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Abstract

Constantly growing demands from the costumers in the Automotive industry forces 
the subcontractors to seek alternative ways to compete. One parameter of quality is 
the components tolerance against NVH(Noise, Vibraion & Harshness) aspects. 
Kongsbergs Automotive has developed a new gear shifter platform (Shift-by-Wire) 
that is sold to Alfa Romeo and used in of their car models. However, the company is 
not pleased with the components sound quality, therefore the main purpose of this 
thesis is to develope a number of concepts that is supposed to enhance these NVH-
aspects.

To get an understanding of the problem an analysis of the causes of the emitted sound 
has been done parallell to a product decomposition, function decomposition and a 
Ishikawa-diagram. Together with these methods has a litterature study been 
performed to get familiar with the physics of an impact and especially the emittment 
of noise. The concepts has been generated through a combined brainstorming and 
brainwriting session. A number of concepts has been developed that should reduce 
emitted noise. To evaluate the concepts generated has well proven methods for 
screening been used, such as: analysis of pros and cons, feasibility analyis and Go/No-
Go.

The definite concept uses a method that absorbs the kinetic energy induced by the 
user through a built-on component and an energy absorbing foam. The idéa is that the 
built-on component and the foam should transform more of the kinetic energy to heat 
energy.

The consequenses of this study is that the company now has a fully applicable concept 
to evaluate the idés effectiveness regarding reduction of noise. Next step is to make a 
prototype and evaluate the idéa.

Since the making of a prototype has not been done, the biggest restriction in the thesis  
is that the developed concept is not evaluated regarding its effectiveness of reduction 
of noise.
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Sammanfattning

Eftersom kraven inom fordonsindustrin ständigt växer så har underleverantörer inom 
industrin tvingats att söka alternativa konkurrensfördelar. En kvalitetsparameter för 
komponenter är dess tolerans mot NVH(Noise, Vibration & Harshness). Kongsberg 
har utvecklat en Shift-by-wire växelväljarplattform som numera sitter i en av Alfa 
Romeos personbilar. Företaget är dock inte nöjda med ljudkvaliteten på komponenten 
och därför har huvudsyftet i detta examensarbete varit att utveckla ett antal koncept 
med uppgift att reducera ljuduppkomst i nämnda växelväljarplattform.

Detta har gjorts genom att först göra en litteratur- & förstudie i form av en 
orsaksanalys i ett försök att bryta ned problemet och förstå dels varför ljudet 
uppkommer och dels hur det går att påverka detta. När förståelse för problemet 
införskaffats användes detta som vägledning och inspiration för att generera koncept.
Koncepten har genererats via en kombinerad brainstorming och brainwriting och ett 
antal koncept har uppkommit som borde uppfylla målet att reducera ljuduppkomst.
Vid idéskapandet har författarna försökt att använda sig av beprövade metoder för 
idégenerering såsom: Analogier, Extremer och Inverser & biomimetik. För att 
utvärdera genererade koncept har en sållning via för- & nackdelsanalys, 
genomförbarhetsanalys och Go/No-go genomförts.

Det slutgiltiga koncept blev ett koncept där den användarinducerade rörelseenergin 
absorberas via en påbyggnads-komponent på plattformen och insprutning av skum. 
Tanken är att utnyttja skummets absorberande egenskaper för att omvandla 
rörelseenergi till värmeenergi till förmån för ljudenergi.

Konsekvenserna av arbetet är att företaget nu har en/ett komponent/koncept som är 
dugligt för vidare utvärdering av dess effektivitet m.a.p. reducering av ljud. Nästa steg 
är således att tillverka en prototyp för att göra en bedömning om fortsatt utveckling är 
av intresse. 

Eftersom inte prototypframtagning hanns med är arbetets största begränsning att det 
slutgiltiga konceptet inte är utvärderat.

Nyckelord: Växelväljare, Shift-By-Wire, Oljud, Noise, Vibration & Harshness,
Orsaksanalys Kongsberg Automotive, Konceptgenerering
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Förord
Författarna vill rikta ett tack till Kongsberg Automotive för chansen att använda 
införskaffade kunskaper via utbildningen på Tekniska Högskolan. Ett speciellt tack 
riktas till Andreas Hedlund och Kent Salomonson som gett vägledning och 
handledning genom hela arbetet.
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1 Introduktion
Detta examensarbete utgör den avslutande delen av examineringen på
högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik, Produktutveckling och Design vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är utfört av två studenter från nämnda 
utbildning.

Arbetet har utförts i samarbete med Kongsberg Automotive AB i Mullsjö. Företaget 
är en global utvecklare, tillverkare & leverantör av diverse komponenter till 
fordonsindustrin. På företaget i Mullsjö tillverkas bland annat växelväljar-system, 
nack-skydd, sätesvärmar-system och olika typer av kablage.

På företaget har författarna samarbetat med Andreas Hedlund, Team Leader för Shift-
by-wire som är en del av avdelningen för automatiska växelväljare. Vidare har 
författarna samarbetet med ett flertal anställda ingenjörer på Kongsberg med 
kompetens inom området. Huvudsyftet med arbetet har varit att utveckla ett antal
koncept i syfte att reducera ljud vid byte av växel i en av Kongsbergs befintliga 
växelväljarplattform.

Den produkt som fokus legat på är en viss typ av växelväljar-system för automatiska
växellådor kallat Shift-By-Wire(SBW). Ett växelväljar-system är själva växelspaken, 
med tillhörande mekanik, elektronik och eventuellt kablage som föraren manövrerar 
när en växling ska ske. Förr har alla växelväljare varit rent mekaniskt kopplade till 
växellådan via ett kablage som skött växelföringen. I ett SBW-system har denna 
mekanik ersatts med elektronik i växelväljaren som kommunicerar med en 
elektromekanisk aktuator monterad på växellådan. Större frihet vad gäller design, 
placering i fordonet och växelväljarens funktioner finns således numera eftersom 
ingen hänsyn till en mekanisk koppling behöver tas.

Inom fordonsindustrin är kraven högt ställda på de komponenter som utvecklas och 
kraven blir allt mer specifika och avvikande från själva funktionen. En viktig 
kvalitetsparameter för växelväljare är ljudkvaliteten. Det som oftast eftersträvas är en 
växelväljare som känns distinkt vid växling men samtidigt upplevs tyst. Den kraft som 
erfordras för att manövrera väljaren samt konstruktionen i övrigt utgör tillsammans en 
faktor som påverkar både distinkthet och alstring av ljud vid växling. En första tanke 
blir då: Hur kan ljudet reduceras utan att kompromissa känslan av distinkthet?

Detta område är relevant att studera vidare eftersom det ger konkurrensfördelar och 
säljargument för Kongsberg med en växelväljare som bättre möter dessa krav. 

1.1 Problembeskrivning

Enligt en artikel publicerad i World Journal of Engineering har konkurrensen inom 
fordonsindustrin ökat betydligt de senaste åren. Tillverkningskvalité och reliabilitet 
hos de fordon och komponenter som tillverkas ses nu mer som en sjävklarhet. Detta 
har lett till att underleverantörer och tillverkare inom industrin har tvingats till att 
skaffa sig andra konkurrensfördelar i form av t.ex. komponenter/fordon med väl 
utvecklad tolerans mot Noise, Vibration and Harshness(NVH). Idag spenderar 
fordonsindustrin 100-tals miljoner på forskning inom NVH för att utveckla nya 
material och ljuddämpningstekniker för att möta de ökade kraven från kunderna [1].
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NVH är ett forskningsområde som vuxit fram inom fordonsindustrin som behandlar
ljud, vibrationer och de psykoakustiska effekter som dessa fenomen kan ge upphov till 
hos människan. Behovet har ökat eftersom fordonsindustrin står inför ständigt ökade 
krav på till exempel låga koldioxidutsläpp och bränsleffektivitet. Problemen 
intensifieras då eftersom kraven ofta tillfredsställs med lättare och tunnare 
konstruktioner som i sin tur är mer benägna att ge ifrån sig ljud och vibrationer[7].

Mest resurser läggs på att utveckla dämpningstekniker för de grövre ljud och 
vibrationer som härstammar från till exempel motorn, drivlinan och däck-/vägen. Men 
även på interiöra komponenter som till exempel växelväljare, paneler och handskfack.

NVH-problematik kan angripas på flera olika sätt och enligt Michael Norton och 
Denis Karczub finns ett antal fundamentala enligt nedan[2, s. 254-336]:

1. Reducera ljudet- och/eller vibrationernas styrka genom att direkt angripa 
källan till fenomenen. Detta kan göras genom t.ex. geometriändringar, 
justering av  kraftförhållanden eller användning av olika rörelsedämpande
tekniker.

2. Absorbera ljudet- och/eller vibrationernas energi. Detta kan göras genom att 
till exempel använda energiabsorberande material eller använda så kallade
sub-system som tar upp energi, till exempel motvikter och fjädrar.

3. Skärma av ljudet- och/eller vibrationernas utbredning genom att isolera 
fenomenen.

Med anledning av denna bakgrund är det naturligt för Kongsberg att utveckla 
komponenter som möter marknadens krav inom NVH Även om NVH mestadels 
behandlar ljud och vibrationer av relativt stor magnitud så är fortfarande 
grundkoncepten applicerbara i detta arbete.

1.1.1 Beskrivning av uppgiften
Uppgiften är i första hand att utveckla tre koncept i syfte att reducera ljudet som 
uppstår vid byte av växelläge i Kongsbergs befintliga växelväljarplattform CMG2, se 
figur 1. CMG2 är en av företagets senaste SBW-väljare och används t.ex. i en av Alfa 
Romeos personbilar. Drömscenariot vore att en universal lösning utvecklas som kan 
appliceras på hela företagets sortiment av SBW-väljare. Finns tid ska även en sållning 
av koncepten ske och det valda konceptet vidareutvecklas i form av konstruktion och 
prototypframtagning.
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Enligt en tidigare ljudmätning på företaget rekommenderade ansvarig ingenjör vidare 
arbete med ljudkvaliteten vid framförallt väljarens tilt-funktion (hädanefter y-led i 
rapporten, se koordinatsystemet till höger nedan). Tilt-funktionen är den manöver som 
utförs när man skiftar från A (automat) till M (manuell) eller från M till A, se 
växlingsschemat i figur 2. Resultat, slutsatser och rekommendationer från mätningen 
finns i bilaga 1.

