1. 

Den rekommenderade metoden för att mäta tröghetsmomentet liknar den för att mäta 

tyngdpunken. Även här sitter provobjektet upphängt på en axel med friktionsfria lager, men 

nu har en torsionsfjäder med känd fjäderkonstant kopplats till provobjektets ena ände. När 

provobjektet sedan sätts i rotation kommer objektet att oscillera fram och tillbaka. Periodtiden 
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kan då mätas för att sedan ge tröghetsmomentet. Figur 14 visar labbuppställningen för att 

mäta tröghetsmoment. 

 

Figur 14, Labbuppställning för att möta tröghetsmoment 

Med Newtons andra lag kan sedan ekvationen för att räkna ut tröghetsmomentet tas fram, där 

egenfrekvensen för systemet ges enligt: 

   
  

  
 

 

  
 
 

 
 3.6 

Ur ekvation 3.6 fås sedan tröghetsmomentet I: 

  
 

       
 3.7 

Där    är den uppmätta frekvensen och   är styvheten för torsionsfjädern. 
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3.2 Styvhet 

För att mäta styvheten i bakaxeln kommer två olika metoder att provas. Den ena är ett helt 

statiskt prov där vridmoment och förvridningsvinkel mäts direkt på bakaxeln i en vridrigg. 

Den andra metoden sker kvasi-statiskt i T-rigg där bakaxeln kommer att rotera sakta under 

provet och vridmoment och rotationshastighet mäts, rotationshastigheten räknas om för att ge 

förvridningsvinkel. 

3.2.1 Statisk styvhetsmätning av bakaxel 

Den statiska mätningen av bakaxelns styvhet genomfördes i vridriggen. Där användes en 

modifierad axelbrygga för  att husera axelväxeln. Ett stativ och ett mothåll tillverkades för att 

göra det möjligt att montera axelbryggan i vridriggen samt att låsa fast den ingående axeln. 

För det statiska provet kan endast en drivaxel användas, det innebär att diffspärren måste 

användas. Kraften genom axelväxeln kommer då att ta en annan väg än om båda drivaxlar 

hade använts. Figur 15 visar kraftens väg genom bakaxeln. 

 

Figur 15, Kraftens väg genom bakaxeln vid statisk styvhetsmätning. 
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De olika färgerna representerar olika komponenter i bakaxeln, de röda områdena representerar 

både kuggkontakt mellan pinjong (ljusgrön) och kronhjul (ljusblå) och mellan planethjul 

(orange) och diffhjul (brun) i differentialen samt bomförband(splines) och diffspärrens 

klokoppling (mellan grön och brun).  

På vridmotorn monterades vridmomentgivaren, därefter monterades en hjulmedbringare på 

vridmomentgivaren. I hjulmedbringaren stoppades en drivaxel in, drivaxelns andra ände gick 

in i solhjulet i differentialen på vänster sida. På bakaxelns ingående axel sitter det en hävarm 

som agerade mothåll. Hävarmen var fäst till riggens golv med hjälp av en vantskruv. Figur 16 

visar labbuppställningen. 

 

Figur 16, Labbuppställning för styvhetsmätning i vridrigg. 

Vantskruven gör att mothållets position kan justeras och mätningar kan genomföras för olika 

kontaktpunkter mellan pinjong och kronhjul, för att göra det möjlig att mäta styvheten under 

en kuggcykel. Figur 17 visar den gradskala som användes till att justera mothållet så att olika 

kuggkontaktpunkter mellan pinjong och kronhjul kunde erhållas. 
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Figur 17, Gradskala för justering av mothållets position. 

Mätning av förvridningsvinkeln sker på vridmotorns utgående axel. Eftersom att mothållet 

inte är helt stelt kommer det att röra på sig, mothållets rörelse har därför mätts med hjälp av 

en indikatorklocka som ligger an tangentiellt mot en arm på mothållet, detta för att kunna 

räkna fram en styvhet som gäller för endast bakaxeln.  

På grund av hypoidväxelns kuggeometri kommer pinjongen och kronhjulet även att utsättas 

för radiella och axiella krafter. För att försöka studera hur vridmomentet påverkar pinjongen 

och kronhjulet mättes deras rörelse med hjälp av indikatorklockor. Figur 18 visar en närbild 

på indikatorklockorna som mäter mothållets rörelse (1) samt pinjongens axiella rörelse (2). 

Referenspunkten till mätklockorna ses också i figuren, de sitter fast på växelhuset, just 

ovanför pinjongen. 

 

Figur 18, Närbild på indikatorklockorna som mäter mothållets (1) tangentiella rörelse och pinjongens (2) axiella 

rörelse. 
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Kronhjulets rörelse mättes genom ett hål i växelhuset, en indikatorklocka stoppades in genom 

hålet och mätspetsen på indikatorklockan lades an mot baksidan på kronhjulet. Den rörelse 

som mäts kommer att bli en kombination mellan kronhjulets axiella rörelse och kronhjulets 

utböjning, eftersom att mätspetsen ligger an i bakkant på kronhjulet i höjd med kontaktytan 

mellan kronhjul och pinjong. Figur 19 visar en schematisk bild av var mätningen av 

kronhjulets rörelse sker.  

 

 

Figur 19, Schematisk bild på var mätning av kronhjulets rörelse sker. 

Figur 20 visar en närbild på indikatorklockan som mäter kronhjulets rörelse. Referenspunkten 

till denna mätklocka sitter uppe på axelbryggan i närheten där drivaxeln går in i axelbryggan, 

(kan ses i Figur 16).  

 

Figur 20, Närbild på indikatorklockan som mäter kronhjulets rörelse. 
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Mätningarna för bakaxelns torsionsstyvhet genomfördes för 30 stycken olika 

mothållspositioner, med 1° mellan varje position, enligt skalan i figur 17. Detta för att täcka in 

styvheten för olika kontaktpunkter mellan pinjong och kronhjul, för en hel kuggcykel (en 

cykel är ca 27°). För varje mothållsposition lastades axeln först med ett vridmoment på 

        (bromsning), därefter sveptes vridmomentet från         till         på 

ungefär 2 min, samtidigt som vinkel och vridmoment mättes. Sedan sveptes vridmomentet 

tillbaks till         samtidigt som vridmoment och vinkel mättes. Sedan avlastades 

bakaxeln och mothållet justerades till nästa position. 

Anledningen till att svepa vridmomentet från positivt till negativt och vice versa var för att 

göra det möjligt att studera spelet i bakaxeln. 

Mätningarna för mothållets, kronhjulets och pinjongens rörelse genomfördes endast för vissa 

mothållspositioner, motsvarande position 1, 5, 10, 15, 20, 25 och 30. För de mätningarna 

lastades bakaxeln först med        , sedan stegades momentet med       intervall tills 

bakaxeln var olastad, indikatorklockorna (Figur 18 & Figur 20) lästes av för varje 

vridmomentnivå. Sedan lastades axeln med         och mätningarna genomfördes på 

samma sätt som för det negativa vridmomentet.  

Noggrannheten för vinkelmätningen var        och noggrannheten för momentnavet var 

         [8]. 

För att sedan utvärdera mätdata har en funktion för förhållandet mellan förvridningsvinkel 

och vridmoment tagits fram genom att göra en kurvanpassning av den uppmätta kurvan med 

hjälp av Matlab [9], funktionen har därefter deriverats för att ge styvheten för bakaxeln. 

Närmare beskrivning av hur kurvanpassningen har gått till finns i resultatet, avsnitt 5.4.1. 

3.2.2 Statisk styvhetsmätning av drivaxel 

Mätning av drivaxelns styvhet skedde också i vridriggen, för det krävdes ingen speciell 

utrustning, då riggen ofta används till denna typ av prov. På vridmotorn monterades en 

hjulmedbringare, i den stoppas drivaxeln in. På den andra änden av drivaxeln monteras en till 

hjulmedbringare, medbringaren skruvades sedan fast i momentnavet som sitter fast i 

mothållet. Figur 21 visar labbuppställningen.  
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Figur 21, Labbuppställning för styvhetsmätning av drivaxel. 

Vid denna mätning har endast vridmoment och vinkel ut ur vridmotorn mätts. Mätningen 

utfördes genom att först lasta drivaxeln till 30 kNm (drivning) åt ena hållet, sedan kördes 

vridmotorn sakta för att på så sätt svepa vridmomentet från positivt till negativt vridmoment, 

samtidigt som vridmoment och vinkel mättes. Efter det så sveptes vridmomentet tillbaka till 

positivt vridmoment samtidigt som vinkel och vridmoment mättes. 

Noggrannheten för vinkelmätningen var        och noggrannheten för momentnavet var 

         [8]. 

För att sedan utvärdera mätdata har en funktion för förhållandet mellan förvridningsvinkel 

och vridmoment tagits fram genom att göra en kurvanpassning av den uppmätta kurvan med 

hjälp av Matlab [9], funktionen har därefter deriverats för att ge styvheten för drivaxeln. 

Närmare beskrivning av hur kurvanpassningen har gått till finns i resultatet, avsnitt 5.3.1. 
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3.2.3 Kvasi-statisk styvhetsmätning 

För att kunna genomföra mätning av bakaxelns styvhet med hjälp av T-riggen måste axlarna 

rotera under provets gång. För att minimera att dynamiska effekter ska påverka mätningen så 

roterades växeln sakta med ca 6 rpm. Vridmoment och rotationshastighet mättes med T-

riggens inbyggda givare. Givarna för rotationshastighet är så kallade pulsgivare, de sitter 

monterade på motorernas axlar och ger en signal som liknar en fyrkantsvåg med 2048 pulser 

per varv. Vridmomentet mättes med ett momentnav mellan kardanaxlarna och motorerna, se 

Figur 10. 

Denna mätning skedde i samband med ett annat prov. För det provet gick bakaxeln med 

normal drift, dvs. att båda utgående axlar belastas och roterar. Till skillnad från den statiska 

mätningen där bara en utgående axel belastas. 

Förvridningen av bakaxeln då den lastas med ett vridmoment mättes indirekt genom att mäta 

rotationshastighet på både ingående och utgående axel. Hastigheten integreras för att ge 

sträckan som ingående och utgående axel har roterat. Då vridmomentet sedan ökas kommer 

bakaxeln att agera som en fjäder som deformeras, den ingående axeln kommer  att ha roterat 

lite längre än vad utgående axeln har. Denna skillnad i rotationssträcka ger förvridningen av 

bakaxeln.  

