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Sammanfattning 
 
Autoliv Electronics AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter till fordonsindustrin. När en 
produkt utvecklas utförs en rad olika miljötålighetstester. Dessa miljötålighetstester skall 
simulera alla miljöfaktorer som produkten stöter på under sin livscykel. Miljöfaktorerna som 
testas är mekaniska, kemiska, elektriska och termiska. 
 
De mekaniska miljöfaktorerna innefattar vibrationer, stötar, fall och slag. När vibration och 
stöttest utförs används en vibrator. Vibratorn genererar vibrationer och stötar. Testobjekten 
monteras på fixturer som har kub eller L-form. Fixturerna sitter i sin tur monterade på 
vibratorns armatur med skruvförband med en speciell hålbild. Kubfixturerna har en hög vikt 
och tillverkningsmetoden är ålderdomlig. Kubfixturerna består av hopskruvade aluminium-
plattor. Denna metod för att tillverka vibrationsfixturer gör att egenfrekvensen minskar. 
 
Detta examensarbete innefattar framtagning av en vibrations fixtur. De grundläggande kraven 
från uppdragsgivaren var att fixturen skulle ha en låg vikt, hög styvhet, robust konstruktion, 
kunna testa tre olika testriktningar samtidigt. Det viktigaste grundläggande kravet var att 
egenfrekvensen för fixturen var tvungen att överstiga 500 Hz. Den grundläggande idén till 
fixturens form är baserad på egna erfarenheter. 
 
Konceptutvecklingen utfördes med hjälp av Hubkas utvecklingsprocedur. Åtta koncept 
genererades. Den valda konceptlösningen blev en kombination av koncepten med 
skruvförband. 
 
Resultatet av detta examensarbete blev en vibrationsfixtur som kan utföra vibrations tester i 
tre ortogonala riktningar samtidigt. Den första egenfrekvensen för fixturen uppstår först vid 
cirka 885 Hz. En speciell hålbild användes för att fästa fixturen på bottenplattan med 
skruvförband. För att underlätta rotationen av fixturen används en indexeringsanordning. 
Denna indexerings anordning består av ett speciellt urfräst spår i fixturen bakre hörn och en 
kupolmutter i bottenplattan. För att positionera fixturen efter riktningsändring används en 
styrklack och urfrästa styrspår i fixturen. 
 



  
 



  
 

 
Abstract 
 
Autoliv Electronics AB develops, manufactures and sells safety products for the automotive 
industry. When a product is developed a number of different environmental evaluation tests is 
performed. Autoliv Electronics AB performs tests to simulate the environments products are 
exposed to in their entire lifecycle. The tests that are performed are of mechanical, chemical, 
electrical and thermal kind. 
 
The mechanical tests include a variety of tests such as vibration, mechanical shock, free fall 
and punches. When the vibration and shock tests are performed a vibrator is used. The 
vibrator generates vibrations and shocks. The test objects are mounted on special fixtures that 
have cubical or L-shape. The fixtures are in turn mounted on the vibrator table with screw 
mountings in a special hole-pattern. The cubical fixtures have in general a high weight and the 
type of manufacturing process is out of date. These fixtures are screwed together by 
aluminum plates. This process of manufacturing for vibration fixtures gives a lower eigen 
frequency value. 
 
 This report is about the development of a vibration fixture. The main demands for the fixture 
were that it should have a low weight, high stiffness, robust design, easy to handle, be able to 
run vibration tests in three different directions at the same time. The most critical main 
demand was that the eigen frequency value must exceed 500 Hz. The shape of the fixture was 
an idea based on my own experiences. 
 
 The concept development is performed with Hubka´s procedure for systematic concept 
development. Eight concepts were developed. The chosen concept solution became a 
combination of the concepts that had screw mountings. 
 
 The result of this study was a vibration fixture that can perform tests at three orthogonal 
directions. The first eigen frequency for the fixture occurs at approximately 885 Hz. A special 
hole-pattern is used for mounting the fixture on the bottom plate with screw mountings. For 
aid the rotational motion a special indexing-device is used. The indexing-device contains a 
special formed cut in the corner of the fixture and a nut with a spherical top feature in the 
bottom plate. 



  
 



  
 

 
Förord 
 
Denna rapport är ett examensarbete som omfattar framtagningen av en vibrationsfixtur på 
uppdrag av Autoliv Electronics AB i Motala. 
Detta examensarbete ingår i den slutliga examinationen på högskoleingenjörsutbildningen 
med maskinteknisk inriktning. Examensarbetets omfattning är 10 poäng och har utförts under 
våren/sommaren 2005 på Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet har bedrivits på 
Autoliv Electronics AB. 
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1 Inledning 
 
När Autoliv utvecklar nya produkter utförs en mängd miljötålighetstester. Orsaken är att höga 
krav ställs på produkterna. Miljötålighetstesterna är till för att säkra att produkterna klarar 
hantering av maskiner och människor i produktion, lagring, transporter, hantering och 
montering i fordon samt att produkterna klarar av att sitta monterad och fungera hela 
fordonets livstid. Autoliv utför därför en rad olika tester. En stor del av dessa är mekaniska 
tester. Idén till den geometriska formen på fixturen har jag själv kommit fram till. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Detta examensarbete syftar till att förbättra Autolivs vibrationsfixturer. Dels för att få ner 
ställtiden för testriktningsändring, men också att få ner vikten på fixturen. Därför är det viktigt 
att undersöka alternativa material. 
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
När Autoliv utför sina vibrationstest monteras testobjekten på en kub som i sin tur sitter 
monterad på en vibrator. Denna kub har den fördelen att vibrationstestning kan köras i tre 
riktningar samtidigt. Nackdelen med kuben är att den har en hög vikt. Vid stöttest används en 
mindre L-formad fixtur som sitter på en bottenplatta och bottenplattan i sin tur sitter monterad 
på vibratorns armatur. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Innehållet i examensarbetet avgränsas med att enbart beskriva framtagningen av 
vibrationsfixturen. Det vill säga med hjälp av Hubkas utvecklingsprocedur. Autolivs 
produkter alltså själva testobjekten tas inte med förutom en enkel beskrivning. Den viktigaste 
avgränsningen är att endast gränssnittet mellan vibrator och fixtur behandlas. Gränssnittet 
mellan fixtur och testobjekt har valts att inte behandlas eftersom detta är bestämt till att 
utföras med skruvförband. 
 