1.2 Syfte och frågeställningar

Under denna rubrik kommer arbetets syfte och mål delges ur både författarnas och 
företagets syn. Vidare kommer syftet att brytas ned i tre frågeställningar som kommer 
att fungera som vägledning vad gäller val av metoder, teorier och mätningar.

1.2.1 Författarnas mål

Att få användning av den kompetens som införskaffats under studierna på högskolan
genom att lösa ett verkligt problem ute i industrin. Dessutom:

 Att visa prov på ingenjörsmässighet.

 Att uppnå lärandemålen.

 Att i slutändan leverera ett applicerbart koncept som löser/reducerar det 
aktuella problemet åt Kongsberg.

1.2.2 Företagets mål

Enligt Andreas Hedlund är företagets mål att först och främst få in intressanta koncept
utan egentliga restriktioner på kostnad, tillvägagångsätt eller utformning. Fokus är på 
att dämpa ljud vid tiltning (yleds-manöver) i väljaren. Drömscenariot vore som sagt 
en universal lösning som kan appliceras på hela företagets sortiment av växelväljare.

1.2.3 Huvudsyfte och arbetets tre vägledande frågeställningar

Med bakgrund av problembeskrivningen och beskrivning av både författarnas och 
företagets mål är huvudsyftet enligt följande:

Att på ett ingenjörsmässigt sätt utveckla ett antal koncept som reducerar ljud vid byte 
av växelläge (framförallt vid tiltning) i den aktuella växelväljaren. Att i mån av tid 
också konstruera det bästa konceptet för att kunna utföra bekräftande mätningar.

Figur 2: VäxlingsschemaFigur 1: CMG2-plattformen

X

Y
Z
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För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:

En förutsättning för att kunna lösa problemet är att skaffa rätt kunskap och 
infallsvinklar. En definitionsfas kommer att genomföras för att både definiera och 
bättre förstå problemet. Arbetets första frågeställning är:

[1] Varför/var/hur uppkommer ljudet?

När problemet är identifierat kommer olika typer av angreppsätt att utvärderas. Detta 
för att ha nödvändig kunskap initialt i konceptgenereringsfasen. Den andra 
frågeställningen är således:

[2] Hur ska koncepten utformas?

För att avgöra vilket av de genererade koncepten som ska vidareutvecklas måste 
metoder för utvärdering att fastställas. Vidare krävs att metoder för konstruktion, 
prototypframtagning och bekräftande mätningar fastställs. Studiens tredje 
frågeställning är således:

[3] Hur ska koncepten utvärderas?

1.3 Omfång och avgränsningar.

Företagets önskemål är att inga ändringar görs dels på indexeringsbanans kurvatur 
samt av plungefjäderns styvhet. Detta på grund av att mycket arbete redan har lagts på 
att utvecka detta för att uppnå krav på bland annat upplevd känsla vid växling.

Ljudet kan upplevas olika om tester görs när växelväljaren t.ex. är fast monterad i ett 
fordon eller när den testas som en enskild komponent. I detta arbete tas endast hänsyn 
till när växelväljaren testas som en enskild komponent, d.v.s. då ingen yttre påverkan
föreligger.

1.4 Disposition

Rapporten är uppdelad i sex delar: Inledning - Metod och Genomförande - Teoretiskt 
ramverk - Empiri - Analys - Diskussion.

I metod och genomförande samt Teoretiskt ramverk beskrivs de metoder, teorier och 
verktyg som ligger till grund för att besvara arbetets tre frågeställningar och 
huvudsyfte. Vidare redogörs för genomförandet av dessa.

Kapitlet Empiri kan ses som en resultatdatabas med resultat från genomförda metoder, 
experiment och idé- och konceptgenerering. Dessa kommer att presenteras för att 
sedan analyseras i analyskapitlet.

Slutligen kommer diskussioner föras t.ex. om huruvida författarna ansett sig ha nått 
önskat resultat, vilka begränsningar resultatet innebär, vilka rekommendationer 
författarna kommit fram till samt hur vidarearbete med problemet kan fortskrida.  



2 Teoretiskt ramverk
Kapitlet ger en fördjupning i de teorier som kan komma att användas för att besvara 
arbetets tre frågeställningar. En överblick kan ses i 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och teori

För att ge en mer teoretisk grund till den första frågeställningen ”
uppkommer ljudet?” beskrivs följande områd
vibrationer och islagsljud. Ljud och vibrationer
kunskap om vad dessa fenomen är känns som en förutsättning för ett lyckat arbete. 
Islagsljud behandlas utifrån författarnas teori kring att ljudet antas vara just ett 
islagsljud. 

För att besvara frågeställningen ”
områden i det teoretiska ramverket: Viktiga ege
överblick över generella dämpningstekniker samt en introduktion om formsprutning 
och hur man designar för denna tillverkningsmetod. 
för konceptutveckling.

Vidare ges en inblick i den metod Kongsberg tidigare använt sig av ljudmätningar 
under teorier kopplade till frågeställningen "

2.1.1 Teorier kopplade till frågeställning 1

2.1.1.1 Ljud 

Eftersom detta arbete handlar om att reducera ett ljud så är en förutsättning att en 
förståelse finns för vad ljud och vibrationer faktiskt är.

Ljud och vibrationer kan definieras som en 
medium. Ett medium i detta fallet är antingen ett material, en vätska eller en gas. Det 
vi kallar för vibrationer är när dessa mekaniska tryckvågor färdas i ett material och 
ljud när vågorna färdas i en vätska eller gas, till exempel luft. Det finns två 
fundamentala mekanismer som orsakar ljud, dessa är [2]: 

1. Vibrationer som alstrar ljud

Varför/var/hur 
uppkommer oljudet?

•Ljud och vibrationer
•Islagsljud
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Teoretiskt ramverk
en fördjupning i de teorier som kan komma att användas för att besvara 

arbetets tre frågeställningar. En överblick kan ses i figur 3.

Koppling mellan frågeställningar och teori

Koppling mellan frågeställningar och teori

teoretisk grund till den första frågeställningen ”Varför/var/hur 
” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Ljud och 

vibrationer och islagsljud. Ljud och vibrationer behandlas därför att grundläggande 
kunskap om vad dessa fenomen är känns som en förutsättning för ett lyckat arbete. 
Islagsljud behandlas utifrån författarnas teori kring att ljudet antas vara just ett 

För att besvara frågeställningen ”Hur ska koncepten utformas?” beskrivs följande 
en i det teoretiska ramverket: Viktiga egenskaper hos olika material, en 

ämpningstekniker samt en introduktion om formsprutning 
och hur man designar för denna tillverkningsmetod. Detta behandlas för att underlätta 

Vidare ges en inblick i den metod Kongsberg tidigare använt sig av ljudmätningar 
under teorier kopplade till frågeställningen "Hur ska koncepten utvärderas?".

Teorier kopplade till frågeställning 1

Ljud och vibrationer

Eftersom detta arbete handlar om att reducera ett ljud så är en förutsättning att en 
förståelse finns för vad ljud och vibrationer faktiskt är.

definieras som en mekanisk tryckvåg som rör sig
Ett medium i detta fallet är antingen ett material, en vätska eller en gas. Det 

vi kallar för vibrationer är när dessa mekaniska tryckvågor färdas i ett material och 
ljud när vågorna färdas i en vätska eller gas, till exempel luft. Det finns två 

la mekanismer som orsakar ljud, dessa är [2]: 

1. Vibrationer som alstrar ljud

Hur ska koncepten 
utformas?

•Generella 
dämpningstekniker

•Viktiga egenskaper 
hos olika material

•Formsprutning

Hur ska koncepten 
utvärderas?

•Kongsbergs 
ljudmätningsmetod

en fördjupning i de teorier som kan komma att användas för att besvara 

Varför/var/hur 
en i det teoretiska ramverket: Ljud och 

grundläggande 
kunskap om vad dessa fenomen är känns som en förutsättning för ett lyckat arbete. 
Islagsljud behandlas utifrån författarnas teori kring att ljudet antas vara just ett 

” beskrivs följande 
nskaper hos olika material, en 

ämpningstekniker samt en introduktion om formsprutning 
för att underlätta 

Vidare ges en inblick i den metod Kongsberg tidigare använt sig av ljudmätningar 
".

Eftersom detta arbete handlar om att reducera ett ljud så är en förutsättning att en 

tryckvåg som rör sig i ett 
Ett medium i detta fallet är antingen ett material, en vätska eller en gas. Det 

vi kallar för vibrationer är när dessa mekaniska tryckvågor färdas i ett material och 
ljud när vågorna färdas i en vätska eller gas, till exempel luft. Det finns två 

Hur ska koncepten 

Kongsbergs 
ljudmätningsmetod
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2. Tryckförändringar och turbulens i en vätska eller gas

Eftersom ljud är mekaniska elastiska vågor så kräver dess existens att mediet har 
massa och elasticitet. Om en partikel i mediet tvingas ur sitt ursprungsläge på grund 
av en tryckvåg så kommer de elastiska krafterna att försöka tvinga den tillbaka, detta 
genererar en slags kedjereaktion och en svängningsrörelse sprids i mediet. 

Det finns i huvudsak två typer av ljudvågor: Longitudinella och transversella vågor. 
Longitudinella vågor innebär att partiklarna svänger längs med utbredningsriktningen 
och i transversella vinkelrätt mot denna. Vågrörelser i fluider (vätska eller gas) är av 
typen longitudinell vilket beror på att det inte kan förekomma skjuvspänningar. Ett 
exempel på longitudinella vågor är om en sten kastas ned i en sjö med stillastående 
vatten. Vågorna rör sig längs vattenytan tills de tappar sin energi. 