Figur 22 visar hur förvridningen kan fås fram om rotationssträckan är känd. Ena änden av 

balken har roterat vinkeln   (t.ex. 360°), om momentet hålls konstat kommer även andra 

änden att ha roterat vinkeln  . Men om momentet skulle öka under tiden som balken roterar 

kommer ena änden att ha roterat vinkeln   medans den andra änden kommer att ha roterat 

sträckan     (t.ex.              

 

Figur 22, Förvridningsvinkel för roterande stång. 

För att detta ska fungera måste dock vridmomentet förändras under tiden som mätningen sker. 

Om momentet hålls konstant kommer ingen skillnad i deformation ske och därmed kan ingen 

förvridning mätas. 

Först gjordes en mätning då vridmoment och rotationshastighet hölls konstant. Sedan gjordes 

en mätning då vridmomentet på pinjongen sakta ökade, från 1kNm till 4kNm.  
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3.3 Dynamiska egenskaper 

För att få en uppfattning om hur bakaxeln beter sig under vanliga driftsförhållanden så har en 

mätning av dess dynamiska egenskaper genomförts. Där har vibrationer i axelbryggan 

uppmätts vid olika vridmoment och rotationshastigheter vid körning i T-rigg. 

För vibrationsmätningen har en axelbrygga preparerats genom att fästa sju stycken 

accelerometrar på utvalda positioner på axelbryggan, två stycken ute vid det vänstra 

hjulnavet, en mitt uppe på axelbryggan, en under oljefiltret på axelbryggan, och tre stycken 

vid pinjongen. Figur 23 visar mätriktningarna för alla accelerometrarna förutom den som 

sitter under oljefiltret. 

 

Figur 23, Accelerometrarnas mätriktningar. 

Figur 24 visar accelerometrarna som sitter vid hjulnavet på vänstra sidan av axeln, en mäter 

axelbryggans vertikala rörelse och en mäter rörelsen i fordonets färdriktning. 

 

Figur 24, Accelerometrar vid hjulnavet på vänster sida. 
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Figur 25 visar accelerometern som sitter mitt uppe på axelbryggan. Den mäter axelbryggans 

vertikala rörelse. 

 

Figur 25, Accelerometer mitt på axelbryggan. 

Figur 26 visar accelerometrarna som sitter vid pinjongen, en mäter rörelsen i vertikal led och 

en i fordonets färdriktning.  

 

Figur 26, Accelerometrar vid pinjongen, för axiell samt vertikal rörelse. 
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Figur 27 visar accelerometern som mäter rörelsen i sidled.  

 

Figur 27, Accelerometer vid pinjongen, för rörelse i sidled. 

 Figur 28 visar accelerometern som mäter bryggans rörelse under oljefiltret.  

 

Figur 28, Accelerometer på axelbrygga, vid oljefilter. 

Tre olika typer av mätningar genomfördes, en där vibrationerna i axelbryggan mättes med ett 

vridmoment på pinjongen från -3,5kNm till +3,5kNm,, med 0,5kNm steg. För varje steg 

sveptes rotationshastigheten för pinjongen från 0 till 1250 rpm. 

För den andra typen mättes vibrationerna vid olika konstanta rotationshastigheter från 50rpm 

till 1250rpm med ungefär 200rpm per steg, samtidigt som vridmomentet på pinjongen sveptes 

från 3,5kNm till -3,5kNm för varje steg. 
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Den sista typen var en FFT-analys vid två olika rotationshastigheter, 745rpm (50km/h eller 

12.4varv/s) och 1267rpm (85km/h eller 21,1varv/s), med ett vridmoment på pinjongen från     

-3,5kNm till 3,5kNm med ungefär 1kNm per steg. 

För datainsamling användes samma Dewetron-system som för styvhetsmätningen i vridrigg, 

datablad för accelerometrarna kan ses i bilaga 9. Efter mätningarna behandlades mätdata i 

Matlab genom att ta absolutvärdet för accelerationen och efter det genomföra en filtrering.  

3.4 Effektförluster 

Den utrustning som för tillfället är lämplig för att genomföra mätningar av effektförluster på 

bakaxlar är med hjälp av T-rigg. Där går det att montera bakaxeln i samtidigt som växeln kan 

belastas med tillräckligt högt vridmoment samtidigt som axlarna roterar.  

Effektförlustmätningar har genomförts i T-riggarna med hjälp av riggens inbyggda 

momentnav och givare för rotationshastighet. Dock ger riggens egna givare för vridmomentet 

för låg noggrannhet för mätning av absolut förlustmoment [10]. En lösning på det skulle vara 

att använda andra givare med högre noggrannhet. Det är dock möjligt att göra mätningar av 

relativa effektförluster om de yttre omständigheterna är tillräckligt lika (temperatur, 

knutvinklar på kardanaxlar mm.). 

3.5 Modalanalys 

Modalanalys går att genomföra antingen på varje enskild komponent eller på systemet i sin 

helhet. För det måste accelerometrar monteras på komponenten/systemet och en excitation 

anbringas med en modalhammare eller en ”skakare”. Här kan antingen bakaxeln sitta 

monterad på plats i lastbil, i en av T-riggarna eller upphängd i luften för att kunna svänga fritt. 

Hur bakaxeln är monterad kommer att påverka frekvenserna som bakaxeln svänger med, då 

kan bakaxelns montering efterliknas i simuleringar för att underlätta jämförelser och 

justeringar i beräkningsmodellen. 

3.6 Transmissionsfel 

Mätning av transmissionsfelet i bakaxeln vid belastning kan genomföras i T-riggarna, dock 

måste andra än riggens egna givare för rotationshastighet användas, då de sitter monterade på 

motorerna, då kommer kardanaxlarnas varierande rotationshastighet att påverka mätningarna. 

Istället måste andra givare för rotationshastighet med hög noggrannhet monteras i direkt 

anslutning till bakaxeln. 

3.7 Lageregenskaper 

För att bestämma egenskaperna för lager kan modalanalys användas, då kan både dämpning 

och styvhet bestämmas för olika rotationshastigheter och vid olika lagerförspänningar. En 

rapport av J. Kraus, J. J. Blech och S. G. Braun [11] visar att det är möjligt. För det krävs 

dock speciell utrustning för att husera lagren och kunna justera förspänningen, motorer för att 

rotera lagren,  utrustning för anbringa en kraft av känd storlek på rotorn samt för att mäta 

förskjutningarna som uppstår.  
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4 Teori 

I teoriavsnittet behandlas grundläggande teori för statisk styvhet samt för styvheten i en 

kuggväxel  

4.1 Styvhet 

Styvhet är ett mått på hur mycket en kropp motstår deformation när den utsätts för last. 

Styvheten för många av komponenterna i bakaxeln kan för enkelhetens skull beskrivas med 

hjälp av en enkel stång. Figur 29 visar en enkel skiss på en rund stång som vrids, där ena 

änden sitter fast inspänd och den andra änden utsätts för ett vridande moment.  

 

Figur 29, Principskiss för vridning av en rund stång, fast inspänd i ena änden. 

Styvheten K bestäms från det pålagda vridmomentet M och systemets förvridning θ enligt: 

  
 

 
 4.1 

Om stången inte är fast inspänd och det finns en möjlighet att mäta vinkeln på en annan 

position längs stången kan styvheten mellan dessa positioner räknas fram, Figur 30 visar en 

skiss på en rund stång som vrids, där vinkel mäts längst ut på stången samt på en position 

längs med stången. 

 

Figur 30, Principskiss för vridning av en rund stång, där vinkelmätning sker på två positioner längs balken. 

I detta fall ges styvheten K av vridmomentet M samt vinklarna θ1 och θ2 mellan de två 

mätpositionerna enligt: 
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 4.2 

Om det då är möjligt att mäta vridmomentet och förvridningen som uppstår går det då att 

räkna fram styvheten. 

I bakaxeln sitter det många komponenter i serie som tillsammans kommer att bidra till den 

totala styvheten. Systemets styvhet kan bestämmas på samma sätt som för ekvation 4.1 och 

4.2, där ett pålagt vridmoment och förvridning mäts. De komponenter som bidrar till den 

totala styvheten kan ses i Figur 31. 

 

Figur 31, Komponenterna i bakaxeln som bidrar till den totala styvheten. 

För mätningarnas skull kommer medbringare, pinjong , kronhjul , differentialhus, diffspärr 

och differentialhjul tillsammans att betraktas som ett delsystem där de tillsammans bildar en 

styvhet som benämns        . Drivaxeln kommer att betraktas som ett delsystem där 

drivaxeln och två hjulmedbringaren bildar en styvhet som benämns          . Den totala 

styvheten för hela systemet kommer att bestå av två delsystem där sambandet mellan 

styvheterna ges enligt: 

 

    
 

 

       
 

 

         
  4.3  
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Då mätningar kommer att genomföras på hela systemet samt för drivaxeln kan styvheten för 

delsystemet         räknas fram,         löses ur ekvationen 4.3 för att ge ett uttryck för 

hypoidväxelns styvhet enligt: 

        
              

              
 4.4 

I bakaxeln finns även många kontakter mellan komponenter, på grund av splines, 

kuggkontakter och för diffspärren. Dessa kontakter ger upphov till olinjäriteter i systemet, 

dels på grund av ett spel mellan komponenterna samt att kontaktstyvheten mellan ytorna 

förändras med lasten (för hertzkontakt påverkar kontaktarean styvheten [12]). Kraften mellan 

pinjong och kronhjul kommer dessutom att driva isär kugghjulen som kommer att påverka 

kontakten. 

4.2 Styvheten i ett kuggingrepp 

Styvheten i ett kuggingrepp beror på ett antal faktorer. Några av dessa är böjning av kuggen, 

skjuvning av kuggen, rotation av kuggen vid dess rot samt på grund av kontaktarean mellan 

ytorna [13]. 

Eftersom att kugghjulen roterar så kommer tänderna att vara i kontakt med varandra på olika 

positioner längs med kuggflanken. För samma pålagda kraft kommer deformationen av 

kuggen att vara som störst när kontakten ligger längst ut mot kuggtoppen och deformationen 

är som minst när kontakten ligger nära kuggroten. För två kugghjul med en kugg från vardera 

kugghjul i kontakt med varandra kommer den totala deformationen att bli minst när 

kontaktpunkten skär delningscirkeln [13]. Figur 32 och Figur 33 visar hur utböjningen av 

kuggen påverkas av var kontakten mellan kuggarna ligger. Där lång hävarm ger större 

utböjning av kuggen än en kort hävarm. 