 
1.4 Metod och källor 
 
Använd teori för systematisk konceptutveckling är hämtad från Karl T. Ulrich och Steven d. 
Eppingers bok Product design and development third edition (2003) och kompendium i 
konstruktionsmetodik på IKP vid Linköpings Tekniska Högskola. 
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2 Produktinformation 
 
Autoliv Electronics AB är ett företag inom Autoliv koncernen. Autoliv Electronics i Sverige 
har en utvecklingsavdelning som är uppdelad på Linköping och Motala. Själva tillverkningen 
sker i en fabrik i Motala. Autoliv Electronics AB har ungefär 500 anställda i Sverige, 
däribland ungefär 150 anställda på utvecklingsavdelningarna. Inom Autoliv koncernen finns 
en mängd olika företag. Autoliv utvecklar, tillverkar och säljer produkter för fordonsindustrin. 
Hos Autoliv Electronics i Motala utvecklas och tillverkas så kallade elektriska kontrollenheter 
för airbagsystem med tillhörande sensorer. Andra produkter är telematiktelefoner, 
audioförstärkare, och elektriska styrenheter till motor- och bromssystem. 
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3 Miljötålighetsteknik 
 
Eftersom Autoliv Electronics AB utvecklar och tillverkar produkter för fordonsindustrin 
måste en hel rad tester på produkterna utföras. De tester som utförs är till för att säkra att 
produkterna klarar kundens hårda krav på miljötålighet. Testplanerna är uppbyggda för att 
likna produktens hela livscykel. Testerna är till för att se att produkterna klarar av alla 
miljöfaktorer som de normalt utsätts för vid t.ex. hantering vid transporter samt montering in i 
fordon. 
Utförandet av testerna sker oftast i en så kallad sekvens alltså för att verifiera tålighet mot 
samtliga miljöfaktorer under hela produktens livscykel. 
 
De miljöfaktorer som testas mest är inducerad miljöpåverkan (även naturlig miljöpåverkan 
förekommer). Inducerade miljöfaktorer är sådana miljöfaktorer som är orsakade av mänsklig 
aktivitet. Inducerad miljöpåverkan innefattar mekaniska, kemiska , elektriska och i viss mån 
termiska miljöfaktorer. 
 

3.1 Mekaniska miljöfaktorer 
 
Mekaniska miljöfaktorerna är vibrationer, stötar, slag och fall.  
 

3.1.1 Beskrivning av mekaniska miljöfaktorer 
Mekaniska miljöfaktorer är normalt inducerade. Det finns också naturliga mekaniska 
miljöfaktorer, en vanlig är jordbävning. 
 
 Vibrationer och stötar utvärderas matematiskt med frekvensanalys. De skador som 
uppkommer på grund av vibrationer och stötar behandlas med traditionell hållfasthetslära. 
 
 En enkel beskrivning av en vibration är att den är en oscillerande rörelse kring ett 
jämviktsläge. Vibrationen kallas stationär om amplitud och frekvens för sinusvibration eller 
de statiska parametrarna för brusvibrationen inte varierar i tiden. De stationära vibrationerna 
är uppbyggda kring determenistiska och icke determenistiska vibrationer. 
 
-Sinusvibration är stationärt determenistiskt pga. att hela tidsförloppet är fullständigt känt.  
 
-Brusvibration är stationärt icke deterministiskt då dess exakta tidsförlopp inte är känt, endast 
statistiska egenskaper är givna. 
 
-Stötar betraktas som icke stationära transienta vibrationer med mycket korta varaktigheter. 
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3.2 Kemiska miljöfaktorer 
 
Vanliga kemiska miljöfaktorer är luftföroreningar, kontaminerade vätskor, explosiv miljö och 
brand. 
 

3.3 El-miljö 
 
Eftersom Autoliv tillverkar avancerad elektronisk utrustning är det viktigt att testa så att 
produkterna inte störs av elektromagnetiska fält, elektrostatiska urladdningar(ESD) och andra 
inducerade störningar. 
 

3.4 Termiska miljöfaktorer 
 
Autolivs produkter skall klara av att sitta monterade i någon typ av fordon. Beroende på var i 
världen detta fordon skall framföras så kommer produkterna att utsättas för olika termiska 
miljöfaktorer. Dessa tester utförs i olika klimattestkammare. De tester som genomförs är 
konstanta temperaturtester, temperaturcyklingar, temperatur shocktest och när vissa 
temperaturtester körs testas även fukt. De vanligaste testtemperaturerna ligger mellan  
–50°C och 105°C. 
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4 Beskrivning av arbetsmetod 
 

4.1 Beskrivning av Hubkas utvecklingsprocedur 
 
Man kan sammanfatta Hubkas utvecklingsprocedur i följande delar: 
 

I  Problemgranskning 
II  Funktionell struktur 
III  Konceptgenerering 
IV Preliminär layout 
V  Dimensionerad layout 
VI  Detaljerad layout 

 
I Problemgranskning: 
 
Problemgranskningen är till för att skapa en stabil grund för konstruktionsarbetet. 
Problemgranskningen består av flera delar dessa är: 
 
Kritisk granskning av problemet: 
Granskningen görs t.ex. med ”5-frågor” som innehåller följande granskningsfrågor: 
Vad är problemet? 
Vem har problemet? 
Vad är målet? 
Vilka begränsningar finns? 
Vilka bieffekter skall undvikas? 
 
”State of the art” 
Innehåller undersökningar a patentdatabaser och liknande branschlösningar. Men också 
allmänt var kunskapsfronten ligger inom området. Denna del är både viktig och tidskrävande 
eftersom det är här det gäller att ta reda på om någon liknade produkt har utvecklats förut. 
 
Undersökning av teknisk/ekonomisk genomförbarhet. 
I denna del undersöks teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Konstruktionsarbetet 
underlättas eftersom onödigt konstruktionsarbete kan undvikas. 
 
Upprättande av komplett konstruktionskriterielista (kkl) 
Konstruktionskriterielista eller också kallad kravspecifikation utarbetas med hjälp av 
grundläggande krav från kund från problembeskrivningen. För att sedan få en komplett kkl 
kan en så kallad checklista användas för att få med alla produktegenskaper. 
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II Funktionell struktur: 
 
Denna del utförs för att få fram en lämplig anatomisk struktur. 
Dessa delar används för den funktionella strukturen: 
 
Framtagning av ”black-box” modeller 
I denna del beskrivs problemets kärna eller kärnor. 
 
Framtagning teknisk princip 
Här undersöks vilka tekniska principer som kan användas för att utföra operanden i blackbox-
modellen. 
 
Framtagning av teknisk process 
I denna del undersöks hur t.ex. material, energi eller information omvandlas med hjälp av en 
kombination av olika tekniska principer 
 
Inför tekniska system och fastställ dess gränser 
Här fastställs vad som utförs av människan eller det tekniska systemet. Det tekniska systemets 
gränser måste fastställas. Det kan finnas ett eller flera tekniska system. 
 
Etablera huvudfunktioner 
Huvudfunktionerna får man från det tekniska systemet med hjälp av att huvudeffekter i den 
tekniska processen, dessa huvudfunktioner ställs upp i funktions/medel-träd. 
 
Ta fram medel till funktionerna 
Här genereras medel till huvudfunktionerna för att de skall kunna realiseras. Medlen läggs 
sedan in i funktions/medel-trädet. 
 
Upprättande av optimalt funktions/medelträd 
Vidare optimering och verifiering av funktions/medel-trädet. 