Dessa tryckvågor uppfattas sedan av människan och detta är defintionen av ljud. En 
människa kan höra ljud inom ett relativt brett spektra. Vanligast är att människor kan 
uppfatta ljud inom frekvensintervallet 20 - 20 000 hz och störst känslighet ligger 
mellan 500 - 4000 hz [6]. 

Inom NVH mäter man oftast ljud och vibrationer i sones [sone GF], det är en enhet 
som till skillnad från decibel tar hänsyn till både ljudstyrka och frekvens. Två ljud 
med samma ljudstyrka kan alltså uppfattas annorlunda beroende på frekvensen.

2.1.1.2 Islagsljud (stöt)

Eftersom ett antagande om att ljudet i växelväljaren uppkommer på grund av en stötså 
behövs en mer ingående förståelse för hur en stöt alstrar ljud . För att ta reda på detta 
har efterforskningar gjorts och enligt boken "Fundamentals of Noise and Vibration 
Analysis for Engineers" så kan mekanismerna bakom uppkommet ljud vid en stöt 
beskrivas enligt nedan.

När två kroppar slår ihop beskriver författarna förfarandet enligt nedan:

"When two bodies are impacted together (e.g. a hammer and a sheet of metal), sound 
is created by two processes. The first process, known as acceleration (or 
deceleration) noise, is due to rapid change in velocity of the moving body (e.g. the 
hammer) during the impact process - i.e. the sound emanates from the impacting 
elements."

När en kropp rör sig i ett medium förhåller det sig enligt följande:

    When a single body of mass M moves through a fluid (e.g. air) with a velocity v0, 
the virtual mass of the fluid displaced by the body possesses kinetic energy; the virtual 
mass being the mass of fluid equal to half that displaced by the body. When the body 
is brought to rest instantaneously, the kinetic energy of the mass is lost immediately. 
The energy contained in the fluid is subsequently lost in the generation of sound 
(assuming that the fluid is non-viscous); if the body were brought to rest slowly, most 
of the fluid energy would be returned to the body. Richards3.8 shows that the energy 
associated with the virtual mass of the fluid displaced by a single body is

Ev = p0Vv0
2 / 4, (3.115)

where p0 is the fluid density, V is the volume of the single body, and v0 is its velocity 
prior to impact."
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Genom att använda ovanstående teori tillsammans med nedanstående kan alltså 
paralleller dras till hur både kontakttid, hastigheter, massa och volym påverkar 
generering av olika typer av ljud.

"Equation (3.115) thus represents the energy content of the radiated sound. In 
practice, a body will take some finite time to stop and some of the virtual energy will 
be radiated as sound and some will be returned to the body. An acceleration noise 
efficiency, µacen, can be defined such as to relate the actual noise energy radiated 
during an impact process (involving a moving body of volume V and mass M) to the 
energy that would be radiated if two equal bodies (each of volume V and mass M) 
were brought to rest immediately upon impact. Thus,

µacen = Eacen / 2Ev = 2Eacen / p0Vv0
2                                                                                                           (3.116)

where Eacen is the radiated noise energy during the actual impact process. Unlike the 
radiation ratio, ơ, which can be greater than unity, the acceleration noise efficiency is 
always less than unit. It is a function of the contact time between the moving mass and 
the workpiece" [2, s. 247-248]

Med denna bakgrund kan alltså en parallell dras mellan t.ex. hur fort plungern 
deacceleras och styrka på alstrat ljud. 

2.1.2 Teorier kopplade till frågeställning 2

2.1.2.1 Generella dämpningstekniker

Som tidigare nämnt i problemsbeskrivningen så finns det tre fundamentala metoder att 
angripa ett NVH-problem. 

En  metod för att förhindra ljud och vibrationer är att absorbera de uppkomna 
vibrationerna. Metoden ämnar sig bäst när vibrationsnivåerna ligger nära systemets 
egenfrekvens. Alla system bestående av elastiska solider har egenfrekvenser. 
Egenfrekvensen är den frekvens som ett system naturligt vill vibrera i. Ifall en 
störning adderas som ligger nära något av systemets egenfrekvenser så tilltar 
vibrationerna i systemet avsevärt. Detta fenomen är också känt som resonans.
Dämparna tar upp energi från huvudsystemet och kommer på så vis i vibration. På 
grund av att dämparna med hjälp av något fjädrande är avskilda från huvudsystemet 
så påverkas inte resten av strukturen [7, s. 200-204].

Två typer av dämpare för att absorbera vibrationer kommer presenteras, justerade-
och ojusterade dämpare. De justerade dämparna är bäst lämpade i system där stora 
amplitudsvängningar sker. Eftersom ett delsystem adderas så får strukturen ytterligare 
en frihetsgrad som resulterar i nya egenfrekvenser för systemet. För att förhindra 
resonans i systemet kan en dämpare användas i delsystemet. Medans justerade 
dämpare riktar in sig på system med stora amplitudsvängningar så används ojusterade 
dämpare vid fall där man vill få bort resonans i ett större spann av frekvenser [7, s. 
203-204].

Att avskärma ljud är ytterligare en metod för att lösa NVH-problem. Vid användning 
av en avskärmning så påverkas inte ljuduppkomsten vid källan utan man väljer istället 
att barrikadera bort ljud. Effektiviteten hos en barriär definieras av hur stor 
energiförlusten är. Ett utryck kallat transmission loss [dB] används som ett mått på 
hur mycket ljud en barriär blockerar. Enligt Wilson så kan transmission loss på en 
homogen barriär beräknas med formeln:    
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TL = 20 log10 (fm) – 47 dB

där f är frekvensen och m är kilogram per kvadratmeter [7, s. 229-231]. 

2.1.2.2 Viktiga egenskaper hos olika material

Eftersom ett materialbyte kan vara av intresse så behövs en förståelse för hur och 
vilka materialegenskaper som påverkar ett materials dämpningsförmåga.

Ett materials styvhet (E-modul) är en viktig parameter för dess förmåga att dämpa 
vibrationer och ljud. En låg E-modul kan ses som en passiv ojusterad dämpning vid en 
stöt. Materialets deformation utnyttjas för att absorbera rörelseenergi och omvandla en 
större mängd till värmeenergi till förmån för ljudenergi. 

Utöver ett materials styvhet finns en faktor kallad ljudabsorberingskoefficienten (α). 
Material med en hög ljudabsorberingskoefficient har en god förmåga att omvandla 
ljudenergi till värmeenergi, de begränsar alltså reflektion av ljudvågor. Porösa och 
fibrösa material har ofta hög absorbering, två exempel på dessa är skumgummi och 
fiberglas. Koefficienten för ett givet material varierar med frekvensen och 
infallsvinkeln för ljudvågen och är en funktion av mateialets por- och fiberstorlek, 
materialets tjocklek och densitet. Mekanismerna bakom omvandlingen av ljudenergi 
till värmeenergi är; viskös upplösning i porerna och friktion på grund av vibrerande 
fibrer [2, s. 313]. Exempel på olika materials ljudabsorberingskoefficient återfinns i 
figur 4, ju närmre 1 desto högre ljudabsorberingsförmåga.

Figur4: Exempel på olika materials ljudabsorberingskoefficient
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2.1.3 Formsprutning

Eftersom företaget använder sig av formsprutning i de allra flesta fall vid tillverkning 
av sina detaljer så krävs en förståelse för hur metoden går till och framförallt hur man 
tar hänsyn till detta vid design av komponenter. 

Formsprutning är en tillverkningsmetod där smält polymergranulat förs in, med hjälp 
av en kolvliknande skruv, i en hålighet(form); polymeren stelnar sedan och en solid 
kan sedan plockas ut som förhoppnigsvis liknar den form den forcerats in i[11]. En 
överblick på hur en formsprutningsprocess kan se ut kan ses i figur 5:

Figur 5: Typisk formsprutningsprocess

När en komponent tillverkas via formsprutning finns vissa aspekter att ta hänsyn till 
vid design av komponenten, ett axplock av dessa är enligt SolidConcepts[12]:

 Godstjocklek, rekommenderat är att hålla en jämn godstjocklek. Helst mellan 
2-4 mm. Tunnare godstjocklek är dock möjlig och om designen inte tillåter en 
tjocklek på 2-4 mm bör en jämn övergång av godstjockleken ske. Detta kan 
göras m.h.a. t.ex. faser eller radier, se figur 6.

Figur 6: Rekommendationer för övergång från tjock till tunn godstjocklek

 Använd radier vid skarpa kanter. Detta minimerar risker med bl.a. 
spänningskoncentrationer.

Polymergranulat

Uppvärmningselement

Skruv Kolv
Formhalvor

Hålighet, slutprodukt
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Figur 7: Rekommendatioer för radier vid skarpa kanter

 Använd minsta godstjocklek som är kompatibelt med den process, material 
eller krav på design. Detta reducerar t.ex. vikt, kostnad och stelningstid.

 Använd ribbor istället för tjock godstjocklek för att uppnå styvhet. 

2.1.4 Teorier kopplade till frågeställning 3

2.1.4.1 Kongsbergs ljudmätningsmetod

Vid NVH-mätning används oftast storheter som inte enbart tar hänsyn till ljudstyrka 
(decibel) utan även tar frekvensen i beaktning. Detta har stor påverkan på hur en 
människa upplever ljudet. Av sekretesskäl kommer inte själva mätmetoden att 
redogöras för. Däremot är en redogörelse för vilka storheter och standarder som 
företaget använt sig av vid mätningarna relevant. Företaget har använt sig av Zwickers 
metod, eller ISO 532 b om man så vill. 