 

Figur 32, Kontakt nära toppen på kuggen, ger lång hävarm och relativt låg styvhet. 
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Figur 33, Kontakt närmare roten på kuggen, ger kort hävarm och relativt hög styvhet. 

När kugghjulen roterar kommer antalet kuggar i ingrepp att variera. Det innebär att ibland 

kommer lasten att bäras av en kugg och ibland av två kuggar (antalet kuggar i ingrepp beror 

på ingreppstalet och är högre för hypoidväxlar). Detta kommer att ge en variation av styvhet i 

kuggingreppet när bakaxeln roterar. Denna styvhetsvariation är en av källorna till vibrationer i 

bakaxeln. Figur 34 visar olika ingreppsfall, ett fall där två kuggar är i ingrepp och ett fall där 

en kugg är i ingrepp, fallet med två kuggar ger högre styvhet än fallet med bara en kugg. 

 

Figur 34, Till vänster är två kuggar i ingrepp, till höger är en kugg i ingrepp 

En annan källa till vibrationer är dynamisk kugglast, det är den tvära last som uppstår då en 

kugg går i ingrepp. Eftersom att kuggen deformeras lite vid last så kommer avståndet mellan 

kuggarna (för samma kugghjul) att minska, det gör att nästa kugg som går i ingrepp kommer 

att gå i ingrepp lite tidigare än idealt, kuggen kommer då att lastas då med en plötslig last. 

Dynamisk kugglast är även en del av orsaken till kuggrassel, då kommer den tvära kraften 

göra att kugghjulen förlorar kontakten mellan varandra och börjar att studsa mellan 

kuggflankerna. Kuggrassel uppstår oftast vid låga laster och ger ifrån sig relativt höga oljud. 

Torsionssvängningar i drivlinan på grund av kraftpulser från motorn är också en källa till 

kuggrassel. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat från genomförda mätningar samt en analys av resultatet. 

5.1 Massa 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för mätning av massan för bakaxelns 

komponenter, där metoden som beskrivs i avsnitt 3.1.1 har använts. 

5.1.1 Resultat 

Kraften som mättes för de komponenter som vägdes med lastcell räknades om till massa. 

Tyngdaccelerationen för området som mätningen genomfördes låg på           [14]. 

Massan för de andra komponenterna avlästes direkt på vågen som användes. Massan för de 

olika komponenterna kan ses i Tabell 2 

Tabell 2, Massan för de olika komponenterna i bakaxeln. 

Nr Beskrivning Massa Noggrannhet 

20, 30-40, 

25, 27, 12x 

(31+32) 

Diffhus + differential 

halva lagret för 25 & 27 

samt 12st skruvar 

                    

19 Kronhjul                     

19 Pinjong                     

9 19,4 mm shims                  

10 3,06 mm shims                 

21 Kronhjulsskruv                  

22 Kronhjulsmutter                

24 Låsring               

17 Medbringarmutter                 

15+16 Medbringare                  

31+32 Diffhusskruv + bricka                 

33 Diffkors                  

34 Diffhjul (planethjul)                 

35 Solhjul höger                  

37 Slitbricka diffhjul                

38 Slitbricka solhjul hö                
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5.1.2 Analys 

Massan för de enskilda komponenterna har mätts med relativt hög noggrannhet, tillräckligt 

hög för att ligga till grund för beräkningsmodellen. Alla komponenter kunde inte mätas 

enskilt, då de inte fanns att tillgå under provets gång. Det skulle vara intressant att jämföra 

den uppmätta massan med massan som fås av CAD-programmet, för att se hur nära 

verkligheten den teoretiska massan ligger. 

5.2 Styvhet – T-rigg 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för mätning av styvheten för bakaxeln 

med T-rigg, där metoden som beskrivs i avsnitt 3.2.3 har använts. 

5.2.1 Resultat 

För att kunna mäta skillnaden i vinkel mellan ingående och utgående axel har 

rotationshastigheten för både ingående och utgående axel mätts. Rotationshastigheten ges av 

pulsgivaren och liknar en fyrkantsvåg. Periodtiden för fyrkantsvågen har räknats fram med 

hjälp av Matlabs pulsewidth-funktion. Eftersom att antalet pulser per varv (2048) var känt 

kunde rotationshastigheten fås fram. Sedan integrerades rotationshastigheten för att ge vinkeln 

som axlarna har roterat. Skillnaden i vinkel mellan ingående och utgående axel ger då 

förvridningen. 

Figur 35 visar skillnaden i vinkel mellan drivmotor och en av bromsmotorerna, där 

vridmomentet hålls konstant.  

 

Figur 35, Skillnad i vinkel med konstant vridmoment. 
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Figur 35 visar skillnaden i vinkel mellan drivmotor och en av bromsmotorerna, där 

vridmomentet ökar under körningen.  

 

Figur 36, Skillnad i vinkel med ökande vridmoment, från 1kNm till 4kNm. 

5.2.2  Analys 

Skillnaden i vinkel mellan driv- och bromsmotor är ganska liten, både för mätningen med 

konstant vridmoment och för mätningen då vridmomentet ökar. Den ligger på ungefär 1% av 

den totala rotationsvinkeln (för konstant vridmoment). 

Att skillnaden i vinkel ökar för mätningen där vridmomentet hålls konstant är ett problem, där 

borde det inte uppstå någon skillnad (eller variera kring noll). Att det uppstår en skillnad för 

konstant vridmoment innebär att det är någonting i mätningen eller efterbehandlingen av 

mätdata som påverkar resultatet. 

För den mätning där vridmomentet ökar under provets gång borde skillnaden i vinkel också 

öka, istället ser det ut som att skillnaden svänger runt noll. Mätdata har behandlats på samma 

sätt för denna mätning som för den mätningen där vridmomentet var konstant.  

Att skillnaden i vinkel svänger upp och ner beror dels på knutvinklarna i kardanaxlarna 

mellan motorerna och bakaxeln och dels på regleringen av rotationshastighet för motorerna.  

Det stora antalet pulser per varv kan vara en orsak till att skillnaden ökar, om mätutrustningen 

missar en puls kommer den totala rotationsvinkeln att bli mindre. Hanteringen av mätdata kan 

också vara en felkälla, där vektorer skalas om och anpassas, för att kompensera för 

utväxlingen för sedan att kunna jämföras med varandra.  
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5.3 Styvhet – Drivaxel 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för styvhetsmätning av drivaxeln, där 

metoden som beskrivs i avsnitt 3.2.2 har använts. 

5.3.1 Resultat 

För att få fram styvheten för drivaxeln användes det uppmätta sambandet mellan vridmoment 

och vinkel från mätningarna som beskrivs i avsnitt 3.2.1. Figur 37 visar ett sådant uppmätt 

samband som en kurva, kurvan delas upp i två segment inför en kurvanpassning. De 

segmenten som tas från kurvan är till för att kurvanpassningen som sker efter inte behöver ta 

hänsyn till spelet. 

 

Figur 37, Uppmätt vridmoment och vinkel för mothållsposition 30. 

Figur 38 visar den efterföljande kurvanpassningen, som har skett med hjälp av Matlabs[9] 

funktion för kurvanpassning, det som syns vid kurvanpassningen är att kurvan är svagt 

kvadratisk, det syns tydligare då man undersöker residualen för kurvan (det undre fönstret), 

den kvadratiska anpassningen passar kurvan bättre än den linjära anpassningen. 

Kurvanpassningen ger då en funktion för sambandet mellan vridmoment och vinkel. 

 

Figur 38, Kurvanpassning för en del av den uppmätta kurvan för mothållsposition 30. 
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Denna kurvanpassning gjordes för både drivning och bromsning. Funktionen som beskriver 

sambandet deriverades därefter för att ge styvheten. 

Styvheten för drivaxeln kan ses i Figur 39, där den övre kurvan visar styvheten för drivaxel 

vis drivning och den undre kurvan visar styvheten vid bromsning, samt ett medelvärde mellan 

dessa kurvor. 

 

Figur 39, Drivaxelns styvhet för drivning och bromsning samt medelvärdet. 

Styvheten för drivaxeln vid drivning med hänsyn till noggrannheten på momentnav och 

vinkelmätning kan ses i Figur 40. 

 

Figur 40, Drivaxelns styvhet för drivning inklusive max- och minvärde med hänsyn till noggrannhet. 

Styvheten för drivaxeln vid bromsning med hänsyn till noggrannheten på momentnav och 

vinkelmätning kan ses i Figur 41. 
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Figur 41, Drivaxelns styvhet för bromsning inklusive max- och minvärde med hänsyn till noggrannhet. 

5.3.2 Analys 

Styvheten för drivaxeln verkar öka med ökat vridmoment, förväntningen var att styvheten 

skulle vara konstant med tanke på drivaxelns enkla geometri. En orsak till detta kan vara att 

kontakten i splinesförbandet mellan drivaxel och hjulmedbringare förändras med ökat 

vridmoment, där bara en liten del av splinesförbandet längst ut på drivaxeln tar upp lasten vid 

låga vridmoment och ger en relativt låg styvhet, för att sedan breda ut sig över hela 

splinesförbandet vid högre moment och gör att kontakten hamnar längre in på drivaxeln och 

gör den ”kortare” som gör att styvheten ökar. 

En enkel överslagsberäkning på vridning av en rund stång, för full längd på drivaxeln ger en 

styvhet på 77.3 kNm/rad. Den uppmätta styvheten ligger relativt nära den teoretiska. Det som 

skiljer från verkligheten är främst splines förbandet samt att tvärsnittet inte är konstant för 

hela drivaxeln. 

Att styvheten är högre vid drivning än vid bromsning är troligtvis någonting som beror på 

riggens utformning, där växlingen från att köra vridmotorn framåt till att köra vridmotorn 

bakåt påverkar vinkelmätningen. Då endast en mätning av drivaxeln genomfördes finns det 

inget större urval av mätningar för att kunna avgöra att det finns en faktisk skillnad i 

drivaxelns styvhet beroende på vilket håll den vrids. 

Noggrannheten för mätningen är relativt hög för höga vridmoment, vid  30kNm ligger 

noggrannheten runt 1,5% av uppmätt värde. För lägre vridmoment kommer noggrannheten att 

bli sämre, vid  10kNm ligger noggrannheten runt 5% av uppmätt värde, efter det minskar 

noggrannheten snabbt. 