8 



   

   
 
 
 
III Konceptgenerering: 
 
Syftet med denna del är att få fram en grov anatomisk struktur utifrån det optimala 
vekningssättet. 
 
Funktionsbärare 
Detta går ut på att hitta lämpliga medel för att realisera den lägsta nivån i F/M-trädet 
 
Kombinera funktionsbärare 
Välj ut de medel som är meningsfulla och realistiska och kombinera dessa om det är möjligt. 
 
Skapa skisser på skelettnivå av olika arrangemang 
Skapa skisser av olika arrangemang av funktionsbärare i koncepten. 
 
Etablera optimalt koncept  
Består av utvärdering och förbättring av svaga punkter. 

9 



   

   
 
 
 
IV Preliminär layout 
 
Syftet med den preliminära layouten är att skapa en grov bild av strukturen för funktionen 
viktiga dimensioner. Här bestäms Konstruktionselement och deras ungefärliga form. Här 
bestäms tillverkningsmetod för de olika delarna i konstruktionen. 
 
Skapa orienteringspunkter för formbestämning 
Detta går ut på att hitta bra orienteringspunkter för konstruktionen med hjälp av 
startdimensioner, givna mått, jämförelser med andra tekniska system. 
 
Formgivning, dimensionering, arrangemang och standarddelar 
För att få en snabb produktion är det bättre att inte tillverka alla delar själv utan köpa in t.ex. 
skruvar och liknande. 
 
Materialtyper, tillverkningsmetoder, toleranser, ytegenskaper 
Alla tillverkningsmetoder går inte alltid att använda för att få den form man vill ha, detta är 
mycket viktigt att komma ihåg 
 
Undersökning av kritiska områden för formbestämning 
Om det finns något område som är kritiskt i det tekniska systemet kan flera olika varianter 
skapas. 
 
Preliminär layout 
Den preliminära layouten presenteras bäst i en layoutskiss. Anteckningar och förklaringar får 
förekoma på denna skiss. 
 
Optimering utvärdering, förbättring av preliminär layout 
Utvärdering av layoutskisser och förbättringar utförs. Grova kostnadsuppskattningar kan 
göras för olika tillverkningsmetoder mm. 
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V Dimensionerad layout 
 
Denna del syftar till att få klart den anatomiska strukturen med konstruktionselement och 
deras arrangemang. 
 
Styrk och motivera vissa konstruktionskarakteristika 
Denna del innefattar beräkningar och simuleringar. Men också motiveringar varför vissa 
dimensioner används. 
 
Dimensionerad layout 
Färdig 3-D modell ritas. 
 
Optimering, utvärdering, förbättring och verifiering 
Det är viktigt att optimera, utvärdera och förbättra layouten för att slippa onödiga kostnader 
vid detaljkonstruktionsarbetet. 
 
 
VI Detaljerad layout 
 
Layout arbetet fortsätter på en mer detaljerad nivå. Fortsatta beräkningar och simuleringar 
utförs. Ritningar för produkten tas fram. Tillverkningskostnader tas också fram. 

 

11 



   

   
 
 

12 



   

   
 
 

 

5 Problemgranskning 
 

5.1 Fem-frågor 
 
1. Vad är problemet: 
Byte av provriktning för testobjekt tar för lång tid. Vikten på testfixtur och testobjekt 
tillsammans är oftast hög.  
 
2. Vem har problemet: 
Gruppen för miljötålighetstest på Autoliv Electronics AB i Motala.  
 
3. Vad är målet: 
Målen är att få ner ställtiden vid byte av testriktning samt vikten för fixturen. Att 
resonansfrekvensen inte blir för låg. 
 
4. Vilka bieffekter skall undvikas: 
Hög vikt på fixturen, skador på operatören. 
 
5. Vilka begränsningar finns: 
Det finns ingen egen tillverkning av fixturer på företaget utan tillverkningen måste göras 
externt. Maximal vikt som går att köra på vibratorn, dimensioner på vibrator armatur som 
måste passa. Typer av material som kan användas för att bygga vibrationsfixturer är minimalt. 
Detta beror på styvhet och specifika materialegenskaper. Användningsmiljön ställer höga krav 
på materialet. 
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5.2 State of the art 
 

5.2.1 Patentundersökning 
 
Patentundersökning har utförts på europeiska och amerikanska patentverk. Svenska patent på 
vibrationsfixturer finns det inte några. Däremot har jag lyckats hittat flera patent som ägs av 
ett företag som heter M/RAD Corporation. M/rad Corporations patent gäller både i USA och 
också Europa. Patenten innefattar vibrationsfixturer som går att köra vibrationstest tre 
riktningar samtidigt. En av fixturerna består av en kubformad fixtur enligt figur 2 som 
testobjekten monteras på sidorna och går att rotera med hjälp av hydrauliska motorer och som 
låses fast med hydrauliska kolvar. Figur 1 är en fixtur som testobjekt endast spänns upp i en 
riktning, på grund av att testobjektet sätts i en viss vinkel utsätts testobjektet för komposanter 
i tre led. På så sätt utförs  
 

 
Figur 1. M/rad Vibration multi axis test fixture. (http://www.mradcorp.com) 
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Figur 2. M/rad:s Rotatable cube test fixture system. (http://www.mradcorp.com) 

 

 
I M/rads patent står det att de har använt sig av samma princip som i ett brittiskt patent med 
nummer 2180945. Denna fixtur är uppbyggd av stänger som sitter ihop i en kubform enligt 
figur 3. Kuben låses fast med hydraulik. För riktningsändring används ett handtag för att 
vippa fixturen uppåt och sedan för att vrida runt den. 

 
Figur 3. En patentskiss av ett brittiskt patent nr 2180945. 
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Figur 4 beskriver en annan typ av fixtur som M/rad Corporations också har utvecklat. Det är 
den så kallade ”Lazy Susan”. ”Lazy Susan” består av en underdel och en överdel. Underdelen 
sitter fastsatt på ett glidbord. Överdelen sitter lagrad med kulor mot underdelen. Lagringen är 
till för att få en snabb riktningsändring för överdelen. Överdelen flyttas med 45 graders 
intervall, på så sätt kan man testa en produkt snabbt. För fastlåsning av överdelen mot 
underdelen används små hydrauliska kolvar. Figur 5 är en patentskiss från US patent nr 
5083463. 
 

 
Figur 4. M/rad:s ”Lazy Susan”.(http://www.m/rad.com) 

 

 
Figur 5. Skiss från US patent nr 5083463. 
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5.2.2 Undersökning av befintliga lösningar för vibrationsfixturer 
 
 
För så kallade universella vibrationsfixturer finns det i huvudsak tre typer. Dessa tre typer är 
kub-form, L-form och T-form. Det finns flera tillverkare av vibrationsfixturer på marknaden.  
 
En stor tillverkare av vibrationsutrustning är ett företag som heter LDS (Ling dynamics 
systems). LDS tillverkar och säljer både universella och specialbyggda vibrationsfixturer. 
Autolivs vibratorer är av märket LDS. LDS tillverkar allt ifrån testutrustning till fixturer. 
Materialen i fixturerna är oftast aluminium eller stål. Figur 6 är en headexpander från LDS 
som är tillverkad i aluminium. 
 