En storhet som används i denna standard är Loudness. Loudness mäts i sones och 
nedan följer en beskrivning av storheten: "The loudness of a sound is a perceptual 
measure of the effect of the energy content of sound on the ear. It is related to the 
decibel (dB) which is an logarithmic scale used to quantify the power of a sound. 
Doubling the sound power of a sound does not lead to a doubling on the decibel scale 
but instead to an increase of 3dB. Perceived loudness, however, is also dependent on 
the frequency content of a sound so, for example a very low frequency sound such as a 
20Hz tone at 40dB would be perceived to be quieter to a normal hearing person than 
a 1kHz tone at 40dB. This is explored in more detail below. Some examples of the use 
of loudness would include; in examining sound quality in the car industry, measuring 
car interior noise, engine noise, exhaust noise etc. To examine earth-moving 
machinery noise emissions. It has also been used in research to quantify the sound 
quality of some domestic appliances, vacuum cleaners, or refrigerator noise for 
example, and in the calculation of an unbiased annoyance metric." [10].

På företaget har man använt sig av bl.a. "Timevarying Loudness" för att mäta ljud. 
Det är ett sätt att mäta m.a.p. på ljudstyrka, frekvens och tid. Ett exempel på ett 
diagram återfinns nedan i figur 8. Diagrammet är hämtat direkt från företaget och 
återger resultatet för en ljudmätning vid växling från automat till manuellt läge i 
CMG2. Notera peaken vid strax efter 1 s. Med annan typ av dämpning i systemet bör 
peaken kunna plattas ut, t.ex. m.h.a. en längre kontakttid.



Figur 8: Exempel på ett "Timevaryin
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: Exempel på ett "Timevarying Loudness"-diagram.
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Brainstorming, Brainwriting, Extremer och Inverser och Morfologi. Andra 
frågeställningen och de metoder som redogörs för här har en direkt koppling till idé-
& konceptgenereringsfasen (Genomförandefas) av projektet. 

Vidare kan följande metoder komma att användas för att besvara frågeställningen 
”Hur ska koncepten utvärderas?”: Genomförbarhetsanalys, För- & Nackdels-analys, 
Pugh-matris och potentiella mjukvaror. Metoderna för utvärdering av koncept
beskrivs för att visa hur författarna kommer att utvärdera och sålla bland de 
genererade koncepten.

3.1.1 Metoder kopplade till frågeställning 1

Under denna rubrik redogörs för de metoder och verktyg som kan komma att
användas för att definiera och identifiera problemet.

3.1.1.1 Produkt- & Funktionsnedbrytning

Enligt Ullman[4] är produkt- & funktionsnedbrytning utmärkta metoder att initiera ett
utvecklingsarbete med. Han beskriver fördelarna enligt följande:

"As such, it can serve as a starting point whether doing redesign, original design, or 
some other type of design, whether at the system or subsystem level. This product 
decomposition or “benchmarking” method helps us understand how a product is 
built, its parts, its assembly, and its function. It cannot be overemphasized how 
important it is to do decomposition and how it is the starting place for all design." [4, 
s. 41].

3.1.1.2 Ishikawa-diagram

Ishikawa diagram eller fiskbensdiagram används för att identifiera möjliga orsaker till 
ett problem. Grundproblemet används som utgångsläge. [5]. Exempel på ett Ishikawa-
diagram kan ses i figur 10.

Figur 10: Typexempel på Ishikawa-diagram, http://www.akitarescueoftulsa.com/blank-ishikawa-
diagram
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3.1.1.3 Experiment

Att utföra både enkla och avancerade experiment är en utmärkt metod för att bekräfta 
till exempel olika antaganden, teorier eller beräkningar. Ett experiment kommer 
genomföras i detta arbete vars syfte är att bekräfta vissa antaganden som gjorts. 

3.1.2 Metoder kopplade till frågeställning 2

Nedan kommer det redogöras för ett antal metoder och verktyg som kan användas vid 
idé- & konceptgenerering.

3.1.2.1 Patent

Att söka inspiration via patent är också en bra metod för att underlätta vid idé-  och 
konceptgenerering.

3.1.2.2 Konkurrentanalys

Konkurrentanalys är en metod där man tittar på konkurrenters lösning på det problem 
som är relevant. Metoden kan underlätta vid t.ex. idé- och konceptgenerering eller 
användas vid jämförelse av prestanda etc.

3.1.2.1 Experter

Att använda sig av den expertis som finns tillgänglig är ofta ett bra sätt att få 
inspiration. I detta arbete skulle detta moment kunna innebära att författarna rådfrågar 
ingenjörer med relevant kompetens på företaget [4, s. 192].

3.1.2.2 Analogi

Funktioner hos en befintlig produkt inom ett annat användningsområde kan användas 
som inspirationskälla för att finna potentiella lösningar till sitt eget problem. Till 
exempel kan samma sorts teknik användas som i ett ljudisolerat rum fast i mindre 
skala på en växelväljare. En lösning söks alltså genom att jämföra sitt problem med 
relaterade problem inom andra produktområden [4, s. 191-192]. 

3.1.2.3 Extremer och Inverser

Extremer och inverser appliceras för att skapa sig en uppfattning om till exempel hur 
olika parametrar påverkar varandra. Metoden bygger på att produktutvecklaren bl.a. 
överdimensionerar en parameter för att se konsekvenserna i resten av produkten. Ett 
exempel kan vara att göra statiska delar rörliga och rörliga delar statiska i produkt [4, 
s. 197-201].
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3.1.2.1 Morfologi

Morfologi är en metod där man listar upp olika parametrar eller delfunktioner, sedan 
utvecklas så många dellösningar som möjligt för varje av dessa. Ett stort antal koncept 
kan sedan skapas genom att kombinera de olika dellösningarna till ett slutgiltigt 
koncept. Figur 11 är ett enkelt exempel på hur en morfologisk matris kan se ut.

3.1.2.2 Brainstorming

Brainstorming bygger på att många idéer ska genereras på ett strukturerat och 
effektivt sätt. En grupp personer turas om att föreslå idéer under en begränsad tid. En 
sekreterare utses, dennes uppgift är att notera alla förslag/ideér. Målsättningen är att 
skapa ett flöde av förslag/ideér, kvalitén är i detta skede inte av vikt. Kritik är helt 
förbjudet [4, s. 190].

3.1.2.3 Brainwriting

Brainwriting innebär att man istället för att verbalt komma med förslag istället skissar 
ned dem. Alla inblandade strävar efter att uppnå en i förväg bestämd funktion för 
koncepten. Var och en i gruppen skissar initialt tre förslag på ett ark. Man låter sedan 
arken rotera kring bordet och nästkommande person fortsätter att skissa på konceptet 
alternativt kommer med nya infallsvinklar [4, s. 190].   

3.1.3 Metoder kopplade till frågeställning 3

Nedan följer ett antal metoder och verktyg som kan användas vid evaluering, 
verifiering och validering av genererade koncept.

3.1.3.1 För- & nackdelsanalys

Ett sätt att utvärdera genererade koncept är att bedöma dess för- och nackdelar m.a.p. 
valda parametrar[8].  

3.1.3.2 Genomförbarhetsanalys

När ett koncept tagits fram så kan genomförbarheten presenteras på tre sätt:

 Det är inte genomförbart

 Det kan vara genomförbart ifall något ändras

Figur 11: Exempel på en Morfologi-matris
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 Fortsatt arbete är värt att överväga

Bedömningen görs baserat på magkänsla såväl som erfarenhet. Metoden ger en initial 
sållning som ger produktutvecklaren chansen att i grova drag värdera konceptens 
potential [4, s. 218].     

3.1.3.3 Go/No-Go-sållning

De koncept som efter genomförbarhetsanalysen anses vara genomförbara jämförs med 
de krav/parametrar som är ställda på produkten. Nackdelar och fördelar skildras 
tydligt hos de olika idéerna. De koncept som tillgodoser flest krav är bäst lämpade för 
vidareutveckling [9}

3.1.3.4 Pugh-matris

Resultatet i Pugh-matrisen står till grund för beslutandet om vilka koncept, som inte 
har eliminerats i Go/No-Go-sållningen, som ska fortsätta utvecklas. En Pugh-matris 
baseras på viktning av produktens krav som fås genom parvis jämförelse. Den 
befintliga produkten används som referens i analysen och de nyutvecklade koncepten 
betygsätts med + eller – i förhållande till referensen [4, s. 221-226]. Se figur 12.

3.1.3.5 Mjukvara

SolidWorks kommer att användas för visualisering och konstruktion av koncept. 
SolidWorks är en CAD(Computer Aided Design)-mjukvara där både 2- & 3-
dimensionella konstruktioner kan skapas.
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Adams kan komma att användas för att evaluera genererade koncept. Adams är ett 
program där CAD-geometri importeras för att kunna utföra mer avancerad beräkning
på dessa.

3.2 Ansats

Arbetet inleddes med ett antal besök på Kongsberg för att få en uppfattning om deras 
förväntningar och önskemål på/med arbetet. Vidare behövde författarna själva 
diskutera egna mål med arbetet och med detta som bakgrund inleddes en litteratur-
och förstudie.

I samråd med Kongsberg gjordes ett första antagande om att det oönskade ljudet 
härstammade från ett islag mellan plungern och indexeringsbanans ändläge. Med detta 
som bakgrund söktes relevant kunskap via internet, Högskolan i Jönköpings bibliotek, 
företagets dokumentdatabas samt vetenskapliga artiklar. Denna kunskap står som 
referenser till de metoder, teorier och verktyg som använts i arbetet.

3.3 Arbetsprocessen

Gantt-schema

För att strukturera arbetsgången upprättades ett Gantt-schema som skulle fungera som 
en tidig projektplan, se bilaga 2. Polyas metod, se nedan, användes som arbetsmodell
för projektet.

Polyas metod: Arbetets huvudprocess

George Polya utvecklade under sin karriär en metod för att strukturerat hantera 
problemlösning. Metoden utvecklades till en början, på grund av att Polya var 
matematiker, för att lösa matematiska problem. Modellen har dock visat sig 
applicerbar även på produktutvecklingsarbete. Enligt Polya bör fyra faser genomgås
vid problemlösning. Dessa är: Förstå problemet - Skapa en plan - Genomför
planen - Utvärdera planen [Ref, Problemlösning - En handbok i rationellt tänkande]. 