Att noggrannheten är så låg vid låga vridmoment beror på att momentnavet har ett stort 

mätområde, det är byggt för att klara av att mäta upp till 45kNm, där noggrannheten är ett fast 

värde av det totala mätområdet. 
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5.4 Styvhet – Komplett bakaxel 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för styvhetsmätning av komplett bakaxel, 

där metoden som beskrivs i avsnitt 3.2.1 har använts. 

5.4.1 Resultat 

För att få fram styvheten för bakaxeln användes det uppmätta sambandet mellan vridmoment 

och vinkel från mätningarna som beskrivs i avsnitt 3.2.1. Figur 42 visar ett sådant uppmätt 

samband som en kurva där de bitar som används till att skapa nya kurvor inför en 

kurvanpassning. De nya kurvorna är till för att kurvanpassningen som sker efter inte behöver 

ta hänsyn till spelet. 

 

Figur 42, Uppmätt vridmoment och vinkel för mothållsposition 30. 

Figur 43 visar den efterföljande kurvanpassningen, som har skett med hjälp av Matlabs [9] 

funktion för kurvanpassning, det som syns vid kurvanpassningen är att kurvan är svagt 

kvadratisk, det syns tydligare då man undersöker residualen för kurvan, där den kvadratiska 

anpassningen passar kurvan bättre än den linjära anpassningen. Kurvanpassningen ger då en 

funktion för sambandet mellan vridmoment och vinkel. 

 

Figur 43, Kurvanpassning för en del av den uppmätta kurvan för mothållsposition 30. 
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Denna kurvanpassning gjordes för alla mothållspositioner för både drivning och bromsning, 

varje mothållsposition motsvarar en ny kontaktpunkt mellan pinjong och kronhjul (avsnitt 

3.2.1). Den uppmätta vinkeln gäller för hela systemet inklusive mothållet, för att bara gälla för 

bakaxeln räknades mothållets rörelse bort, som för ekvation 4.2. Då mätningar av mothållets 

rörelse bara skedde för vissa positioner så extrapoleras dess rörelse till att gälla för 

nästkommande mätningar, fram till nästa mätning av mothållets rörelse. Dvs. för 

mothållsposition 1 till 4 har mothållets rörelse för mothållsposition 1 används osv. Därefter 

har funktionen som beskriver sambandet mellan vridmoment och vinkel för enbart bakaxeln 

deriverats för att ge styvheten.  

Styvheten för bakaxeln vid drivning, från vridmotor till mothåll, kan ses i Figur 44, som en 

funktion av olika positioner för mothållet och vridmoment. 

 

Figur 44, Bakaxelns styvhet vid drivning, för olika mothållspositioner. 

Styvheten för bakaxeln vid bromsning, från vridmotor till mothåll, kan ses i Figur 45, som en 

funktion av olika positioner för mothållet och vridmoment. 

 



39 

 

Figur 45, Bakaxelns styvhet vid bromsning, för olika mothållspositioner. 

Figur 46 visar styvheten för komplett bakaxeln i en 2-d plot, för att tydliggöra spridningen i 

styvhet mellan olika mothållspositioner. I figuren motsvarar varje linje den uppmätta 

styvheten för en viss mothållsposition. Där styvheten vid bromsning visas för negativt 

vridmoment och styvheten vid drivning visas för positivt vridmoment. 

 

Figur 46, Styvhet för komplett bakaxel. 

Medelstyvheten för alla mothållspositioner för både drivning och bromsning för bakaxeln kan 

ses i Figur 47. Här visas styvheten för både drivning och bromsning för positivt vridmoment, 

trots att vridmomentet vid bromsning är negativt. 

 

Figur 47, Bakaxelns medelstyvhet för drivning och bromsning. 
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Medelstyvheten för drivning för bakaxeln i sin helhet med hänsyn till noggrannheten av 

momentnav och vinkelmätning kan ses i Figur 48. 

 

Figur 48, Bakaxelns medelstyvhet för drivning inklusive max- och minvärde med hänsyn till noggrannhet. 

Medelstyvheten för bromsning för bakaxeln i sin helhet med hänsyn till noggrannheten av 

momentnav och vinkelmätning kan ses i Figur 49. 

 

 

Figur 49, Bakaxelns medelstyvhet för bromsning inklusive max- och minvärde med hänsyn till noggrannhet. 

För plottar med hänsyn till noggrannheten för varje mothållsposition se bilaga 4. 

5.4.2 Analys 

Även för bakaxeln ökar styvheten med ökat vridmoment. Här är det beteendet inte lika 

oväntat då fler komponenter inverkar på mätningen, samt att här kommer kuggkontakten 
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mellan pinjong och kronhjul med i mätningen. Styvheten för bakaxeln ligger dessutom nära 

styvheten för drivaxeln, och då drivaxelns styvhet varierar kommer den totala styvheten också 

att göra det. 

Det går däremot inte att se någon tydlig skillnad i styvhet beroende på vilken position 

mothållet har. Det beror sannolikt på att kuggarnas bidrag till den totala styvheten är litet, och 

drivaxelns styvhet är den som dominerar.  

Även här ligger styvheten vid drivning lite högre än styvheten vid bromsning vid låga 

vridmoment, för att sedan uppnå samma styvhet vid höga vridmoment. Det kan bero på att 

vridmotorn har olika egenskaper beroende på vilken riktning den roterar. 

Här finns ett större urval av mätningar för att kunna göra en bedömning om det är en skillnad 

i styvhet mellan drivning och bromsning, men det är fortfarande oklart om vridmotorn har 

olika egenskaper för mätning medurs respektive moturs. 

Noggrannheten för mätningen är även här relativt hög för höga vridmoment, för att sedan 

sjunka för lägre vridmoment. Det är förväntat, då samma momentnav och vinkelmätare har 

använts. 

För mätningarna vid mothållsposition 1-9 har rörelser i bryggan som huserar axelväxeln 

observerats, det har gjort att mothållet har rört på sig extra mycket. Eftersom att mothållets 

rörelse har extrapolerats kommer mothållets verkliga rörelse inte att stämma överens med det 

värde som har använts för att beräkna styvheten. För mothållsposition 10 har nya skruvar 

monterats och alla skruvar efterdragits. Det har gjort att rörelsen har minskat, men även efter 

skruvar har bytts så finns vissa rörelser kvar som fortsätter att påverka resultatet.  
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5.5 Styvhet – Hypoidväxel  

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för den uträknade styvheten för 

hypoidväxeln, där ekvationen 4.4 från avsnitt 4.1 har använts. 

5.5.1 Resultat 

Styvheten för hypoidväxeln har räknats fram med hjälp av ekvationen 4.4 från avsnitt 4.1. 

Hypoidväxelns uträknade styvhet för drivning för olika mothållspositioner kan ses i Figur 50, 

som en funktion av olika positioner för mothållet och vridmoment. Observera 

mothållspositionen, där första positionen är längst åt höger.  

 

Figur 50, Hypoidväxelns styvhet vid drivning, för olika mothållspositioner. 

Hypoidväxelns uträknade styvhet för bromsning för olika mothållspositioner kan ses i Figur 

51, som en funktion av olika positioner för mothållet och vridmoment. Observera 

mothållspositionen, där första positionen är längst åt höger.  

 

Figur 51, Hypoidväxelns styvhet vid bromsning, för olika mothållspositioner. 
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I Figur 52 kan styvheten vid drivning för hypoidväxeln ses i en 2-d plot, för att tydliggöra 

spridningen i styvhet mellan olika mothållspositioner. I figuren motsvarar varje linje den 

uträknade styvheten för en viss mothållsposition. 

 

Figur 52, Styvhet för hypoidväxeln vid drivning. 

I Figur 53 kan styvheten vid bromsning för hypoidväxeln ses i en 2-d plot, för att tydliggöra 

spridningen i styvhet mellan olika mothållspositioner. I figuren motsvarar varje linje den 

uträknade styvheten för en viss mothållsposition. 

 

Figur 53, Styvhet för hypoidväxeln vid bromsning. 

  



44 

 

Medelstyvheten vid både drivning och bromsning för alla mothållspositioner kan ses i Figur 

54. 

 

Figur 54, Medelstyvhet för hypoidväxeln vid drivning och bromsning. 

För plottar med hänsyn till noggrannheten för varje mothållsposition se bilaga 5. 

5.5.2 Analys 

Styvheten för hypoidväxeln varierar kraftigt från mothållsposition till mothållsposition. Det 

beror främst på att en liten skillnad i drivaxelns styvhet eller den totala styvheten för bakaxeln 

gör en stor skillnad för hypoidväxelns styvhet. Här syns ännu tydligare hur mätningen av 

mothållets position har påverkat styvheten (kan ses som åsar med högre styvhet för 

mothållsposition 10, 15 och 25 vid bromsning). 

Det går inte att uttyda någon variation i styvhet som beror på hur många kuggar som är i 

ingrepp. Delvis på grund av att det inte är något tydligt ”steg” i styvhet som motsvarar 

skillnaden mellan två kuggar respektive en kugg i kontakt (se Figur 34), och dels eftersom att 

spridningen på styvheten är så stor, som beror på att små variationer i hela bakaxelns styvhet 

ger stora variationer i hypoidväxelns uträknade styvhet.  

Medelstyvheten för hypoidväxeln visar på att styvheten är högre vid bromsning än vid 

drivning. Det kan dock bero på att styvheten för drivaxeln är olika för drivning respektive 

bromsning, och den skillnaden i sin tur förstärks när styvheten för hypoidväxeln räknas fram. 
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5.6 Spel 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för spelet i bakaxeln samt drivaxeln, där 

metoderna som beskrivs i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 har använts. 

5.6.1 Resultat 

Spelet som finns i bakaxeln har studerats med hjälp av mätningarna från vridriggen, där 

kurvorna för vridmoment och vinkel har lagts över varandra manuellt med hjälp av Matlab [9] 

för att utvärdera spelet. I Figur 55 ses det uppmätta medelvärdet av spelet för mätningarna av 

bakaxeln, där vridmomentet har svepts från positivt till negativt vridmoment. 

 

Figur 55, Medelvärde på spelet i bakaxeln, för positivt till negativt vridmomentsvep. 

I Figur 56 ses det uppmätta medelvärdet av spelet för mätningarna av bakaxeln, där 

vridmomentet har svepts från negativt till positivt vridmoment. 