 
Figur 6. Head-expander i aluminium från LDS för att expandera armaturen på en vibrator. 
(http://www.lds-group.com). 

 
En annan tillverkare av vibrationsutrustning är ett företag som heter EST-testing solutions. 
EST har specialiserat sig på solida kubfixturer och svetsade L- och T-fixturer. EST har valt att 
tillverka sina fixturer i magnesium. 
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5.2.3 Autolivs vibrationsutrustning 
 
Autolivs vibrator är en Ling Dynamics systems V730-335. Vibratorns armatur är som namnet 
säger 335mm i diameter. Armaturen är gjord i en magnesium legering. Vibratorn styrs 
elektrodynamisk och armaturen rör sig i en frihetsgrad, alltså upp och ner.  
 

 
Figur 7. Ling Dynamics elektrodynamiska vibratorer. 

(http://www.lds-group.com/docs/display_group.php?group_id=118&application_id=1) 
 
 
Till vibratorn finns en klimatkammare. Klimatkammaren används för att simulera olika 
klimatsituationer samtidigt som vibrationstest körs.  
Klimatkammaren kan testa temperaturer från -60°C till 120°C. När värme körs kan även fukt 
testas. Kammaren går att programmera och på så sätt simulera olika klimat. När vibrationstest 
körs i rumstemperatur brukar vibratorn förflyttas ut utanför kammaren på rälsen. 
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5.2.4 Befintliga vibrationsfixturer 
 
Autolivs vibrationsfixturer är mest produktspecifika fixturer som bara används till en typ av 
produkt. Ett exempel visas i figur 8. Denna figur föreställer en telematiktelefon som sitter i en 
produktspecifik fixtur som i sin tur monteras på kub fixturen. 
 

 
Figur 8. En telematiktelefon monterad i en produktspecifik fixtur som i sin tur monteras på den stora 
kuben. 

 
Eftersom man vill skapa en placering av testobjektet som är lik den som produkten har i bil, 
därför är utformningen av fixturer och adapterplattor viktiga. Dessa produktspecifika fixturer 
används tillsammans med en universell kubformad fixtur för att kunna köra tre testriktningar 
på vibratorn, på kuben monteras testobjekten då på fem sidor av kuben. Problemet med denna 
kub är att den är tung. Figur 9 är en bild som visar hur den stora kuben är uppbyggd. På bilden 
ser man att fixturen består av hopskruvade aluminiumplattor. En annan nackdel med kuben är 
att det tar mycket lång tid att byta testriktning för alla testobjekt. 
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Figur 9. Autoliv Electronics AB:s stora kubfixtur. 

 
På grund av vikten på kuben går den inte använda till alla typer av vibrationstest. Till de tester 
där kuber inte används har man en mindre fixtur. Denna fixtur har L-form men möjliggör 
vibrationstest i tre riktningar. Den L-formade fixturen är mindre och har inte lika stor yta för 
montering av testobjekt. I figur 10 visas L-fixturen. I figuren syns det att även denna fixtur är 
tillverkad av hopskruvade aluminiumplattor. Det finns även en förstärkning på baksidan av 
fixturen. 
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Figur 10. Autoliv Electronics AB:s L-fixtur. 

 
De universella fixturerna spänns fast på toppen av vibratorn med hjälp av sexkantsbult. 
Bultarna har M8-gänga för att passa i vibratorns armatur enligt figur 11. Vibratorns armatur 
har tjugoen stycken gängade hål med insatsgängor i rostfritt stål. De rostfria insatsgängorna 
behövs eftersom armaturen är gjord i magnesium. Om fixturerna skulle dras fast direkt i 
magnesiumet skulle gängorna dras sönder. 
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Figur 11. LDS V730-335 vy uppifrån. (User manual LDS Vibrator model V730, 1989.(Part No. 854211) 
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5.3 Andra branschlösningar för fixturer 
 

5.3.1 Standardmekanos byggbara fixturer 
 
Ett företag som heter Standardmekano försäljning AB säljer byggbara fixturer som levereras 
som en byggsats som man kan bygga sin egen fixtur beroende på vad som tillverkas. Standard 
mekano riktar sig mest till företag som arbetar med skärande bearbetning och industriell 
mätteknik. Fixtursystemet är uppbyggt kring ett antal olika bottenplattor med t-spår. T-spåren 
används till att fästa fast olika moduler för fastspänning och positionering. Standardmekano 
har en hel produktkatalog som omfattar det byggbara fixtursystemet. 
  

  
Figur 12. Standardmekanos modulära fixtursystem. (http://www.standardmekano.se) 

 

5.3.2 Övriga fixturer för skärande bearbetning 
I verkstadsindustrin används fixturer för att hålla fast detaljer vid olika tillverkningsmetoder. 
Fleroperationsmaskiner använder sig vanligtvis av någon typ av fixtur som man fäster fast 
detaljer som ska bearbetas. Vid fleroperations maskiner är olika typer av pallett fixturer 
vanliga. Pallettfixturerna finns i många olika former, storlekar och material. Exempel på 
palettfixturer visas i figur 13, 14 och 15. Några olika former är kubisk, hexagonisk, 
rektangulär. De vanligaste materialen i dessa fixturer är stål och aluminium. Det finns många 
fixturtillverkare för skärande bearbetning. 
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Figur 13. Pallettfixtur för skärande bearbetning. (http://www.bockworkholding.com) 

 
Figur 14 Palettfixtur monterad i fleroperationsmaskin med indexering. (http://www.bockworkholding.com) 
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Figur 15. Oborrad hexagonal formad fixtur för skärande bearbetning. 
(http://www.subtool.com/st_pg5a.html) 
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6 Från problem till konstruktionskriterielista 
 
För att upprätta konstruktionskriterielista (kkl) har jag valt att sätta upp en checklista med de 
grundläggande kraven och de övriga egenskaperna för vibrationsfixturen.  
Konstruktionskriterielistan består av egenskaper som är krav eller önskemål 
Nedanstående kkl är lösningsoberoende förutom att jag har lagt i de grundläggande kraven 
från uppdragsbeskrivningen. 
 