I detta arbete har Polyas metod använts som arbetsprocess och de fyra faserna har 
benämnts som: Defintionsfas (innehållande en litteratur- och förstudie samt metoder 
för problemdefiniering) - Planeringsfas (Vidare planering för vilka metoder och 
teorier som ska användas i arbetet) - Genomförandefas (Genomförandet av dessa) -
Utvärderingsfas (Utvärdering av genererade koncept).

3.3.1 Uppstart

I uppstarten låg fokus på att skapa en bild av vad som skulle göras, skriva ansökan 
och ta kontakt med företaget. Det konstaterades relativt snabbt att en god planering 
krävdes för att underlätta i arbetet. Att skapa en tidig projektplan i form av ett Gantt-
schema blev då ett naturligt steg.

3.3.2 Definitionsfas

Litteraturstudie

Författarna inhämtade fakta kring områden som t.ex. NVH, ljud och vibrations teori, 
idé- och konceptgenereringsmetoder samt olika typer av dämpningsegenskaper hos 
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material. Böcker, vetenskapliga artiklar och internet användes som källor. En 
datainsamling på företaget gjordes också där relevanta CAD-filer, projektdokument, 
ljudanalyser och produktpresentationer insamlades.

Förstudie

Under förstudien gjordes en produkt- & funktionsnedbrytning, ett Ishikawa-diagram,
ett experiment, en konkurrentanalys, en patentsökning, en analys av generella 
dämpningstekniker och slutligen en specifikation på viktiga parametrar för framtagna 
koncept.

Förstudien gjordes i syfte att förstå problemet och skaffa en gedigen kunskapsbas för 
att kunna gå vidare med idé- och konceptgenerering.

3.3.3 Planeringsfas

Med den kunskap som inhämtats under definitionsfasen påbörjades planering och 
andra förberedelser. Beslut togs om vilka metoder, teorier och verktyg som skulle 
användas. 

3.3.4 Genomförandefas

Nedan presenteras genomförandet av de metoder som använts för att besvara studiens 
tre frågeställningar.

3.3.4.1 Förstudie 

Produktnedbrytning

Som underlag för produktnedbrytningen användes en CMG2-prototyp, CAD-filer 
samt andra relevanta dokument från företaget. Detta gjordes i syfte att förstå 
produktens huvudsakliga mekanik, dynamik, viktiga funktioner och komponenter och 
framförallt det med relevans för uppgiften. Se rubrik 4.1.1 för mer ingående 
beskrivning.

Funktionsnedbrytning

En funktionsnedbrytning, se bilaga 3, gjordes för att skapa en överblick och förståelse
för produktens funktioner. CMG2-prototypen användes som inspiration/hjälpmedel.

Ishikawa-diagram

Ett ishikawa-diagram upprättades, se bilaga 4, för att ytterligare konkretisera möjliga 
orsaker till problemet.

Experiment

Ett experiment gjordes för att säkerställa antagandet om att ljudet mestadels 
härstammar från stöten mellan plungern och indexeringsbanan. Ett antal 
studiekamrater bjöds in för att hjälpa till med en objektiv bedömning av hur ljudet 
påverkades.
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Ett eget tillverkat dämpningselement fästes i indexeringsbanans botten (se figur 13 
och 14) och en växlingsrörelse inducerades. Resultatet återfinns under rubrik 4.1.2. 

Generella tekniker för dämpning/lagring av rörelseenergi

En analys av hur man rent teoretiskt kan dämpa/lagra rörelseenergin i detta fallet
gjordes under detta moment. Resultatet återfinns under rubrik 4.1.3.

Framtagning av önskvarda krav/funktioner/parametrar

Eftersom i princip inga restriktioner för utformning, genomförande eller
tillvägagångssätt fanns initialt för konceptframtagningen så skapades en 
kravspecifikation. I framtagandet av specifikationen togs önskvärda funktioner, 
viktiga parametrar och andra önskemål som framkommit under arbetets gång i 
beaktning. Detta för att kunna ta fram koncept som går att värdera mot något. 
Resultatet återfinns under rubrik 4.1.4.

Patentsökning

Patentsökningen gjordes via google patent. Det visade sig vara svårt att hitta relevanta 
patent där direkta paralleller till uppgiften kunde dras. Därför bedömdes inspiration 
från patentsökning inte vara av intresse.

Konkurrentanalys

I likhet med patentsökningen visade det sig vara svårt att komma åt relevant 
information. Fruktlösa försök har gjorts för att finna patent, ritningar eller någon typ 
av relevant information/inspiration från några av Kongsbergs största konkurrenter 
såsom: Dura, ZF, Kostal och GM.

Figur 13: Indexeringsbanan med dämpningselement 0Figur 14: Indexeringsbanans utan dämpningselement
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3.3.4.2 Idé- & Konceptgenerering

Morfologi

Efter förstudien gjordes en morfologi-matris där dellösningar som uppfyller de 
tidigare framtagna parametrarna under rubrik 4.1.4. Matrisen fungerade sedan som 
ett underlag/hjälpmedel för framtagning av koncept vid brainstorming. 

Brainstorming & Brainwriting

Med litteratur- och förstudien som bakgrund hölls en brainstormingsession där 
författarna dels försökte tänka fritt men även enligt tidigare nämnda metoder för 
idégenerering som t.ex. analogier och extremer och inverser. Resultatet av sessionen 
finns under rubrik 4.2.2 samt bilaga 6.

I samband med brainstormingsessionen genomfördes även en brainwritingsession där 
författarna försökte att både visualisera samt utveckla de idéer som genererats.
Brainwritingen har istället för skissning med penna och papper genomförts m.h.a. 
SolidWorks.

3.3.4.3 Sållning

För att göra en tidig värdering av framtagna koncept gjorde författarna en för- & 
nackdelsanalys. Tidigare framtagna krav togs i beaktning när analysen gjordes.

Den 24/4 -15 hölls en presentation av de framtagna koncepten på företaget. I samband 
med detta genomgick koncepten både en Genomförbarhetsanalys och en Go/No-Go-
sållning där representanter från företaget bidrog med sin kompetens för att besluta om 
något koncept var värt att vidareutvecklas. Koncept 3 blev det koncept som skulle 
vidareutvecklas och hela resultatet av sållningen återfinns i kapitlet Empiri.

3.3.4.4 Konceptutveckling

Designkrav

En vidareutveckling av Koncept 3 blev allså initierad efter sållningmomentet. 
Eftersom företaget formsprutar de flesta av sina plastdetaljer gjordes en efterforskning 
kring hur man designar komponenter som ska tillverkas via formsprutning. Vidare 
utvecklades konceptet med förutsättningarna enligt nedan:

 Tillverkningsbar via formsprutning

 Designen ska utnyttja de befintliga fästningselementen på plungebanan

 Komponenten kommer att utvecklas endast för att kunna tillverka en prototyp 
för att testa grundidéns effektivitet m.a.p. reducering av ljud

 Hål för insprutning av skum måste finnas

Genomförande av design

Eftersom CMG2 mestadels har en godstjocklek på 2,5 mm så valdes detta som 
godstjocklek för Koncept 3. Utifrån tidigare behandlad teori kring hur stora radier en 
formsprutningsdetalj bör inneha gjordes några enkla beräkningar enligt nedan:

Ytterradierna Ry = 3/2 x T = 3/2 x 2,5 = 3,75 mm
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Innerradierna Ri = 1/2 x T = 1/2 x 2,5 = 1,25 mm

För att fastställa att komponenten går att montera på plungebanan har en "interference 
detection" i SolidWorks gjorts och den visar inga kritiska interferences.

I övrigt har konstruktionen anpassats i stort sett efter befintlig konstruktion på 
plungebanan, t.ex. via utnyttjande av befintliga fästelement. De enda ändringarna som 
är tänkta att genomföras är en omdimensionering av en ribba som styvar upp 
konstruktionen i y-led samt borttagning av upphöjningar för skruvarna, se figur 15.

Figur 15: Befintlig konstruktion till vänster, ny  konstruktion till höger.

Val av material och skum

Samma material, POM Hostaform C9021 XAP, som företaget tidigare använt sig av 
kommer att användas. Materialet lämpar sig väl för formsprutning och har de 
egenskaper som efterfrågas, mer materialdata återfinns i bilaga 5. Polyuretanskum 
kommer att användas för att kunna bedöma konceptets effektivitet.

Presentation och visualisering av framtaget koncept återfinns under rubrik 4.4.

3.3.5 Utvärderingsfas

Eftersom inte tid fanns för prototypframtagning har ingen utvärdering gjorts på hur 
det slutgiltiga konceptet påverkar ljuduppkomsten.

3.4 Trovärdighet
Referenser har använts för att dels beskriva bakgrundsproblemet samt det relevanta 
forskningsområdet. Vidare har referenser använts för modell på arbetsprocess samt de 
metoder, teorier och verktyg som använts vid idé- & konceptgenerering samt sållning 
och validering av koncept. Den information som inte är uppbackad av referenser från 
litteraturen är hämtad direkt från Kongsbergs dokumentdatabas eller från författarnas 
egen kompetens via den utbildning som examineras i arbetet.
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4 Empiri
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän (resultatdatabas) som 
ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge 
svar på studiens frågeställningar.

4.1 Förstudie

4.1.1 Produktnedbrytning / Funktionsnedbrytning / Ishikawa-diagram

Nedan följer en produktnedbrytning där CMG2:s ingående komponenter (se figur 16), 
de viktiga komponenternas materialegenskaper samt funktioner presenteras. Detta
presenteras tillsammans med en föklaring på det roterande systemets mekanik. Vidare 
kan resultatet av funktionsnedbrytningen och Ishikawa-diagrammet  ses i bilaga 3
resp. bilaga 4.