 

 

Figur 56, Medelvärde på spelet i bakaxeln, för negativt till positivt vridmomentsvep. 



46 

 

 I Figur 57 ses det uppmätta spelet för enbart drivaxeln, för positivt till negativt 

vridmomentsvep. 

 

Figur 57, Spel för drivaxeln, för positivt till negativt vridmomentsvep. 

I Figur 58 ses det uppmätta spelet för enbart drivaxeln, för negativt till positivt 

vridmomentsvep. 

 

Figur 58, Spel för drivaxeln, för negativt till positivt vridmomentsvep. 

Vid montering av axelväxeln mättes kuggflankspelet upp, det justerades för att ligga på 

0.3mm, mitt i det tillåtna intervallet på 0.25-0.35mm. Det motsvarar en vinkel på 0.075° för 

utgående axel.  

I samband med att axelväxeln byggdes ihop inför provningen så mättes kuggflankspelet 

mellan pinjong och kronhjul upp, för den växeln som användes ska kuggflankspelet ligga 

mellan 0.25 och 0.35 mm. Kuggflankspelet justerades för att ligga mitt i detta intervall dvs. 

0.3mm. kuggflankspelet motsvarar en vinkel på 0.075°. 
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I Tabell 3 redovisas medelvärdet på spelet för bakaxeln samt spelet för drivaxeln för positivt 

till negativt vridmomentsvep och negativt till positivt vridmomentsvep. I tabellen visas även 

det uppmätta kuggflankspelet mellan pinjong och kronhjul. 

Tabell 3, Medelvärde på spelet för bakaxelns utgående axel. 

Spel, motsvarande utgående axel Medelspel  

Bakaxel, Positivt till negativt vridmomentsvep 2.7° 

Bakaxel, Negativt till positivt vridmomentsvep 2.6° 

Drivaxel, Positivt till negativt vridmomentsvep 1.1° 

Drivaxel, Negativt till positivt vridmomentsvep 1.1° 

Kuggflankspel (0.3mm) 0.075° 

 

I Tabell 4 visas motsvarande spel på den ingående axeln. 

Tabell 4, Medelvärde på spelet för bakaxelns ingående axel. 

Spel, motsvarande ingående axel Medelspel  

Bakaxel, Positivt till negativt vridmomentsvep 7.7° 

Bakaxel, Negativt till positivt vridmomentsvep 7.5° 

Drivaxel, Positivt till negativt vridmomentsvep 3.2° 

Drivaxel, Negativt till positivt vridmomentsvep 3.2° 

Kuggflankspel (0.3mm) 0.22° 

 

5.6.2 Analys 

Det totala spelet ligger kring 7.5° – 7.7° för den ingående axeln, dvs. att ingående axel kan 

rotera 7.5° – 7.7° om utgående axel är låst. Övergången mellan spel och lastbärande förmåga 

sker relativt fort. 

Det uppmätta spelet är en kombination av spel mellan hjulmedbringare och drivaxel, drivaxel 

och diffhjul, diffhjul och difflåsning, difflåsning och diffhus samt mellan kronhjul och 

pinjong. Eventuellt spel mellan pinjong och medbringare har försummats, pga. att där sitter en 

mutter som håller ihop medbringare och pinjong som hindrar att spel uppstår. 

Spelet för drivaxeln gäller för två stycken hjulmedbringare. Dvs. att en hjulmedbringare har 

ett spel på 1.6°. 

Då utvärderingen av spelet har skett genom att manuellt positionera alla kurvor över varandra 

och visuellt välja punkter där vridmomentet börjar att öka igen gör att det blir svårt att 

uppskatta noggrannheten i mätvärdet.  
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Kuggflankspelet bidrag till det totala spelet i bakaxeln är ganska litet, ungefär 3% beror på 

kuggflankspel. 

För dessa mätningar kommer spelet som finns i vridmotorn att påverka resultatet, därför 

behöver spelet för enbart vridmotorn mätas upp eller fås från tillverkaren. För att mäta spelet 

kan momentnavet som sitter på mothållet monteras direkt på vridmotorn. 

5.7 Kronhjul 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för kronhjulets rörelse, där metoderna 

som beskrivs i avsnitt 3.2.1 har använts. 

5.7.1 Resultat 

Figur 59 visar kronhjulets rörelse vid drivning, som en funktion av olika positioner för 

mothållet och vridmoment. 

 

Figur 59, Kronhjulets rörelse vid drivning, för olika positioner för mothållet. 

Figur 60 visar kronhjulets rörelse vid bromsning, som en funktion av olika positioner för 

mothållet och vridmoment. 
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Figur 60, Kronhjulets rörelse vid bromsning, för olika positioner för mothållet. 

Figur 61 visar medelvärdet av kronhjulets rörelse för både drivning och bromsning. 

 

Figur 61, Medelvärde av kronhjulets rörelse för drivning och bromsning. 

5.7.2 Analys 

Riktningarna för kronhjulets rörelse stämmer överens med vad krafterna mellan pinjong och 

kronhjul visar, det vill säga att kraften vill trycka kronhjulet utåt (Figur 8). Kraften för 

bromsning är ca 4 gånger högre [15] än vid drivning, vilket kan förklara en del av att 

kronhjulet rör sig mer vid bromsning än vid drivning, dock rör sig kronhjulet vid bromsning 

närmare 10 gånger mer än vid drivning. 

Att kronhjulet inte rör sig alls för vissa mätningar vid drivning kan bero på fel i mätningarna. 

Friktionen mellan kronhjulet och pinjongen kan också påverka kronhjulets rörelse, kontakten 

mellan kuggarna smordes innan axelväxeln monterades i bryggan, men eftersom växeln inte 

roterar under provets gång så kan den statiska friktionen påverka kontakten. 
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Kronhjulets rörelse verkar upphöra vid ca 19kNm, vid bromsning, det kan bero på att 

rullagren som kronhjulet sitter i har slutat att röra sig och tar upp all last. Även här kan 

friktionen mellan ytorna påverka rörelsen. Lagren som kronhjulet sitter i är olika på vänster 

och höger sida, då kraften är riktad åt samma håll bör det inte påverka hur lasten fördelas till 

lagren. 

Valet av referenspunkt till mätklockan påverkar hur stor kronhjulets rörelse blir, då växelhuset 

deformeras under last, en annan referenspunkt kommer att ge ett annat resultat. 

Referenspunkten till mätklockan kan ses i Figur 16. 
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5.8 Pinjong 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för pinjongens rörelse, där metoderna 

som beskrivs i avsnitt 3.2.1 har använts. 

5.8.1 Resultat 

Figur 62 visar pinjongens axiella förskjutning vid drivning, som en funktion av olika 

positioner för mothållet och vridmoment. 

 

Figur 62, Pinjongens axiella förskjutning vid drivning, för olika positioner för mothållet. 

Figur 63 visar pinjongens axiella förskjutning vid bromsning, som en funktion av olika 

positioner för mothållet och vridmoment. 

 

Figur 63, Pinjongens axiella förskjutning vid bromsning, för olika positioner för mothållet. 
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Figur 64 visar medelvärdet av pinjongens förskjutning vid både drivning och bromsning. 

 

Figur 64, Medelvärde av pinjongens axiella förskjutning vid drivning och bromsning. 

 

5.8.2 Analys 

Riktningarna för pinjongens rörelse stämmer överens med krafterna som verkar på den, det 

vill säga att vid drivning vill pinjongen tryckas utåt (från kronhjulets centrum) och vid 

bromsning vill pinjongen dras inåt (mot kronhjulets centrum), (Figur 8). Kraften vid drivning 

är ungefär dubbelt så hög som vid bromsning [15], dock är förskjutningen högre vid 

bromsning. 

Varför förskjutningen är lite större vid bromsning än vid drivning trots att kraften är högre för 

drivning kan bero på att lagret som tar upp pinjongens axiella kraft är större än det lager som 

tar upp kraften vid bromsning. Även här kan friktionen mellan ytorna påverka rörelsen. 

Pinjongens rörelse verkar att upphöra vid 19-20kNm vid både drivning och bromsning, som 

för kronhjulets rörelse kan det bero på att pinjongens lager har börjat att ta upp all last, samt 

att friktionen mellan ytorna kan påverka.  

Valet av referenspunkt till mätklockan påverkar hur stor pinjongens rörelse blir, då växelhuset 

deformeras under last, en annan referenspunkt kommer att ge ett annat resultat. 

Referenspunkten till mätklockan kan ses i Figur 18. 
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5.9 Varvtalssvep 

I detta avsnitt presenteras resultaten samt en analys för vibrationerna i bakaxeln, där 

varvtalet för pinjongen har svepts från 0-1250rpm, där metoderna i avsnitt 3.3 har använts. 

5.9.1 Resultat 

För att det ska gå att urskilja några toppar i acceleration från rådata gjordes en efterbehandling 

av data. Där först beloppet av signalen togs, för att sedan filtreras med Matlabs gausswin-

funktion, över 3000 sampel. 

Figur 65 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter monterad vid 

pinjongen och mäter accelerationen i fordonets färdriktning, vid drivning. Spektrumet visas 

för olika pålagda pinjongmoment. 

 

Figur 65, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, vid pinjongen i fordonets färdriktning. 

Figur 66 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter monterad vid 

pinjongen och mäter accelerationen i fordonets färdriktning, vid bromsning. Spektrumet visas 

för olika pålagda pinjongmoment. 

 

Figur 66, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, vid pinjongen i fordonets färdriktning. 
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Figur 67 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter monterad vid 

pinjongen och mäter accelerationen i vertikal led, vid drivning. Spektrumet visas för olika 

pålagda pinjongmoment. 

 

Figur 67, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, vid pinjongen i vertikal led. 

Figur 68 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter monterad vid 

pinjongen och mäter accelerationen i vertikal led, vid bromsning. Spektrumet visas för olika 

pålagda pinjongmoment. 

 

 

Figur 68, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, vid pinjongen i vertikal led. 

Resultatet för övriga accelerometrar på bakaxeln finns i bilaga 7. 