6.1 Konstruktionskriterielista 
 
Funktion: 
 
Fixturen skall under vibrationstest överföra vibrationer från vibratorn Krav 
till testobjekt 
 
Fixturen ska kunna köra tre testriktningar samtidigt (x,y och z).  Krav 
 
Fixturen ska ha en anordning för snabb testriktningsändring.  Önskemål 
 
Funktionsbestämmande egenskaper: 
 
Fixturen får ha en maxvikt på 30kg.    Krav 
 
Första egenfrekvensen för fixturen får inte understiga 500 Hz.  Krav 
 
Fixturen ska ha en styv konstruktion.    Krav 
 
Testobjekt ska skruvas fast.    Krav 
 
Fixturen ska ha en robust konstruktion.    Krav 
 
Ställtiden för testriktningsändring ska vara låg, maximalt 1 minut.  Krav 
 
Fixturen ska skruvas fast i vibratorns armatur.   Krav  
 
Fixturen bör vara miljötålig.    Krav 
 
Fixturens dimensioner får ej överstiga klimatskåpets.   Krav 
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Brukstidsegenskaper:  
 
Fixturen skall användas dagligen.    Önskemål 
 
Fixturen ska ha lång livslängd.    Önskemål 
 
Fixturen ska kunna förändras.    Krav 
 
Tillverkningsegenskaper: 
 
Tillverkning sker hos något tillverkningsföretag.   anm. 
 
Distributionsegenskaper: 
 
Produkten kräver inte emballage vid transport   Önskemål 
 
Leverans och planeringsegenskaper: 
 
Fastställs vid behov.     anm. 
 
Säkerhet /ergonomiska egenskaper: 
 
Fixturen får inte skada operatören.    Krav 
 
Fixturen bör vara hanterbar för operatören.   Krav 
 
Lagegenskaper: 
 
Fixturen får inte innebära patentintrång.    Krav 
 
Ekonomiska egenskaper: 
 
Fixturens material- och tillverkningskostnad får inte kosta mer än den dyraste Önskemål 
vibrationsfixtur Autoliv har låtit tillverka förut.    
  
Skrotnings och återvinningsegenskaper: 
 
Fixturen skall kunna separeras i olika delar vid skrotning.  Önskemål 
 
Ekologiska egenskaper: 
 
Materialen som ingår fixturen skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Önskemål 
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6.2 Lösningsberoende egenskaper 
 
Ett av de grundläggande kraven är att fixturen ska kunna testa tre olika testriktningar 
samtidigt. Fixturens sidor måste alltså vara vinkelräta mot varandra. De tre huvudtyperna av 
vibrationsfixturer är Kub-form, L-form och T-form. Om man istället utgår från ett vanligt 
koordinatsystem så har man tre axlar x,y och z. Om man utformar fixturen så den består av tre 
ortogonala plan som testobjekten skruvas fast i. Detta ger en kombination av de befintliga 
typerna av universella vibrationsfixturer. Detta ger alltså ett utseende som en halv kub. Idén 
till denna typ av fixtur fick jag på grund av att jag själv har jobbat på somrarna i fyra år med 
miljötålighetstest på Autoliv Electronics AB.  
Fixturerna skruvas fast i vibratorns armatur. Armaturen har en standardiserad hålbild som 
består av tjugoen stycken hål med M8 gänga. Detta ger att fixturen måste utformas så att den 
går att skruva fast i armaturen.  
Det är i infästningarna som vibrationerna överförs. Om fixturen ska fungera tillfredställande 
bör man använda många av hålen i armaturen.  
En idé kan vara att använda sig av en fixtur i två delar alltså en bottenplatta som sitter 
monterad i vibratorns armatur och sedan monteras själva fixturen på bottenplattan på något 
sätt. Då blir man inte låst vid att endast använda sig av skruvförband för låsning av fixturen.  
 
Ett annat viktigt krav är att ställtiden ska vara låg för testriktningsändring. Ett sätt att ändra 
testriktning är att flytta runt testobjekten på fixturen för hand. Ett annat alternativ vore att 
rotera fixturen på bottenplattan istället.  
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6.2.1 Testobjekt 
 
Testobjekten spänns fast på fixturerna med skruvar. Vanligtvis spänns testobjekten fast med 
tre skruvar eller fler beroende på produkt. Testobjektens mått varierar beroende på produkt. 
De elektriska kontrollenheternas mått varierar beroende på typ. Längden ligger mellan 10-
15cm. Bredden ligger mellan också mellan 10-15cm. Höjden är väldigt olika på grund av 
höljet på produkten utformas efter elektroniken. Höljet på produkterna är oftast pressgjutna i 
aluminium. Figur 16 visar hur en elektrisk kontroll enhet ser ut i allmänhet. 
 

 

Y 

X Z 

Figur 16. En elektrisk kontrollenhet som ett exempel på hur testriktningar definieras (Vy uppifrån). 
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6.2.2 Tillbehör för vibrationstester 
 
När temperaturtest ska köras samtidigt som vibrationstest körs vibratorn in under 
klimatkammaren enligt figur 17. När vibrationstest körs i rumstemperatur används en räls för 
att förflytta vibratorn ut från klimatkammaren, figur 19 visar rälsen för förflyttning. 
Klimatkammarens insida har följande dimensioner höjd 1200mm, bredd 1060mm och djup 
1065mm. Klimatkammaren gör det möjligt att utföra programmerade temperatur cykler. Figur 
18 visar hur klimatkammaren ser ut på insidan med en platta för montering mot vibratorns 
armatur. 
 

 
Figur 17. Autolivs klimatkammare ACS UY 1360VT. 
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Figur 18. Insidan av klimatkammare ACS UY 1360VT. 
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Figur 19. Räls som gör det möjligt att förflytta vibratorn utanför klimatkammaren. 
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7 Funktionsanalys 
 

7.1 Utvärdering av geometrisk form på fixtur 
 

 

Kub-form: 
 
 

 

Figur 20. Två olika kub-formade vibrationsfixturer. (http://www.rms-testsystems.de/en/e-produkte/e-
schwinganlagen/e-aufspann/e-aufspann.html). 

 

Fördelar: Kan köra tre testriktningar, Bra åtkomlighet, ingen risk för att testobjekt 
interfererar med varandra vid montering, fem ytor att montera testobjekt på. 
Nackdelar: Hög vikt, en del typer kräver långa skruvar för montering mot armaturen på 
vibratorn, om vibratorn är inne i ett klimatskåp kan det vara svårt att nå in till testobjekten på 
baksidan. 
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L-form: 
 

 
Figur 21. Gjuten L-formad vibrationsfixtur. (http://www.rms-testsystems.de/en/e-produkte/e-
schwinganlagen/e-aufspann/e-aufspann.html). 

 
Fördelar: Kan köra tre testriktningar, låg vikt, lätt att montera mot armaturen. 
Nackdelar: Bara två sidor att montera testobjekt på, risk för att testobjekt interfererar med 
varandra vid montering. Måste köra två testriktningar på en yta. 
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T-form: 
 

 
Figur 22. En gjuten T-formad vibrationsfixtur. (http://www.rms-testsystems.de/en/e-produkte/e-
schwinganlagen/e-aufspann/e-aufspann.html). 

 
Fördelar: Fyra ytor att montera testobjekt, tre testriktningar samtidigt, låg vikt. 
Nackdelar: Testobjekt kan interferera med varandra vid montering. 
 
Halv kub: 
 

 
Figur 23. Egen idé ”halvkub”. 