4.1.1.1 Ingående komponenter

1. Hus

2. Pivotaxel

3. PCB box LH

4. PCB box RH

5. Huvudkretskort

6. Plungebana

7. Hävarmskropp

8. Magnethållare 
djup-led 

9. Magnetlänk 
djup-led

10. Magnet

11. Magnethållare 
sid-led

12. Magnetlänk sid-
led

13. Y-bussning

14. Pivot bladfjäder

15. Plunge, hylsa

16. Plunge, fjäder

17. Plunge, ändkula

18. Bricka

Figur 16: Assembly av CMG2
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4.1.1.2 Pivoten

En pivot kan beskrivas som centrum för rotation i ett system. I detta fall utgörs 
pivoten av en led som möjliggör förflyttning i både y- och x-led. Leden består av en 
axel(2), två bussningar(13) och en bladfjäder(14). Bussningarna och bladfjädern har 
som uppgift att eliminera glapp i respektive led. I x-led roterar systemet runt axeln 
och i y-led tiltas systemet på axeln m.h.a. urgröpningar i hävarmskroppen.

4.1.1.3 Hävarmskroppen och plungern

Hävarmskroppen(7) monteras på pivotaxeln som i sin tur fäster på huset. 
Hävarmskroppen roterar sedan i både x- och y-led. Inuti hävarmskroppen sitter 
plungern. Plungern består av en hylsa(15), en fjäder(16) och en ändkula(17). 
Ändkulan glider i indexeringsbanan (se rubrik 4.1.1.4) och fjäderns uppgift är att 
justera totallängden på plungern för att möjliggöra förflyttning i indexeringsbanan. 
Plungern fungerar som ett självjusterande system och har stor påverkan på känslan vid 
växling.

4.1.1.4 Plungebanan

Plungebanans(6) huvuduppgifter är att få plungern att glida i ett korrekt mönster i 
indexeringsbanan samt fungera som ett stöd för kretskortet och 
magnetsensorsystemet. Indexeringsbanans kurvatur är ett resultat av ett önskat 
kraftförhållande och har stor inverkan på känslan vid växling. Kurvaturerna är 
markerade nedan med en blå linje (se figur 17 och 18). För att skapa mindre friktion 
mellan plungern och indexeringsbanan är indexeringsbanan insmort i fett.

Figur 17: Kurvatur, x-led

Figur 18: Kurvatur, y-led
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Indexeringsbanan speglar växelväljarens växlingsmönster. I figur 19 visualiseras 
plungerns olika lägen i indexering i y-led. I detta fallet vilar plungern i automatläge. 
Om föraren väljer att växla till manuellt läge så förs plungerns ändkula över 
indexeringszonen, förbi vilozonen och in i dämpningszonen där den till slut slår i 
ändstoppet för att sedan falla tillbaka till vilozonen.

Figur 19: Plungerns lägen under en y-leds indexering

Ändstoppets 
ungefärliga position

Vid växling sker en 
vinkeländring av 
plungerns 
vertikalplan, denna 
vinkeländring 
benämns hädanefter 
som β.
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4.1.1.5 Material och Vikt

I bilaga 5 återfinns vad komponenterna är tillverkade i för material samt dessa 
materials dämpningsegenskaper såsom E-modul. Kongsbergs egna dokument har 
använts som referens.

4.1.1.6 Mekaniken

En SBW-väljare kan generaliserat betraktas som en hävarm som roterar kring ett 
rotationscentrum (pivoten). När användaren manövrerar väljaren uppstår ett moment 
kring rotationscentrum och hävarmens nedre del (plungern) glider i detta fallet i ett 
förbestämt indexeringslandskap vars geometri återspeglar det växlingsmönster som 
ofta återfinns på växelspaksknoppen. 

Den kraft (Fa) som skapar momentet (Ma) är något förenklat den sammanlagda kraft 
som krävs för att komprimera plungefjädern (Fk) och föra hävarmen över 
indexeringszonen (bra överblick återfinns i figur 19) samt övervinna friktionen (Ff)
som uppstår mellan plungern och indexeringsbanan. Vidare finns något typ av 
sensorsystem som registrerar var armen befinner sig som sedan kommunicerar vidare 
detta elektroniskt till en aktuator monterad på växellådan. I figur 20 visualiseras, 
något förenklat, de krafter och moment som uppstår vid växling i CMG2-skiftern.

Figur 20: Väljarens mekanik

Ungefärligt  läge för islag
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4.1.2 Experiment

Samtliga medverkande vid bedömningen kunde objektivt dra slutsatsen att ljudet 
upplevdes varmare och mer behagligt med dämpningselementen monterade. 
Experimentet bekräftade således antagandet om att ljudet härstammar från islaget i 
ändstoppet. Resultatet ger implikationer om att fokusera på att förändra förfarandet 
vid nyss nämnda islag.

4.1.3 Generella tekniker för dämpning/lagring av rörelseenergi

Utifrån tidigare beskrivning av problemet så drogs en slutsats enligt följande: För att 
lyckas reducera det aktuella problemet så måste det användarinducerade momentet tas 
upp på ett annorlunda sätt än i dagsläget. Ett problem som kan inträffa beroende på 
vilken typ av dämpning som används är att energin lagras när rörelsen induceras för 
att sedan frigöras när ändstoppet är nått. Detta innebär att mer kraft kommer att finnas 
tillgänglig för tillbakarörelsen av plungern, således måste dämpningen också upplösa 
energin innan/vid ändstoppet eller åtminstone bromsa tillbakarörelsen. Det går 
förvisso att utnyttja den friktion som plungefjäderns kompression genererar mot 
indexeringsbanan för att bromsa rörelsen men hur som helst så är det en balansgång 
att fastställa hur denna typ av dämpning skall genomföras.

En naturlig frågeställning blev efter detta resonemang: Vilka fundamentala metoder 
finns tillgängliga för att dämpa rörelse likt den i CMG2? Författarna har försökt att 
lista upp olika typer av dämpning, inbromsning av rörelse och lagring av rörelseenergi 
för att försöka hitta grundkonceptuella lösningsalternativ. 

1. Passiv dämpning i form av deformation av ett material. Exempel kan vara: 
spiralfjäder, bladfjäder, torsionsfjäder, skruvfjäder eller gummibussningar.

2. Viskös dämpning, d.v.s. man använder gas eller vätska, t.ex. olja, för att omvandla 
rörelseenergi till värmeenergi via friktion. Exempel: Stötdämpare för fordon, dörrar 
eller skåpsluckor.

3. Friktionsbromsar, typexempel är skivbromsar, trumbromsar eller bandbromsar.

Resultatet fungerar även som inspiration för framtagna dellösningar för parametern 
"Typ av dämpning" i den morfologiska-matrisen. 

4.1.4 Viktiga parametrar/önskemål på framtagna koncept

Utifrån diskussioner med representanter på företaget har en specifikation upprättats
för att kunna värdera genererade koncept mot viktiga kriterier. Resultatet blev en 
punktlista med de kriterier enligt nedan:

 Reducera ljuduppkomst, mest fokus på y-led men även x-led är av intresse.

 Ha i åtanke att rörelse i både x- & y-led inte får bli för inskränkt.

 Plungern måste obehindrat kunna föras över indexeringszonen och ned i 
vilozonen, viktigt för upplevd känsla vid växling.

 Bör gå att tillverka enligt de metoder som finns tillgängliga på företaget

 Försöka ha universala lösningar i åtanke.
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4.2 Idé- & Konceptgenerering

4.2.1 Morfologi-matris

Utifrån tidigare behandlade teorier kring olika angreppssätt enligt NVH, generella 
dämpningstekniker, önskemål på genererade koncept från företaget gjordes en 
Morfologi-matris, matrisen återfinns i bilaga 7.

4.2.2 Brainstorming / Brainwriting

Fokus låg på att generera både lösning på tiltningen av CMG2 men även lösningar 
som skulle kunna fungera universellt. De mest intressanta idéerna presenteras nedan, 
via enkla CAD-modeller, och hela resultatet av sessionen kan läsas i Bilaga 6.

Koncept 1 - Geometriändring i pivotaxelhålet

Ändra vinkeln (α) i y-led mellan pivotaxeln och pivotaxelhålet för att förflytta 
ändstoppet från indexeringsbanan till pivotaxeln. I figur 21 nedan visas vilka vinklar 
som är aktuella. Vinkeln α måste vara rätt i förhållande till vinkeländringen β av
plungerns lodräta linje vid växling för att momentet skall tas upp av pivotaxeln.

Figur 21: CAD-skiss, idé 1.1: Ändring av vinkeln α

αα

β
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Koncept 2 - Pivotaxelhåls-dämpare

Tanken är att dämpa rörelsen i y-led genom att utforma dämpningselementen så att de 
bromsar in rörelsen innan plungekulan slår i ändstoppet. En första idé på hur 
elementen kan se ut kan ses i figur 22.

Figur 22: Dämpningselement för inbromsning av rörelsen i y-led

Koncept 3 - Absorbering av ljudet

Som det är idag finns inte mycket material i plungebanan som kan omvandla 
plungerns rörelseenergi till värmeenergi till förmån för ljudenergi. Idéen uppkom efter 
funderingar kring avsnitt ur det teoretiska ramverket. En omkonstruktion av 
plungebanans görs, ribborna dimensioneras om och en utbyggnad av undersidan görs 
för att möjliggra insprutning av polyuretanskum som sedan ska fungera dämpande. En 
tanke kan också vara att i kombination med ovanstående också göra plungebanans 
godstjocklek vid indexeringsbanan någon tunnare för att ytterligare minska styvheten 
vid ändstoppet. En enkel CAD-skiss över idén kan ses i figur 24 i jämförelse med 
befintlig konstruktion, se figur 23.

Figur 23: Befintlig konstruktion                                       

Koncept 1.4 - Materialbyte i plunge och plungebana (indexeringsbanan)

Hål för insprutning av skum

Figur 24: CAD-skiss, Koncept 1.3
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Ett materialbyte av de komponenter som är verksamma i islaget är av intresse. 
Material med en annan ljudabsorberingskoefficient och E-modul skulle generera ett 
annat islag p.g.a. t.ex. annan typ av friktion, annan deformation (passiv dämpning), 
längre kontakttid mellan komponenterna vilket innebär en mindre mängd alstrad 
ljudenergi.