5.9.2 Analys 

Generellt sett verkar vibrationerna öka med varvtalet. Det är överlag också relativt litet 

momentberoende för vibrationerna, undantaget de amplitudtoppar som uppstår. 
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För vibrationerna vid pinjongen i fordonets färdriktning kan ingen tydlig amplitudtopp ses vid 

drivning, det finns en antydan till en topp vid 450rpm och 480rpm. Vid bromsning däremot 

syns två tydliga toppar vid 447rpm respektive 483rpm samt en topp i slutet av varvtalssvepet, 

vid 1250rpm. Vibrationsamplituden verkar öka då vridmomentet ökar, framför allt för de 

rotationshastigheter där amplitudtoppar uppstår. 

För vibrationerna vid pinjongen i vertikal led finns det tydliga toppar vid både drivning och 

bromsning. Här verkar inte vibrationsamplituden att öka då vridmomentet ökar, förutom vid 

de rotationshastigheter som amplitudtoppar uppstår.   

Vid drivning uppstår det amplitudtoppar vid 493, 587, 615, 817 och 1248rpm, där ökar 

amplituden då vridmomentet ökar. Det uppstår även en amplitudtopp för 0.5kNm last vid 

1091rpm, den toppen skiljer sig från de andra då amplituden för de andra lasterna vid samma 

rotationshastighet är mycket lägre.  

Vid bromsning uppstår det amplitudtoppar vid tre rotationshastigheter, 484, 597-613 samt 

1242rpm, för de tre rotationshastigheterna ökar dessutom amplituden med ökad last. 

Vibrationsamplituden verkar vara högre för bromsning än för drivning. 

De toppar som går att urskilja ur resultatet kan antas vara någon form av egensvängning, 

antingen för bakaxeln i sig eller för hela riggen, vad som orsakar svängningen är oklart, 

kuggfrekvensen kan vara en källa. Generellt för båda accelerometrarna för både drivning och 

bromsning så förskjuts amplitudtopparna till höger, mot högre rotationshastigheter, när 

vridmomentet ökar. 
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5.10 Momentsvep – Kuggrassel 

I detta avsnitt presenteras resultatet samt en analys för vibrationerna i bakaxeln, där 

vridmomentet har svepts från -3,5kNm till 3,5kNm och där rotationshastigheten var 200rpm, 

där metoderna i avsnitt 3.3 har använts. 

5.10.1 Resultat 

För att det ska gå att urskilja några toppar i acceleration från rådata gjordes en efterbehandling 

av data. Där först beloppet av signalen togs, för att sedan filtreras med Matlabs gausswin-

funktion, över 1000 sampel. 

Figur 69 visar en filtrerad version av de uppmätta accelerationerna för alla positioner för ett 

vridmomentsvep vid en rotationshastighet på 200rpm.  

 

Figur 69, Filtrerad acceleration vid 200rpm. 

5.10.2 Analys 

Anledningen till att bara visa momentsvepet vid 200rpm var att det var den mätningen som 

visade någon ökning av vibrationer vid låga vridmoment, och det är enbart accelerometern vid 

pinjongen som mäter i vertikal led som uppvisar någon ökning i vibration. Det är dock inte 

säkert att denna ökning av acceleration går att knyta till kuggrassel då inget oljud som är 

karaktäristiskt för det kunde höras under provets gång. 
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5.11 FFT 

I detta avsnitt presenteras resultaten från FFT-analysen för några av accelerometrarna samt 

en analys av resultatet, där metoden som beskrivs i avsnitt 3.3 har använts. 

5.11.1 Resultat 

FFT-analysen genomfördes med Dewetron 43 systemet som beskrivs i avsnitt 3.3. Varje 

mätning genomfördes under 30 sekunder, där medelvärdet av accelerationen över den tiden 

lagrades. Ett Blackman-fönster med 16k linjeupplösning användes för FFT-analysen i 

Dewetronsystemet.  

Figur 70 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i fordonets färdriktning, för 745rpm på pinjongen vid drivning. De 

amplitudtoppar som är inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (161.4Hz). 

 

Figur 70, FFT för acceleration i fordonets färdriktning vid pinjongen, för 745rpm och vid drivning. 

Figur 71 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i fordonets färdriktning, för 745rpm på pinjongen vid bromsning. De 

amplitudtoppar som är inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (161.4Hz). 

 



58 

 

Figur 71, FFT för acceleration i fordonets färdriktning vid pinjongen, för 745rpm och vid bromsning. 

Figur 72 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i fordonets färdriktning, för 1267rpm på pinjongen vid drivning. De 

amplitudtoppar som är inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (274.5Hz). 

 

Figur 72, FFT för acceleration i fordonets färdriktning vid pinjongen, för 1267rpm och vid drivning. 

Figur 73 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i fordonets färdriktning, för 1267rpm på pinjongen vid bromsning. De 

amplitudtoppar som är inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (274.5Hz). 

 

Figur 73, FFT för acceleration i fordonets färdriktning vid pinjongen, för 1267rpm och vid bromsning. 
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Figur 74 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i vertikal led, för 745rpm på pinjongen vid drivning. De amplitudtoppar som är 

inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (161.4Hz). 

 

Figur 74, FFT för acceleration i vertikal led vid pinjongen, för 745rpm och vid drivning. 

Figur 75 visar en FFT-analys för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter 

accelerationen i vertikal led, för 745rpm på pinjongen vid bromsning. De amplitudtoppar som 

är inringade uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (161.4Hz). 

 

Figur 75, FFT för acceleration i vertikal led vid pinjongen, för 745rpm och vid bromsning. 
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Figur 76 visar en FFT för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter accelerationen i 

vertikal led, för 1267rpm på pinjongen vid drivning. De amplitudtoppar som är inringade 

uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (274.5Hz). 

 

Figur 76, FFT för acceleration i vertikal led vid pinjongen, för 1267rpm och vid drivning. 

Figur 77 visar en FFT för accelerometern som sitter vid pinjongen och mäter accelerationen i 

vertikal led, för 1267rpm på pinjongen vid bromsning. De amplitudtoppar som är inringade 

uppstår alla vid multiplar av kuggfrekvensen (274.5Hz). 

 

Figur 77, FFT för acceleration i vertikal led vid pinjongen, för 1267rpm och vid bromsning. 

Resultatet av FFT-analysen för övriga accelerometrar kan ses i bilaga 8. 
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5.11.2 Analys 

För accelerometern vid pinjongen som mäter i fordonets färdriktning, för 745rpm vid drivning 

(Figur 70), verkar lasten överlag ha liten inverkan på accelerationen. Amplitudtopparna 

mellan andra och tredje övertonen ligger på 410Hz och 435Hz och ligger på samma nivå 

oavsett last. Toppen mellan tredje och fjärde övertonen ligger på 574Hz och ökar lite då lasten 

ökar. 

Vid bromsning för samma accelerometer (Figur 71), påverkar lasten accelerationen mer än 

vid drivning, första, andra, tredje, sjunde och åttonde övertonen visar på att accelerationerna 

ökar med högre last. Även här finns en topp mellan andra och tredje övertonen, vid 410Hz. 

Vid en rotationshastighet på 1267rpm, för samma accelerometer vid drivning (Figur 72), 

verkar lasten ha inverkan på accelerationen, framför allt för första och tredje övertonen, där 

accelerationen ökar med högre last. Topparna mellan första och andra övertonen ligger på 

418Hz respektive 459Hz och ligger på samma nivå oavsett last. Toppen mellan andra och 

tredje övertonen ligger på 696Hz och frekvenstoppen mellan tredje och fjärde övertonen 

ligger på 1001Hz, även dessa verkar inte påverkas av lasten.  

Vid drivning för en rotationshastighet på 1267rpm (Figur 73), verkar lasten inverka mycket på 

accelerationen för första övertonen och lite grann för den andra övertonen. Mellan första och 

andra övertonen finns två toppar vid 418Hz respektive 459Hz. Mellan tredje och fjärde 

övertonen finns en topp vid 1001Hz. 

För accelerometern vid pinjongen som mäter i vertikal led, för 745rpm vid drivning (Figur 

74), verkar accelerationen vara konstant oavsett last. Mellan första och andra övertonen ligger 

en amplitudtopp vid 246Hz, mellan andra och tredje övertonen ligger två toppar vid 384Hz 

respektive 409Hz, mellan tredje och fjärde övertonen ligger också en topp vid 573Hz. 

Vid bromsning för samma accelerometer (Figur 75), påverkar lasten amplituden för sjunde 

och åttonde övertonen. Mellan första och andra övertonen ligger en topp vid 246Hz, mellan 

andra och tredje övertonen ligger en topp vid 410Hz, mellan tredje och fjärde övertonen ligger 

en topp vid 573Hz och mellan femte och sjätte övertonen ligger en topp vid 906Hz. 

Vid en rotationshastighet på 1267rpm, för samma accelerometer, vid drivning (Figur 76), 

påverkar lasten amplituden relativt mycket för första och tredje övertonen, och lite mindre för 

andra övertonen. Innan första övertonen ligger en topp vid 139Hz, mellan första och andra 

övertonen ligger två toppar vid 375Hz respektive 418Hz, mellan andra och tredje övertonen 

ligger en topp vid 696Hz och mellan tredje och fjärde övertonen ligger två toppar vid 984Hz 

respektive 1019Hz. 

Vid bromsning för en rotationshastighet på 1267rpm (Figur 77), påverkar lasten kraftigt 

amplituden för den första övertonen, i övrigt påverkar lasten inte så mycket. Innan första 

övertonen ligger en topp vid 139Hz, mellan första och andra övertonen ligger två toppar vid 

418Hz respektive 459Hz, mellan andra och tredje övertonen ligger en liten topp vid 696Hz 

och mellan tredje och fjärde övertonen ligger två toppar vid 984Hz respektive 1019Hz. 

För både 745 och 1267rpm för båda accelerometrarna vid både drivning och bromsning 

uppstår det en amplitudtopp vid ca 410-420Hz. Eftersom bara två olika rotationshastigheter 
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har provats så är det osäkert om denna frekvens beror på rotationshastigheten eller inte. Om 

denna frekvens är oberoende av rotationshastigheten kan det vara en egenfrekvens för 

bakaxeln. För att undersöka det bör FFT-analys genomföras för fler rotationshastigheter 

Många av de amplitudtoppar som är uppräknade har ganska hög nivå, en del av topparna 

uppstår mellan de övertoner av kuggfrekvenser som observerats, det är oklart vad det är som 

skapar dessa frekvenser, då de inte uppstår vid en tydlig överton av varken kuggarna eller 

lager i bakaxeln. Det skulle kunna vara egenfrekvenser för bakaxeln. 
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6 Slutsats 

Massan för komponenterna i bakaxeln har mätts med hög noggrannhet, och bedömningen är 

att noggrannheten är tillräcklig för ändamålet med denna rapport. 