 
Fördelar: Tre ytor att montera testobjekt på, låg vikt, tre testriktningar samtidigt. 
Nackdelar: Testobjekt kan interferera vid montering. Det är risk för att hörnen börjar svänga. 
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7.2 Vald grundgeometri ”halv kub” 
 
Den valda geometrin är en halv kub för att det är den bästa geometrin med avseende på 
rotation av fixturen. När jag har undersökt vad det finns för former på fixturer så har jag inte 
lyckats hitta denna halvkub-form. 
 Bottenplattan kan tills vidare betraktas som en kvadratisk platta som sitter fastskruvad i 
armaturen på vibratorn. De stora problemen blir alltså att hitta en optimal fastspänning av 
fixturen mot bottenplattan och hur rotationen av fixturen ska utföras. Projektet innefattar alltså 
att optimera formen på fixturen och bottenplattan och samtidigt hitta en snabb och robust 
fastlåsning av fixturen mot bottenplattan. 
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7.3 Black-box modeller 
 
Följande black-boxar bygger på att testobjekten sitter fast hela testcykeln men fixturen roteras 
istället.  
Anta att fixturen består av två delar, en bottenplatta och en fixtur där testobjekten sitter 
fastskruvade. 
Anta att bottenplattan sitter fastskruvad i vibratorns armatur. 
 
 
För förflyttning av fixtur: 
 
 
 

 
 
För montering av fixtur på bottenplatta: 
 

 
 
 
 
 

 
Förflytta fixtur 

 

Fixtur på 
förvaringshylla 

Olåst fixtur på 
bottenplatta 

 

 
Låsa fast fixtur 

 
 

Olåst fixtur på 
bottenplatta 

Låst fixtur på 
bottenplatta 
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För ändring av testriktning för fixtur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ändra testriktning för fixtur 
 
 

Låst fixtur i 
testrikting 1. 
 

Låst fixtur i 
testriktning 2. 
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7.4 De två huvudfunktionerna  
 
 

1. Låsa fast fixtur i bottenplatta. 
 
2. Ändra testriktning för fixtur. 
 
 
Delproblem för att låsa fast fixtur på bottenplatta: 
 
 
• Positionera fixtur på bottenplatta. 

 
• Skapa friktion mellan fixtur och bottenplatta. 

 
• Hålla kvar friktion under test.  

 
 

Delproblem för att ändra testriktning för fixtur: 
 
 
• Möjliggöra riktningsändring av fixtur. 

 
• Positionering av fixtur efter riktningsändring. 

 
• Underlätta riktningsändring. 
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7.5 Funktions/medel-träd 
 
För att lättare kunna välja olika medel till varje funktion ställer man upp F/M-träd alltså 
funktion/medelträd. Detta underlättar konceptgenereringen längre fram. Då konceptgenerering 
utförs kombineras ett eller flera medel för varje funktion. 
 
Nedan följer f/m-träd för de olika delproblemen:  
 

 
 

Låsa fast fixtur i 
bottenplatta 

Positionera 
fixtur 

Skapa 
friktion  

Bibehålla 
friktionen 
under test 

Styra 
samman 
fixtur och 
bottenplatta 

styrpinnar 
styrspår 

Sammanföra 
bottenplatta 
och fixtur 

mekaniskt 

Hålla samman 
bottenplatta och 
fixtur under test 

Skruvförband 

hydraulik mekaniskt elektriskt 

grepp  i och 
med åtdraget 
skruv- eller 
klämförband 

magnet 
klämförband 

styrklack 
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Rotering av 
fixtur 

Kula och 
friktionsyta 

Diagonal 
axel 

Positionering av 
fixtur på 
bottenplatta efter 
rotationsrörelse 

Riktningsändring för fixtur 

kulled 

kulled 

axelkulled Vinkel och 
gaffellänk 

Infästning för 
axel i 
bottenplatta 

Koppling mellan 
axel och fixtur 
och bottenplatta 

Låsning av fixtur 
på axel 

Cirkulär axel 

ETP-förband 

Axeltyp 
 

Svets 

Diagonal axel 

Skruvförband 
Krympförband 

splinesaxel 

splineskoppling 

Andra typer av 
klämförband 
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8 Beskrivning av medel för fastlåsning av fixtur mot 
bottenplatta 
 

8.1 Skruvförband 
 
Ett skruvförband består i princip av en skruv eller en bult, mutter och två brickor. Om man har 
två ytor som ska spännas ihop borrar man ett frigående hål genom båda plattorna och trär på 
en bricka på bulten sätter in bulten i det frigående hålet trär på en bricka på baksidan och 
gängar på muttern sedan dras förbandet åt med ett visst åtdragningsmoment. Skruvförband 
fungerar bra då de utsätts för vibrationer, men det är viktigt att dra åt skruvarna med rätt 
åtdragningsmoment så att de inte skakar loss. Skruvar finns i många typer som t.ex. invändig 
och utvändig sexkant, spår, kryss och torx. Skruvar har olika gängprofiler beroende vilken 
standard som används. I Sverige använder oss av skruv och bult med ISO Metriska 
gängprofiler enligt svensk standard. Muttrar finns också många typer av beroende vad de ska 
användas till några typer är vanlig mutter och låsmutter. Brickor finns också en hel uppsjö av 
olika typer några är fjäderbrickor och låsbrickor. För att förstärka gängor i vissa material finns 
det så kallade insatsgängor. Figur 24 beskriver hur längden på skruven kan minskas när 
insatsgängor används. En stor tillverkare av diverse maskinelement är Bufab. Bufab har ett 
stort sortiment av skruv och brickor med olika hållfasthetsklasser och ytbehandlingar. 

 
Figur 24. Bilden till vänster visar två ytor som hålls ihop med ett skruvförband med insatsgänga. Bilden 
till höger saknar insatsgänga. (http://www.colly.se) 
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8.2 Klämförband  
 
För att klara att hålla ihop fixtur och bottenplatta under vibrationstest kommer en hög 
spännkraft att behövas. Därför krävs det att spännaren är robust och klarar att användas i tuffa 
miljöer. Det finns egentligen två typer av industriella spännare som klarar tuffa 
användningsområden. Dessa två spännare är snabbspännare och vridspännare. Det finns 
många industriella klämmor och spännanordningar på marknaden. Några tillverkare av 
produkter för industriell spännteknik är Kipp, Brauer och Destaco. 
 

8.2.1 Kipp spännteknik 
Kipp är ett tyskt företag som är tillverkare av allt ifrån rattar, spakar och produkter inom 
spännteknik för industrin. I kipps sortiment finns allt ifrån vertikala till horisontella 
snabbspännare. Det finns även varianter av snabbspännare som styrs med tryckluft. Figur 25 
visar en vertikal snabbspännare. 

 
Figur 25. Kipp vertikal snabbspännare. (http://www.kipp.com) 

 
Kipp har även så kallade vridspännare i sitt sortiment. Dessa vridspännare finns i många 
varianter och storlekar. Det finns vridspännare med eller utan fjäderretur, med eller utan 
hållare. Hållarna för vridspännarna har två uppsättningar hål för montering både horisontellt 
och vertikalt. 