4.3 Sållning 1

4.3.1 För- & Nackdels-analys

Koncepten genomgick en första värdering av författarna i form av en för- & nackdels-
analys. Analysen återfinns i bilaga 8.

4.3.2 Genomförbarhetsanalys

I samband med presentationen av framtagna koncept gjordes tillsammans med 
representanter på företaget både en genomförbarhetsanalys och Go/No-Go-sållning(se 
rubrik 4.3.3). Representanter på företaget bidrog med sin yrkeserfarenhet vid 
bedömningen av koncepten. Resultatet av analysen återfinns nedan.

Koncept 1 - Geometriändring i pivotaxelhålet

Konceptet bedömdes vara genomförbart. Från företagets håll anmärkte man dock på 
nackdelen med att små toleransavvikelser i värsta fall kan försätta väljaren helt ur 
funktion.

Koncept 2 - Pivotaxelshåls-dämpare

Konceptet bedömdes vara genomförbart. Samma problem här, en lösning nära 
rotationscentrum innebär toleranskänslighet.

Koncept 3 - Isolering av ljudet

Bedömdes vara genomförbart. Finns viss skepsis kring konceptets effektivitet m.a.p. 
ljuddämpning, men enligt företaget en intressant idé som är värd att vidareutveckla.

Koncept 4 - Materialbyte i plungern och plungebana

Eftersom företaget redan har lagt ner mycket utvecklingstimmar på att optimera dessa 
materialval m.a.p. t.ex. nötning och friktion så beslutades det att inte fortsätta 
vidareutveckla denna idé.

4.3.3 Go/No-Go-sållning

En Go/No-Go-sållning gjordes där koncepten värderades mot tidigare satta viktiga 
kriterier för framtagna koncept. Sållningen återfinns i bilaga 9. 

Det koncept som efter Go/No-Go-sållningen bedömdes värt att vidareutveckla blev 
Koncept 3. 
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4.4 Vidareutveckling av Koncept 3

4.4.1 Resultat

Resultatet blev en komponent som utnyttjar plungebanans befintliga fästelement och 
monteras på undersidan av plungebanan. Huvudfunktionen är att komponenten ska 
fungera som en behållare för skummet. Materialvalet föll på POM Hostaform C9021 
XAP som företaget tidigare använt och komponenten har en totalvikt på 48 gram, 
exklusive skummet. 

Visualisering av konceptet kan ses nedan i figur 25-29, både som enskild komponent 
och monterad på plungebanan. Ritningar återfinns i bilaga 10.

Figur 25: Koncept 3
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Figur 26: Komponenen monterad på plungebanan

Figur 27: Komponenten transparent
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Figur 28: Exploded view Figur 29: CMG2 med Koncept 3

5 Analys
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla empirin och
teoretiskt ramverk.

5.1 Frågeställning 1 " Varför/var/hur uppkommer ljudet?"

5.1.1 Litteratur- & Förstudie

För att få en förståelse för "varför uppkommer ljudet" så gjordes en litteraturstudie 
som återfinns i Teoretiskt ramverk (Rubrik 2). Med kunskap inom områden som 
NVH och ljud och vibrations teori kunde en faktabas insamlas för att förstå varför 
ljudet uppkommer. 

Produkt- & funktionsnedbrytningen, Ishikawa-diagramet och experimentet låg till 
grund för att finna var/hur ljudet uppkommer, se Rubrik 3.3.4.1. 
Produktnedbrytningen innebar en fördjupad kunskap i hur väljarens olika 
komponenter samverkar och förhåller sig till varandra. Under upprättandet av 
Ishikawa-diagramet konkretiserades problemet ytterligare och potentiella orsaker till 
ljuduppkomsten brainstormades fram. Dessa metoder var ett nyttigt steg för att både 
definiera och strukturera upp problemet för att kunna fortsätta efterforskningarna med 
rätt fokus. Ett naturligt steg blev sedan att, vi ett experiment, försöka bekfräfta att 
ljuduppkomsten genereras av ett islag och även vart islaget sker.
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5.2 Frågeställning 2 "Hur ska koncepten utformas?"

5.2.1 Idé- & Konceptgenerering

De metoder som användes för att besvara frågeställning 2 är Morfologi, 
Brainstorming och Brainwriting (rubrik 3.3.4.2). Konceptgeneringsfasen inleddes 
med upprättandet av morfologi-matrisen där olika dellösningar kombinerades för att 
finna potentiella koncept. Både udda och uppenbara lösningar till huvudporblemet 
genererades därför att alla konstellationer av delfunktioner undersöktes. T.ex. det 
slutgiltiga konceptet genererades med dellösningarna: Absorbering av Rörelseenergi -
Deformation av material - Mellan plunge och plungebana - x- & y-led.

Man lät sedan morfologi-matrisen ligga till grund för brainstorming- och 
brainwritingsessionen. Vid brainstorming uppkommer ett stort antal idéer under en 
kort tid, därför hölls brainwritingsessionen i samband med brainstormingen. 
Möjligheten att visualisera genererade koncept ökar när grundkoncepten fortfarande 
är i färskt minne. Detta var ett bra sätt för författarna att snabbt förstå varandras 
tankar.  

5.2.2 Sållning

De metoder som användes för Sållning var i slutändan: För- & nackdelsanalys, 
Genomförbarhetsanalys och Go/No-Go. 

För- & nackdelsanalys var ett bra sätt att snabbt värdera framtagna idéer utifrån de 
krav som författarna tillsammans med representanter på företaget tagit fram. Via ett 
möte med företaget gjordes sedan en genomförbarhetsanalys och en Go/No-go där 
framtagna koncept värderas utifrån företagets erfarenhet, författarnas tankar och 
tidigare framtagna krav. Dessa metoder var ett bra sätt att strukturera upp en sållning 
på och ett beslut togs utifrån detta om att koncept 3 var värt att vidareutveckla. 

5.3 Frågeställning 3 "Hur ska koncepten utvärderas?"

De testmetoder som företaget tidigare använt vid utvärdering av produkter har 
granskats, se rubrik 2.1.4.1. Eftersom att ingen prototyp har tagits fram så utfördes
inga ljudtester under arbetet och då inte heller någon utvärdering av det slutgiltiga 
konceptet.  

5.4 Slutgiltigt koncept

Koncept 3 blev det koncept som vidareutvecklades. Konceptet är framtaget utifrån 
teorier kring hur rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. Skummets porositet är en 
nyckelfaktor i omvandlingen. Konstruktionen är som sagt endast till för att genom 
prototypframtagning kunna värdera konceptets effektivitet. 

Om konceptet uppvisar förbättringar m.a.p. reducering av ljud så kan fortsatt arbete
vara att vidareutveckla konstruktionen på både plungebanan och koncept 3. Det kan 
vara t.ex. att analysera om det går att jobba med tunnare godstjocklek på plungebanan 
för att göra denna mindre styv och på så sätt utnyttjas skummets absorberande
egenskaper ytterligare.
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6 Diskussion och slutsatser
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Resultat
De koncept som tagits fram är mestadels inriktade på att förändra kontakten vid islag, 
d.v.s. passiv dämpning via deformation. Detta är något som i efterhand upplevs som
ett misstag. En mer fördjupad kunskap om hur ursprungshastigheten istället kan 
dämpas hade varit fördelaktigt för att generera koncept med en annan approach till 
problemet. Kunskap och försök till användning av viskös dämpning, sub-system eller 
någon annorlunda lösning via t.ex. analogier/biomimetik hade varit intressant. 

Koncept 3 anser författarna ändå både inneha potential att reducera ljuduppkomst i 
CMG2 samt kunna bli ett applicerbart koncept på CMG2. Konceptet anses tillräckligt 
utvecklat för att fortsätta med prototyptillverkning och vidare utvärdering av dess 
effektivitet.  

6.2 Implikationer
Om en prototyp av koncept 3 skulle tas fram och testas så finns det potential, ifall 
företaget anser att testresutateten är tillräckligt tillfredsställande, att 
konceptet/grundkonceptet kan implementeras både i CMG2 och andra typer av SBW-
väljare. 

6.3 Begränsningar
Eftersom att prototyper skulle användas för att validera koncepten är arbetets största 
begränsning att detta inte hanns med. De koncept som tagits fram har förvisso grund 
från det teoretiska ramverket men arbetets största begränsning är ändå dess avsaknad 
av validering av konceptens effektivitet.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
För att sammanfatta arbetet i stort så anser författarna att en god grundförståelse för 
problemet har införskaffats och relevanta metoder, teorier och verktyg har använts för 
att försöka besvara arbetets frågeställningar och huvudsyfte. Förstudien och tidigare 
behandlade teorier har fungerat som inspiration vid både idé- & konceptgenerering. 
Detta har resulterat i ett antal koncept som bör reducera ljud vid växling av CMG2. 
Uppgiften har varit komplex att genomföra med tanke på komponentens komplexa 
geometri och mekanik. Svårigheter att genomföra beräkningar är också slående då 
rörelseenergier ska översättas till alstring av ljud. I efterhand har uppgiften kanske 
varit något för komplex för att matcha författarnas kompetens.

Lärdomar har dragits kring vikten av att ha en välbearbetad kravspecifikation. Från 
företagets sida ville man dock att författarna skulle ha en väldigt öppen approach till 
problemet där både universala lösningar och lösningar på CMG2 var intressanta. 
Avsaknaden av en kravspecifikation, eller egentligen tydlighet mellan båda parter,
gjorde det svårt att avgöra vad som egentligen var viktigt att studera, lösa och 
bearbeta. Dessa problem ledde till att för mycket tid spilldes på att definiera vad som 
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egentligen skulle göras och således inskränkte detta på värdefull tid för t.ex.  mer 
fokuserad förstudie, idé- & koncept-generering och prototypframtagning.

