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Man skulle kunna säga att när det kommer till hur en bil upplevs av en förare så finns det två olika 

områden. Det ena är saker som föraren använder och aktivt njuter av eller har nytta av under färden. 

Det kan vara frekvent använda och upplevda saker såsom ett bra ljudsystem, skön upphängning eller 

stark motor med gott om kraft och ett härligt ljud.  Det kan också vara mindre frekvent använda 

funktioner såsom ABS-bromsar och antisladd-system som hjälper föraren att undvika en olycka. Helt 

enkelt saker som föraren upplever och är glad för att dom finns. Det andra är saker som föraren inte 

märker av alls och är lyckligt ovetandes om att det kunde ha existerat. Det skulle kunna vara en 

automatisk växellåda som inte växlar när man vill eller interiördetaljer som skorrar irriterande när 

man kör på en inte helt perfekt väg (såsom de flesta vägar sällan är). En del av de här oljuden 

kommer från automatiska växellådor. Det kan komma höga dunsar eller långdragna skrapande ljud 

när den växlar upp eller ner. Ljuden kan också komma till synes helt slumpmässigt, så det är svårt att 

förstå orsaken eller finna någon logik i det hela. 

Ingenjörer som utvecklar dessa växellådor vet källan till dessa oljud men har än så länge inte lyckats 

eliminera dom helt. Uppsatsen som nu är skriven av underskriven, visar att det går att förutse 

beteendet i automatiska växellådor vilket är ett steg på vägen för att bli av med dessa oljud en gång 

för alla.  

Tänk dig att du ska greppa tag om ett objekt, vad skulle du se till händer före du greppar tag? Desto 

mer liknande hastighet, alltså låg relativ hastighet, du och objektet har, desto enklare är det. Du har, 

till exempel, inga problem att lyfta en väska med några böcker ifrån marken. Däremot, om väskan 

skulle falla ner från tionde våningen skulle du förmodligen låta den slå i marken först så att den blir 

stillasittandes, och sedan lyfta den. Det handlar om ni då har samma hastighet istället för att du är 

stillastående och väskan faller med en hög fart. 

Samma sak gäller en växellåda. När den växlar upp måste den sakta ner motorn medan bilen rullar på 

i samma hastighet. Det blir som att utgående axel till hjulen (du i liknelsen) måste fånga ingående 

axel från motorn (väskan i liknelsen). Lika svårt som det är för dig att fånga väskan är det svårt för 

axlarna att fånga upp varandra. Många äldre läsare kommer säkert ihåg att man på äldre bilar själv 

var tvungen att se till att det gick att växla genom att se till att motorn hade rätt varvtal. Nya bilar har 

löst detta genom att ha synkroniserade växellådor. Synkroniserade växellådor har en extra 

komponent som ser till att axlarna har samma hastighet innan växlingen sker. Då borde väl allt vara 

frid och fröjd? Tyvärr inte.  

Förenklat sker växlingen så att motorn kopplas ur, axlarna synkroniseras till samma hastighet och 

sedan kommer en mekanism in i spel och kopplar samman axlarna. Detta tar tid, mellan 0,3 och 1 

sekund är ett bra riktmärke för dagens bilar beroende på förhållandena. Detta betyder att det finns 

ett litet tidsspann mellan det att axlarna är synkroniserade till dess att de är sammankopplade. Under 

denna tid finns det inget som förhindrar att den ingående axeln byter hastighet igen. Då finns det 

återigen en skillnad mellan axlarnas hastigheter och när de sammankopplas tvingas en av dom byta 

hastighet snabbt vilken orsakar oljud och vibrationer. Se det som att väskan har en fallskärm som 

saktar ner den så att du kan fånga den, men ibland så lossnar fallskärmen och den börjar falla snabbt 

mot dig igen. 



Vad är det då som byter hastighet på den ena axeln i en växellåda? Det är faktiskt samma motstånd 

som gör att en växellåda inte är förlustfri när den körs på, till exempel, en motorväg. Det finns många 

källor som försöker motverka växellådan och sakta ner den. När man kör så övervinner motorn detta 

motstånd och effekten blir något högre bränsleförbrukning. När man däremot växlar och motorn är 

urkopplad, kan detta motstånd istället ändra hastighet på ena axeln. Källorna som ger upphov till 

detta motstånd är bland andra: 

• Olja i kopplingen. Kopplingar till bilar kan bli mycket varma och slitas ut snabbt om de inte 

smörjs tillräckligt. Därför har man gott om olja i kopplingen. När kopplingen är öppen 

påverkar oljan fortfarande hastigheten i kopplingen. Tänk dig hur vatten känns mot din kropp 

när det är strömt. 

• Olja i växellådan. När kugghjul snurrar i olja måste de hela tiden flytta på oljan. Detta gör att 

de saktas ner. Tänk dig hur mycket jobbigare det är att springa i vatten istället för på land. 

• Friktion mellan kugghjul. När två kugghjul är i ingrepp gnids deras ytor mot varandra. Det gör 

det svårare för dom att snurra och de saktas ner. 

• Olja mellan kugghjul. När två kugghjul är i ingrepp smörjer man dom för att minska friktion 

och öka hållbarhet. Detta betyder dock att det finns olja i ett rum mellan kuggarna som 

krymper. När detta rum krymper måste oljan flytta på sig och det skapar ett motstånd till 

rotationen. 

• Lagren. Alla roterande delar i en växellåda är uppburna av lager. Dessa påverkas av motstånd 

från att rotera i olja och friktion mellan olika delar precis som kugghjul gör. 

Kan man förutse detta motstånd blir det enklare att förutse hur axlarna beter sig i växellådan och då 

växla på ett sätt som inte låter eller känns för föraren. 

Detta är dock ett komplext problem och att simulera fluider och friktion mellan kugghjul är inte helt 

enkelt. Genom att applicera förenklade matematiska modeller har underskriven kommit relativt nära 

faktiska testresultat. Framtida arbete har också identifierats för att förbättra precisionen på dessa 

modeller så att man i framtiden kanske kan uppnå ett nära perfekt resultat. Om man vet detta 

moment så vet man alla moment som inverkar på synkroniseringen. Då kan man simulera dynamiken 

i den och beräkna exakt hur växlingen ska ske för att vara så ljudlös och fri från vibrationer som 

möjligt. 