46 

http://www.kipp.com/


   

   
 
 
 

 
Figur 26 Kipp:s vridspännare med fjäderretur utan hållare. (http://www.kipp.com) 

 

 
Figur 27. Kipp vridspännare med fjäderretur och hållare. (http://www.kipp.com) 
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8.2.2 Brauer spännteknik 
 
Brauer är ett brittiskt företag som tillverkar ett stort antal olika produkter för industriell 
spännteknik. Brauer och Kipps produkter är lika till utseende och funktion. Brauer tillverkar 
många olika typer av snabbspännare samt två typer av vridspännare. Vridspännarna ger 
mycket höga spännkrafter. Principen hur en vridspännare fungerar beskrivs i figur 28. 

 
Figur 28. Principskiss för vridspännare med hållare för utvändig montering. (http://www.kipp.com) 
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8.3 Principlösningar för positionering av fixtur på bottenplatta 
 
För positionering av fixturen så bör någon typ av styranordning finnas på bottenplattan. De 
olika varianterna är styrpinnar, styrklackar eller styrspår. Styranordningen bör tillverkas i 
något tåligt material och sitta så att endast positionering krävs och ingen efterjustering. Med 
en kombination av bra styranordningar kan justeringen elimineras helt. Styrklackar på 
bottenplattans sidor är kanske det bästa valet, då slipper man styrpinnar under fixturen som 
kan slitas ut. 
 

8.3.1 Positioneringssystem Ball lock 
 
Det finns olika positioneringssystem tillgängliga på marknaden ett av dem är ball lock som 
marknadsförs av Partille tools trading AB. Detta positioneringssystem används för 
uppspänning vid skärande bearbetning, där höga krav ställs på exakt positionering. 
Positioneringssystemet består av en styrbult, styrhylsa och bussning. För att positionera en 
fixturplatta exakt krävs det två uppsättningar av styrbult, styrhylsa och bussning enligt figur 
29 och 30. 
 

 
Figur 29. Beskrivning hur ett ballocksystem. (http://www.partille-tools.se) 
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Figur 30. Ballock positioneringssystem för fixturplattor. (http://www.partille-tool.se) 

 
En fördel med detta system är att man får en hög klämkraft.  
Men en nackdel med detta positioneringssystem är att det inte är gjort för vibrationstester utan 
för skärande bearbetning. En annan nackdel är att kulorna i styrbultarna antagligen skulle 
börja rosta sönder efter ett tag när de utsatts för temperaturcyklingar och fukt. 
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8.4 Lösningsprinciper för underlättad rotering av fixturen 
 

8.4.1 Rotering med endast handkraft 
 
Det sätt som är minst komplicerat är att bara lyfta runt fixturen för hand. Detta ger att 
operatören måste lyfta upp och vända på fixturen. Att bara lyfta fixturen kommer att bli 
jobbigt i längden. Om operatören vänt runt fixturen till nästa riktning blir det svårt med 
positioneringen på bottenplattan. Detta sätt att rotera fixturen ger risk för klämskador på 
operatören. En lösning på detta kunde vara att montera någon typ av handtag på fixturen som i 
figur 31. 
 

 
Figur 31. Bygelhandtag för industriellt bruk. (http://www.wiberger.se/templates/wn428.htm) 
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8.4.2 Rotering av fixtur kring en diagonal axel 
 
 Ett annat sätt är att använda sig av princip med att lyfta och vrida fixturen runt en diagonal 
axel. Detta innebär att operatören måste lyfta fixturen vid varje riktningsändring och samtidigt 
vrida runt fixturen på axeln. Denna lösning ger en snabbkoppling mellan fixtur och 
bottenplatta i form av att man trär på fixturen på en fastsatt axel i bottenplattan. En nackdel 
när man lyfter upp och vrider fixturen på detta sätt är att det krävs många geometriska 
toleranser för att få det att fungera. Eftersom fixturen kommer att vila på axeln under test. Det 
räcker att det bara börjar glappa lite grann så fungerar inte fastlåsningen mot bottenplattan.  
 
Det finns många olika principlösningar när det gäller att använda sig av en diagonal axel för 
att byta testriktning för fixturen. En variant är att en axel sitter diagonalt fastsatt i 
bottenplattan och att fixturen träs på axeln genom ett hål. Ett alternativ är att axeln sitter 
lagrad på bottenplattan och att axeln sitter fastsatt i inre hörnet på fixturen. För att byta 
riktning krävs bara att man lyfter upp fixturen och vrider antingen med hjälp av en lagring 
eller med glidning på axeln. En variant är att använda sig av en annan typ av axelkoppling. En 
typ av axelkoppling är en splineskoppling. Nackdelar med denna koppling är svår montering 
mellan axel och spår för splines. Splineskopplingar är dyra produkter. 
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I ett av de patent som hittades på vibrationsfixturer används en variant av principlösningen 
med lagrad axel som vrider runt fixturen enligt figur 32 och 33. Det är i patentet från M/rad 
Corporation, där en diagonal axel används för rotation av en kubfixtur.  

 
Figur 32. Skiss från US patent nr 4848160. 

 
Figur 33. Skiss på indexeringsanordning för US patent nr 4848160 

För låsning av fixturen mot bottenplattan och mot axeln kan ett ETP-förband användas. ETP-
förband är ett axel-nav förband som använder sig av antingen mekaniska kilar eller hydraulik 
för låsning mot axel och nav. ETP använder sig av ett system som kan ses som en 
snabbkoppling, den rostfria typen kan användas i tuffa miljöer. En nackdel med ETP-
förbanden är att de endast kan användas i temperaturer mellan -30°C och +85°C vilket är för 
dålig. Temperaturerna som testen omfattar sträcker sig från -50°C till +110°C. Figur 34 är en 
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enkel skiss på hur ett etp-förband skulle kunna användas för att låsa fast fixturen på en 
diagonal axel. 
 

 
Figur 34. Princip skiss för låsning av fixturen mot axeln med hjälp av ETP-förband. 
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Figur 35. Princip för ett ETP-förband. 
 

I figur 35 ovan syns hur enkelt det är att använda förbandet, det är endast ett antal skruvar 
som dras åt för att spänna samman axeln och navet. Just detta förband är inte lämpligt att 
använda ur temperatursynpunkt eftersom det har en tätning för det expanderande mediumet. 
En annan nackdel är att gängorna måste smörjas varje gång man använder förbandet.  
 