Ifall det slutgiltiga konceptet visar sig vara effektivt m.a.p. reducering av ljud bör en 
vidareutveckling av koncept 3 ske m.a.p. dess design samt en utvärdering kring vilket 
typ av skum som ska användas.

6.5 Vidare arbete/forskning
Vidare studier kring hur man rent fundamentalt kan dämpa rörelse vore en bra 
fortsättning. Går det att exempelvis att hitta intressanta analogier via biomimetik för 
att lösa problemet? 

Vidare arbete med det slutgiltiga konceptet bör vara att ta fram en prototyp för att 
testa konceptets effektivitet m.a.p. reducering av ljud. 
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Bilagor

Bilaga 1 Resultat, slutsatser och rekommendationer från tidigare genomförda 
ljudmätningar på Kongsberg.

Bilaga 2 Gantt-schema

Bilaga 3 Funktionsnedbrytning

Bilaga 4 Ishikawa-diagram

Bilaga 5 Komponentlista (Material, Materialegenskaper, Vikt)

Bilaga 6 Brainstorming 1 

Bilaga 7 Morfologi-matris

Bilaga 8 För- & Nackdels-analys

Bilaga 9 Go/No-Go-sållning

Bilaga 10 Ritning
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Bilaga 1 (Ljudmätning), sida 1(2)

Results Summary

All values reported are peak values from 11 repetitions. Comprehensive results found in the 
appendix.

Peak Loudness [soneGF] 

peak levels

#175 #176 #177

Substop

≤ 6.0

A2Apos 3.6 2.7 2.7

A2Aneg 4.0 3.5 3.0

Endstop

≤ 14.0

A2Apospos 9.8 9.6 8.0

A2Anegneg 6.5 5.9 7.1

M2Mpos 2.8 3.7 3.6

M2Mneg 4.3 5.1 4.7

Tilt

≤ 20.0

A2M 13.6 8.9 8.4

M2A 13.5 13.8 13.6

Peak Loudness [soneGF] 

median levels

#175 #176 #177

Substop

≤ 6.0

A2Apos 2.9 2.5 2.4

A2Aneg 3.6 2.9 2.9

Endstop

≤ 14.0

A2Apospos 8.3 7.9 7.2

A2Anegneg 6.4 5.0 6.7

M2Mpos 2.5 3.2 3.4

M2Mneg 4.0 4.4 4.4

Tilt

≤ 20.0

A2M 12.6 8.6 8.2

M2A 13.2 12.9 12.8
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        sida 2(2)

Conclusions

 Perceived loudness for each individual manoeuvre is well below the target/BMW3 
(the reason for this could be lack of knob, resulting in lower mass and lower LAP,  
and needs to be evaluated further)

 “M to M endstop” is lower than “A to A endstop” and more similar to “A to A substop”, 
this inconsistency should be avoided

 Tilting sound (A to M, M to A) and Automat positive endstop (A to Apospos) are 
relatively sharp (high freq content, see resp. “specific loudness” result), damping 
would significantly improve the sound quality

 Tilting back and forth tend to differ; “A to M” have lower levels than “M to A”, 
consistency is advisable to improve the feeling of quality

 The spread between individual shifters is ok

 Deviation between peak/median levels is low which indicate good repeatability in the 
measurement

Recommendations

The general impression is that of a good quality shifter. The following proposals would 
improve the acoustic quality of the shifter:

 It is advisable to work for an acoustically consistent quality on similar operations (e.g. 
shifting “A to M” and “M to A” should have an equivalent acoustical fingerprint)

 It is also advisable to design for a similar sound between “A to endstops” and “M to 
endstops”

Regards the procedure, it is recommended to further investigate:

 How to make return manoeuvres repeatable (e.g. Apospos2A, Mneg2M,…) 
repeatable

 Influence of lacking knob (mass, LAP, moment, etc)
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Bilaga 2 (Gantt-schema)
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Bilaga 3 (Funktionsnedbrytning)

Komponent Funktion Klass Kommentar

Pivoten Kunna föras i sid- och 
djupled

HF

Stabilt fäste i huset N

Klara belastningar N Rätt dimensionering

Ge en behaglig känsla vid 
användning

N Korrekt konstruktion

Glappfri i båda leden N Bladfjäderns och Y-
bussningarnas funktion 

Hävarmskroppen 
och plungern

Generera tryck mot 
Indexeringsbanan

HF

Styvhet i fjädern N Ska bidra till ett 
självjusterande system

Klara belastningar N Klara de förväntade 
påfrestningar som uppstår 
vid växling

Glappfri N Förhindra glapp mellan 
hylsan och axeln

Indexeringsbanan Inneha en geometri som 
genererar en önskvärd
känsla vid växling

HF Indexeringsbanans och 
plungerns geometri, 
fjäderns styvhet, 
hävarmar o.s.v.

En geometri som minskar 
ljuduppkomst

Ö Detta kan lösas på många 
olika sätt

Friktion N Måste vara rätt friktion 
mellan plunge och 
landskap

HF = Huvudfunktion

N = Nödvändig funktion

Ö = Önskvärd funktion
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Bilaga 4 (Ishikawa-diagram)
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Placering i komponenten
Angripa källan(d.v.s. plungerns rotationshastighet). 

Före islag

Absorbera rörelseenergin(t.ex. via absorberande 
material, sub-system etc.). Vid islag

Isolera ljudet(Använda barriärer/avskärmingar). Efter 
islag

Angreppssätt enligt NVH

Dämpning av rörelse/ljud i CMG2

x-led

x- & y-led

Mellan hävarmskropp och plungebana

Mellan hävarmskropp och hus

Rörelseled

y-led

Mellan plungern och plungebanan

Pivoten (ändring av leden)

Plungern

Plungebanan

Indexeringsbanan

Mellan hävarmskropp och pivotaxelViskös dämpning (stötdämpare)

Dämpningsteknik
Deformation av material (fjädrar, 

bussningar)

Friktion mellan kroppar (t.ex. typ av 
skivbroms, bandbroms eller någon 

tillämpning av dessa)

Bilaga 5 (Morfologi)
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Bilaga 6 (Komponentlista)

Komponent Material                 Vikt (g) E-modul (GPa)

1. Hus PA66/6-GF30 66 6-15 GPa

2. Pivotaxel Steel, SS-EN 10277-3 
11SMnPb30+C

73 -

6. Plungebana POM Hostaform C9021 
XAP

40 2,8 GPa

7. Hävarmskropp PPA GF50 Grivory HTV-
5H1

30 -

13. Pivot, Y-
bussning

POM Hostaform C9021 
XAP

0,4 2,8 GPa

14. Pivot, 
bladfjäder

Stainless steel EN10270-
3-1.4568

0,4 -

15. Plunge, hylsa POM Hostaform C9021 
XAP

1 2,8 GPa

16. Plunge, 
fjäder

- - -

17. Plunge, 
ändkula

PA46 Stanyl TW 341 3 -

Koncept 3 POM Hostaform 
C9021 XAP

48 2,8 GPa
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Bilaga 7

Deaccelerera plungerns hastiget under en längre kontakttid, antingen via 
dämpande material eller konstrutionsändringar

 Ändra fjäderns styvhet
 Högre friktion mellan plungekula och plungebana för att få en lägre hastighet 

vid islag
 Reducera vikten på hela det roterande systemet (leverbody och plunge), ger en 

lägre rörelseenergi
 Materialbyte i plungebana och/eller plungekula för att generera ett annat islag
 Dämpningselement i plungebanan eller på plungekulan
 Dimensionera om ribborna som stöder y-ledsförflyttningen i kombination med 

t.ex. idéen under "Absorbering av ljudet"
 Någon form av flex-konstruktion i ändstoppet i plungebanan
 MPM - Trippelmaterial i plungebanan
 En extra led vid ändkulan som kan roteras i y-led för att på så sätt reducera 

kraften vid islaget
 Smala av plungekulan i x-led för att få ett annat slags islag
 Minska hävarmskroppens rörelseomfång i y-led genom att bygga på material 

mellan huset och hävarmskroppen för att dämpa/bromsa upp rörelsen innan 
plungekulan når ändstoppet.

 Någon slags o-ring/silikondämpning som sätts runt hävarmskroppen ovanför 
pivotaxelhålet. På detta sätt bromsas rörelsen upp innan plungern slår i 
ändstoppet och således borde mindre ljudenergi alstras.

 Ändra vinkeln i y-led mellan pivotaxeln och pivotaxelhålet för att förflytta 
ändstoppet från indexeringsbanan till pivoten 

Absorbering av ljudet

 Bygga ut höljet till plungebanan och spruta in material som kan ta upp mer 
rörelseenergi (polyuretanskum).
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Bilaga 8

Koncept 1

Fördelar: 

 Enkel konstruktionsändring
 Bättre förutsättningar för att omvandla rörelseenergin till värmeenergi via 

pivotaxeln

Nackdelar:

 Eftersom ändringen är nära rotationscentrum så innebär detta att små 
toleransavvikelser kan ge ett stort utslag på rörelseomfånget

 Inga förutsättningar för att bli en universal lösning, endast applicerbar på 
CMG2

Koncept 2

Fördelar:

 Enkel lösning

 Bör fungera dämpande i y-led

Nackdelar:

 Ej universal, endast applicerbar på CMG2

 Verkar mestadels dämpande i y-led

 Känslig mot toleransavvikelser

Koncept 3

Fördelar:

 Inskränker inte på några rörelser i komponenten

 Omvandlar en större mängd rörelseenergi till värmeenergi

 Grundidén har potential att fungera universellt

Nackdelar:

 Osäkert hur pass effektiv lösningen verkligen är m.a.p. reducering av ljud

 Ger en högre totalvikt

 Högre kostnad

Koncept 4

Fördelar:

 Ingen introducering av komplexa toleranskedjor

Nackdelar:

 Svårigheter med materialvalet. Problem kan uppstå när kompromiss mellan 
nötning och dämpning skall göras.
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Bilaga 9 (Go/No-Go)
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Bilaga 10 (Ritning)