Den statiska styvheten för hela systemet, dvs. komplett bakaxel, ligger nära styvheten för 

drivaxelns delsystem. Det innebär att drivaxelns styvhet blir dominerande för hela systemet 

och hypoidväxelns bidrag till bakaxelns styvhet blir litet. Då hypoidväxelns styvhet räknas 

fram med hjälp av bakaxeln styvhet samt drivaxelns styvhet kommer små variationer i 

mätningen för bakaxelns styvhet kommer att ge stora skillnader för hypoidväxelns styvhet. 

Något tecken på variation i styvhet för hypoidväxeln har inte kunnat uttydas ur resultatet, det 

beror på att drivaxelns låga styvhet i relation till hypoidväxeln medför att eventuella 

styvhetsvariationer ”drunknar” i små variationer i bakaxelns styvhet. 

Spelet för den kompletta bakaxel är relativt stort, och bidraget från hypoidväxelns 

kuggflankspel till det totala spelet är ganska litet. 

Kronhjulet och pinjongen rör sig åt samma håll som i teorin då de belastas, det observerades 

att rörelsen av kronhjulet vid drivning är låg jämfört vid bromsning, om hänsyn tas till 

storleken på krafterna. Rörelsen för pinjongen är närmare förväntningarna, där är lagerna som 

pinjongen sitter med olika, lagret som tar upp lasten vid drivning är större än det lager som tar 

upp lasten vid bromsning. Konsekvensen blir då att rörelsen blir lägre vid drivning. Rörelsen 

för både pinjong och kronhjul upphör vid ca 19-20kNm, det kan bero på att rullagren som 

pinjongen sitter monterade i har satt sig och börjar att ta full last. 

Vibrationsmätningarna visar att det uppstår kraftiga vibrationer vid vissa rotationshastigheter. 

Vad som orsakar vibrationerna vid dessa hastigheter är oklart, det är möjligt att det är 

systemets egenfrekvens som exciteras. Kuggfrekvensen ett stort bidrag till den totala 

vibrationen, vilket FFT-analysen visade. 

Momentsvepet visar inga tydliga indikationer på kuggrassel. Det hördes heller inga oljud som 

kan relateras till kuggrassel under provets gång. Här bör vidare undersökningar göras, på 

växlar där kuggrassel har observerats tidigare. 

FFT-analyserna visar att kuggfrekvensen med dess multiplar bidrar till stor del till 

vibrationerna i bakaxeln, det är några frekvenser som inte multiplar till kuggfrekvensen och 

källan till dessa frekvenser är ännu okänd. Det finns en topp vid ca 410-420Hz som uppstår 

vid både 745 och 1267rpm, denna frekvens kan vara oberoende av varvtalet, dock måste fler 

mätningar genomföras för att konstatera det. Källan till denna frekvens är okänd. 
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7 Diskussion och förbättringar 

Metoden som användes för att mäta massa är väl beprövad, det som kan förbättras där är 

noggrannheten på resultatet. I det här fallet räcker dock noggrannheten väl. En jämförelse 

med massan från CAD-modeller kan vara intressant om en uppskattning av andra 

komponenters massa ska kunna göras. 

Styvhetsmätningen med hjälp av T-riggen var alltför osäker för att ge något resultat, metoden 

har många felkällor där en stor del beror på efterbehandlingen av mätdata. Mätmetoden kan 

förenklas genom att använda pulsgivare med färre pulser. 

Då metoderna för tröghetsmoment och tyngdpunkt inte har tillämpats är det svårt att dra några 

slutsatser om deras lämplighet och noggrannhet för just detta ändamålet, det som talar för de 

metoderna är att det finns utrustning att köpa på marknaden som använder liknande metoder. 

Metoden för att mäta styvheterna för bakaxeln och dess komponenter fungerade väl. Det gick 

få ett bra värde på hela bakaxeln samt drivaxelns styvhet. Det som kan förbättras med 

metoden är att mothållets rörelse bör mätas kontinuerligt för alla mothållspositioner. Samt att 

axelbryggan som huserar axelväxeln och ställningen som axelbryggan sitter monterad i kan 

förbättras genom att förhindra att den rör på sig under provets gång. 

För att göra det möjligt att mäta styvheten i enbart hypoidväxeln måste mätning av vinkel ske 

närmare kuggingreppet, för att förhindra att drivaxeln påverkar resultatet. Alternativt kan en 

drivaxel med högre styvhet användas (dvs. kortare), dock sätter axelbryggan stopp för hur 

korta drivaxlar som kan användas. 

Metoden för att mäta kronhjulet och pinjongens rörelse fungerade bra, det som kan förbättras 

är att mätningen även där sker kontinuerligt. Samt att mätningen sker när växeln roterar för att 

säkerställa att kuggarna glider som de ska i kuggingreppet. Sedan kan valet av 

referenspunkter för mätklockorna utvärderas ytterligare, beroende på vad som efterfrågas. 

Spelet som mättes i och med styvhetsmätningen har gett ett bra resultat, mätningar av spel kan 

utökas till att mäta för varje enskild kontakt för att ta reda på vilka komponenter som bidrar 

mest. Analysen av spelet kan säkert också förbättras en del, för att få med noggrannheten av 

mätningarna. Spelet som finns i vridmotorn är okänt och bör undersökas vidare, där går det att 

mäta upp eller få uppgifter från tillverkaren. 

Metoden för vibrationsmätningarna var enkel, det som kan förbättras där är främst vid vilka 

driftsförhållanden som mätningarna ska genomföras. Efterbehandlingen av mätdata kan 

förbättras för att nivån på vibrationerna ska stämma bättre överens med verkligheten, då 

filtreringen som har gjorts vid varvtalssvepet och momentsvepet påverkat amplituden genom 

att eliminera de högsta amplituderna. Dock ger filtreringen ett bra värde för relativa 

accelerationer, det går att jämföra och se vilken accelerometer som har rört sig mest. 

FFT-analysen har visat på ett stort innehåll av frekvenser i vibrationerna, där 

kuggfrekvenserna tydligt syns, det finns också vissa frekvenser som man kan anta hör till 

bakaxelns egenfrekvenser. För att undersöka det ytterligare bör FFT-analysen utökas till att 

omfatta fler rotationshastigheter. Då går det att urskilja de frekvenser som har ett 

varvtalsberoende samt de som inte har det. 

Övriga metoder för effektförlust, modalanalys, transmissionsfel och lageregenskaper måste 

undersökas ytterligare, då denna rapport har fokuserat på andra egenskaper.  
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i 

 

Bilaga 1 

Metoder för att mäta massa 

Lastcell 

Massan mäts med en lastcell (våg). 

Positivt 

 Enkel metod 

 Hög noggrannhet 

 Finns tillgängligt på Scania 

Negativt 

 - 

  



ii 

 

Metoder för att mäta masscentrum 

Tre-punktsmetoden  

 

 

Tre lastceller används för att triangulera tyngdpunkten i ett plan. Sedan kan objektet lutas eller 

roteras för att mäta tyngdpunkten i tredje led.  

Positivt 

 Lastceller finns tillgängligt på Scania 

 Enkel metod 

Negativt 

 Kräver oftast en fixtur för att kunna luta eller rotera objektet. 

 Noggrannheten är kraftigt beroende på vilket mätinstrument som används för att mäta 

avståndet från referenspunkt till masscentrum. 

 Kräver tillverkning av fixturer, koordinatbord mm. 



iii 

 

Lodning 

 

Objektet hängs i en lina, då kommer tyngdpunkten att sammanfalla med lodlinjen. Tre 

punkter på objektet som sammanfaller med lodlinjen tas ut för att bilda ett plan som skär 

masscentrum. Tre olika mätningar utförs för att skapa tre plan, där planen skär varandra ligger 

masscentrum. 

Positivt 

 Kräver lite utrustning 

 Kan kombineras med tre-punkts metoden för att hitta tyngdpunkten i tredje led (istället 

för att luta eller rotera objektet) 

Negativt 

 Låg noggrannhet då punkter måste uppskattas visuellt utifrån punkter på objektets yta 

 Det kan bli svårt att fästa vissa objekt till lodlinan 

 Komplicerat att mäta referenspunkter utifrån lodlinjen 

 Objektet måste hängas upp flera gånger gör att kunna bestämma tyngdpunkten 

  



iv 

 

Metoder för att mäta tröghetsmoment 

Acceleration av massa, horisontellt 

 

Objektet roteras igång med hjälp av en motor där vridmoment och varvtal mäts, då kan 

tröghetsmomentet räknas fram med Newtons andra lag;         
 

  
  

Positivt 

 Metoder för att mäta varvtal och vridmoment finns tillgängligt på Scania 

 Motorer för att rotera objektet finns tillgängligt på Scania 

Negativt 

 Kräver att objektet är upphängt friktionsfritt 

 Kräver en fixtur för att kunna montera motor till objektet 

 Kan bara användas till att ge tröghetsmoment runt rotationsaxeln 



v 

 

Acceleration av massa, vertikalt 

 Objektet roteras igång med hjälp av en motor där vridmoment och varvtal mäts, här hänger 

mätobjektet vertikalt, då kan tröghetsmomentet räknas fram med Newtons andra lag;   

      
 

  
  

Positivt 

 Metoder för att mäta varvtal och vridmoment finns tillgängligt på Scania 

 Motorer för att rotera objektet finns tillgängligt på Scania 

Negativt 

 Kräver att objektet är upphängt friktionsfritt 

 Kräver en fixtur för att kunna montera motor till objektet 

 Kan bara användas till att ge tröghetsmoment runt objektets rotationsaxel 

  



vi 

 

 

Oscillation, horisontellt 

 

Objektet sätts upp i en friktionsfri fixtur där en fjäder med känd fjäderkonstant spänns upp 

och släpps för att sätta objektet i svängning. Då kan periodtiden eller frekvensen för 

svängningen mätas och tröghetsmomentet kan räknas fram med: 

  
 

       
 

   

     

Positivt  

 Enkelt att mäta periodtid 

 Enkel konstruktion 

Negativt 

 Svårt att få labbuppställningen helt friktionsfri 

 Kräver en fjäder med känd fjäderkonstant 

 Kräver en fixtur för att kunna montera objektet, vilket kommer att påverka 

mätresultatet 

 Kan ge upphov till axialbelastningar, beroende på fixtur 

 Kan bara användas till att ge tröghetsmoment runt objektets rotationsaxel 

  



vii 

 

Oscillation, vertikalt alt. 1 

 

Objektet hängs upp vertikalt i en torsionsfjäder samtidigt som objektet sätts i svängning. 

Mätningen utförs på samma sätt som för den horisontella mätningen. 

Positivt 

 Enkelt att mäta periodtid 

Negativt 

 Svårt att få labbuppställningen helt friktionsfri 

 Kräver en fjäder med känd fjäderkonstant 

 Kräver en fixtur för att kunna montera objektet, vilket kommer att påverka 

mätresultatet 

 Kan bara användas till att ge tröghetsmoment runt objektets rotationsaxel 

 

  



viii 

 

Oscillation, vertikalt alt. 2 

 

Positivt  

 Torsionsfjäder kan enkelt tillverkas för ändamålet 

 Kräver ingen lagring av mätobjektet 

 Enkelt att mäta periodtid 

Negativt 

 Det kan bli svårt att centrera mätobjektet i fixturen 

 Det krävs ett hål genom mätobjektet, alternativt en skruvfläns. 

 Kan bara användas till att ge tröghetsmoment runt objektets rotationsaxel 

 Fixturen kommer att påverka mätningen 

  



ix 

 

Trifilarpendel 

 

En skiva hängs upp i tre trådar av samma längd. Objektet placeras sedan på skivan och 

pendeln sätts i rotation. Pendeltiden mäts och tröghetsmomentet kan sedan räknas ut. 

Positivt 

 Kan även användas till att mäta tyngdpunkt om lastceller används 

 Kan användas till att få tröghetsmoment för flera rotationsaxlar 

 Enkelt att mäta periodtid 

 Nästintill friktionsfri upphängning 

 Enkel konstruktion 

Negativt 

 Svårt att placera objektet i centrum av skivan, kombineras pendeln med lastceller kan 

dock centreringen underlättas. 

 Det kan bli svårt att få enbart rotation när pendeln sätts i rörelse, kan underlättas med 

hjälp av ett centreringsdon som centrerar skivan (t.ex. som en svarvdubb) 

 Plattan och upphängningstrådarna kommer att påverka mätresultatet 

 Kräver långa trådar för att minimera trådarnas inverkan på mätningen 

  



x 

 

Asymmetrisk dubbelpendel  

 

Principen är densamma som för trifilarpendeln, men här används bara två linor. Periodtiden 

mäts och då kan tröghetsmomentet räknas fram. 

Positivt 

 Kan användas till att få tröghetsmoment för flera rotationsaxlar 

 Enkelt att mäta periodtid 

 Nästintill friktionsfri upphängning 

 Enkel konstruktion 

Negativt 

 Det kan bli svårt att få enbart rotation när pendeln sätts i rörelse 

 Plattan och upphängningstrådarna kommer att påverka mätresultatet 

 Kräver långa trådar för att minimera trådarnas inverkan på mätningen 

 Kräver att mätobjektets tyngdpunkt ligger under upphängningstrådarnas 

infästningspunkt. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 



xiii 

 

Bilaga 4 

Figur 78 visar maxvärdet för bakaxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till mätnoggrannhet.  

 

Figur 78, Maxvärde på bakaxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till noggrannhet. 

Figur 79 visar minvärdet för bakaxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till mätnoggrannhet.  

 

Figur 79, Minvärde på bakaxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till noggrannhet. 

  



xiv 

 

Figur 80 visar maxvärdet för bakaxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

Figur 80, Maxvärde på bakaxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till noggrannhet. 

Figur 81 visar minvärdet för bakaxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

Figur 81, Minvärde på bakaxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till noggrannhet. 

  



xv 

 

Bilaga 5 

Figur 82 visar maxvärdet för hypoidväxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

Figur 82, Maxvärde på hypoidväxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till noggrannhet. 

Figur 83 visar minvärdet för hypoidväxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

 

Figur 83, Minvärde på hypoidväxelns styvhet vid drivning, med hänsyn till noggrannhet. 

  



xvi 

 

Figur 84 visar maxvärdet för hypoidväxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

 

Figur 84, Maxvärde på hypoidväxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till noggrannhet. 

Figur 85 visar minvärdet för hypoidväxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till 

mätnoggrannhet.  

 

 

Figur 85, Minvärde på hypoidväxelns styvhet vid bromsning, med hänsyn till noggrannhet. 
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Bilaga 6 

Figur 86 visar det högsta uppmätta spelet för svep från positivt till negativt vridmoment. 

 

Figur 86, Maxspel för bakaxeln, för positivt till negativt vridmomentsvep. 

Figur 87 visar det lägsta uppmätta spelet för svep från positivt till negativt vridmoment. 

 

Figur 87, Maxspel för bakaxeln, för negativt till positivt vridmomentsvep. 

  



xviii 

 

Figur 88 visar det högsta uppmätta spelet för svep från negativt till positivt vridmoment. 

 

Figur 88, Minspel för bakaxeln, för positivt till negativt vridmomentsvep. 

Figur 89 visar det lägsta uppmätta spelet för svep från negativt till positivt vridmoment. 

 

Figur 89, Minspel för bakaxeln, för negativt till positivt vridmomentsvep. 

  



xix 

 

Bilaga 7 

Figur 90 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter under filtret 

på axelbryggan, vid drivning. 

 

Figur 90, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, för brygga under filter. 

Figur 91 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter under filtret 

på axelbryggan, vid bromsning. 

 

Figur 91, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, för brygga under filter. 

 

  



xx 

 

Figur 92 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter mitt på 

axelbryggan och mäter vertikalt, vid drivning. 

 

Figur 92, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, för brygga i vertikal led. 

Figur 93 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter mitt på 

axelbryggan och mäter vertikalt, vid bromsning. 

 

Figur 93, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, för brygga i vertikal led. 

  



xxi 

 

Figur 94 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid pinjongen 

och mäter i sidled, vid drivning. 

 

 

Figur 94, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, för pinjong i sidled. 

Figur 95 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid pinjongen 

och mäter i sidled, vid bromsning. 

 

 

Figur 95, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, för pinjong i sidled. 

  



xxii 

 

Figur 96 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i fordonets färdriktning, vid drivning. 

 

 

Figur 96, Filtrerad vibrationsamplitud vid drivning, för hjul i fordonets färdriktning. 

Figur 97 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i fordonets färdriktning, vid bromsning. 

 

Figur 97, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, för hjul i fordonets färdriktning. 

 

  



xxiii 

 

Figur 98 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid drivning. 

 

Figur 98, Filtrerad vibrationsamplitud för vid drivning, för hjul i vertikal led. 

Figur 99 visar den filtrerade vibrationsamplituden för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid bromsning. 

 

Figur 99, Filtrerad vibrationsamplitud vid bromsning, för hjul i vertikal led. 
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Bilaga 8 

Figur 100 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

under filtret, vid drivning. 

 

Figur 100, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern på bryggan under filtret. 

Figur 101 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

under filtret, vid bromsning 

 

Figur 101, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern på bryggan under filtret. 

  



xxv 

 

Figur 102 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

under filtret, vid drivning. 

 

 

Figur 102, FFT vid 1267rpm, vid drivning, för accelerometern på bryggan under filtret. 

Figur 103 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

under filtret, vid bromsning. 

 

Figur 103, FFT vid 1267rpm, vid bromsning, för accelerometern på bryggan under filtret. 

  



xxvi 

 

Figur 104 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter på bryggan och 

mäter i vertikal led, vid drivning. 

 

 

Figur 104, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern på bryggan i vertikal led. 

Figur 105 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter på bryggan och 

mäter i vertikal led, vid bromsning. 

 

 

Figur 105, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern på bryggan i vertikal led. 

  



xxvii 

 

Figur 106 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

och mäter i vertikal led, vid drivning. 

 

 

Figur 106, FFT vid 1267rpm, vid drivning, för accelerometern på bryggan i vertikal led. 

Figur 107 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter på bryggan 

och mäter i vertikal led, vid bromsning. 

 

 

Figur 107, FFT vid 1267rpm, vid bromsning, för accelerometern på bryggan i vertikal led. 

  



xxviii 

 

Figur 108 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i fordonets färdriktning, vid drivning. 

 

Figur 108, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern vid hjulet i fordonets färdriktning. 

Figur 109 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i fordonets färdriktning, vid bromsning. 

 

Figur 109, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern vid hjulet i fordonets färdriktning. 

  



xxix 

 

 Figur 110 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter 

vid hjulet och mäter i fordonets färdriktning, vid drivning. 

 

 

 Figur 110, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern vid hjulet i fordonets färdriktning. 

Figur 111 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i fordonets färdriktning, vid bromsning. 

 

 

Figur 111, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern vid hjulet i fordonets färdriktning. 

  



xxx 

 

Figur 112 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid drivning. 

 

Figur 112, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern vid hjulet i vertikal led. 

Figur 113 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid bromsning. 

 

Figur 113, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern vid hjulet i vertikal led. 

  



xxxi 

 

Figur 114 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid drivning. 

 

 

Figur 114, FFT vid 1267rpm, vid drivning, för accelerometern vid hjulet i vertikal led. 

Figur 115 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter vid hjulet och 

mäter i vertikal led, vid bromsning. 

 

 

Figur 115, FFT vid 1267rpm, vid bromsning, för accelerometern vid hjulet i vertikal led. 
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Figur 116 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid pinjongen 

och mäter i sidled, vid drivning. 

 

 

Figur 116, FFT vid 745rpm, vid drivning, för accelerometern vid pinjongen i sidled. 

Figur 117 visar en FFT-analys gjord vid 745rpm för accelerometern som sitter vid pinjongen 

och mäter i sidled, vid bromsning. 

 

 

Figur 117, FFT vid 745rpm, vid bromsning, för accelerometern vid pinjongen i sidled. 
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 Figur 118 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter 

vid pinjongen och mäter i sidled, vid drivning. 

 

 

 Figur 118, FFT vid 1267rpm, vid drivning, för accelerometern vid pinjongen i sidled. 

Figur 119 visar en FFT-analys gjord vid 1267rpm för accelerometern som sitter vid pinjongen 

och mäter i sidled, vid bromsning. 

 

 

Figur 119, FFT vid 1267rpm, vid bromsning, för accelerometern vid pinjongen i sidled. 
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