 

 
Figur 36. ETP-Classic R 
 

I figur 36 ses ETP-förbandet ETP Classic R. Detta förband är gjort i rostfritt stål och är mest 
lämpligt för korrosiva miljöer.  
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8.4.3 Rotering av fixtur med hjälp av principen med en kula och 
friktionsyta 
 
En kulled är ett smidigt sätt att underlätta lyftet och rotationen av fixturen. En nackdel med 
kulleder är att de sitter hopmonterade. Fixturen ska kunna monteras bort från bottenplattan 
snabbt för att sedan montera en ny fixtur på bottenplattan. En undersökning gjordes av 
kulleder som består av två delar som snabbt går att koppla isär och ihop, men det verkar inte 
finnas sådana kulleder på marknaden. Man kan istället använda sig av en kula monterad 
antingen på fixturen eller bottenplattan. Kulan kunde sedan glida mot något lämpligt material 
vid rotationen av fixturen. Detta innebär att fixturen måste utformas för att få plats med kulan 
och bottenplattan måste förses med en del som består av en friktionsyta för kulan. Fixturen 
måste i sådana fall utformas så att kulan inte blir bärande under test. Figur 37-39 beskriver tre 
olika lösningsprinciper för kula och friktionsyta. 
 

 
Figur 37. Principskiss på ett alternativ för kula och friktionsyta. 
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Figur 38. En principskiss på ett andra alternativ för kula och friktionsyta. 

 

 
Figur 39. Principskiss över ett tredje alternativ för kula och friktionsyta. 

57 



   

   
 
 

58 



   

   
 
 
 

9 Konceptgenerering 
 

9.1 Morfologisk matris 
När man ska generera koncept kan man använda sig av f/m-trädet direkt eller sätta upp en 
morfologisk matris för att få en bättre överblick över funktioner och medel. Ett koncept 
genereras genom att man plockar ut ett eller flera medel för varje funktion. Antalet 
koncept som är möjliga att generera beror på antalet medel för varje funktion. 
 
Alla koncepten bygger på en halvkub som fixtur och en kvadratisk bottenplatta som är 
skruvad i armaturen på vibratorn. 
Koncepten bygger på att operatören lyfter runt fixturen för hand vid testriktningsändring. 
Antalet koncept har jag begränsat till åtta stycken. 

 

Fastlåsning av 
fixtur mot 

bottenplatta 

Skruvförband Klämförband   

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

kulled Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 

Styrklackar Styrpinnar Ballocksystemet 

Tabell 1. Morfologisk matris för konceptgenerering. 

 
Nedan följer konceptgenereringen med hjälp av den morfologiska matrisen. Medlen som 
är markerade med ett kryss är valda till ett koncept. Medlen som är gråmarkerade är 
mindre bra att använda sig av. Jag har därför valt att prioritera vissa medel för att få ner 
antalet möjliga genereringskombinationer. Orsaken till begränsningen är att en del av 
funktionsbärarna inte är lämpliga att använda vid vibrationstestning på grund av att de inte 
tål att utsättas för mekaniska miljöfaktorer. 
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Koncept 1: 
 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
X 

Klämförband   

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

X 
 

kulled Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 
X 
 

Styrklackar Styrpinnar Ballocksystemet 

Tabell 2. Morfologisk matris för koncept1. 

 Skruvförband för låsning av fixtur mot bottenplatta. 
 Kula och friktionsyta för underlättad rotationsrörelse. 
 Positionering sker med hjälp av fixturens form. 

 
Koncept 2: 
 
 

Fastlåsning av 
fixtur mot 

bottenplatta 

Skruvförband 
 

Klämförband 
X 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

Kulled 
X 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 

Styrklackar 
X 
 

Styrpinnar Ballocksystemet 

Tabell 3. Morfologisk matris för koncept2. 

 Klämförband för låsning av fixturen mot bottenplattan 
 Kulled för underlättad rotationsrörelse. 
 Styrklackar på bottenplattan positionerar fixturen efter rotationen. 
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Koncept 3: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
X 
 

Klämförband   

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

Kulled 
X 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 

Styrklackar 
X 
 

Styrpinnar Ballocksystemet 

Tabell 4. Morfologisk matris för koncept3. 

 Skruvförband för låsning av fixturen mot bottenplattan 
 Kulled för underlättad rotationsrörelse. 
 Styrklackar för positionering av fixturen mot bottenplattan 

 
Koncept 4: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
 

Klämförband 
X 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

Kulled 
X 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 
X 

Styrklackar 
 

Styrpinnar Ballocksystemet 

Tabell 5. Morfologisk matris för koncept4. 

 Klämförband för låsning av fixturen mot bottenplattan. 
 Kulled för underlättad rotationsrörelse. 
 Positionering sker med hjälp av fixturens form. 
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Koncept 5: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
X 
 

Klämförband 
 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

X 
 

Kulled 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 

Styrklackar 
X 
 

Styrpinnar Ballock-systemet

Tabell 6. Morfologisk matris för koncept5. 

 Skruvförband används för fastlåsning av fixturen mot bottenplattan. 
 Kula och friktionsyta för underlättad rotationsrörelse. 
 Styrklackar för positionering av fixturen på bottenplattan. 

 
Koncept 6: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
 

Klämförband 
X 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

X 

Kulled 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 
X 

Styrklackar 
 

Styrpinnar Ballock-systemet

Tabell 7. Morfologisk matris för koncept6. 

 Klämförband används för fastlåsning av fixturen mot bottenplattan. 
 Kula och friktionsyta för underlättad rotationsrörelse. 
 Positionering av fixtur efter rotationsrörelse sker med hjälp av fixturens form. 
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Koncept 7: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
X 

Klämförband 
 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

 

Kulled 
X 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 
X 

Styrklackar 
 

Styrpinnar Ballock-systemet

Tabell 8. Morfologisk matris för koncept7. 

 Skruvförband används för fastlåsning av fixturen mot bottenplattan. 
 Kulled för underlättad rotationsrörelse. 
 Positionering av fixtur efter rotationsrörelse sker med hjälp av fixturens form. 

 
 
Koncept 8: 

 
Fastlåsning av 

fixtur mot 
bottenplatta 

Skruvförband 
 

Klämförband 
X 

  

Rotering av 
fixtur på 

bottenplattan 
 

Kula och 
friktionsyta 

X 

Kulled 
 

Diagonal axel  

Positionering av 
fixtur på 

bottenplattan 
efter 

riktningsändring 

Positionering 
med hjälp av 

fixturens form 
 

Styrklackar 
X 

Styrpinnar Ballock-systemet

Tabell 9. Morfologisk matris för koncept8. 

 Klämförband används för fastlåsning av fixturen mot bottenplattan. 
 Kula och friktionsyta för underlättad rotationsrörelse. 
 Styrklackar för positionering efter riktningsändring.. 
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9.2 Granskning av koncepten 
 
Koncepten som innefattade klämningsanordning för att låsa fast fixturen på bottenplattan 
förkastas och en utvärdering utförs på de återstående koncepten. 
 
Orsaken till att koncepten med klämningsanordning förkastas beror på att industriella 
spännare har ett högt pris och en hög vikt. 
 
 Dessa vridspännare hade en vikt mellan 0.33-1.6 kg styck. Priset låg mellan 827-1968 kr 
styck. 
 
 En annan anledning till att industriella spännare förkastades var min handledare på Autoliv 
ville använda sig av skruvförband för att låsa fast fixturen. Detta eftersom vridspännarna hade 
ett högt pris och en hög vikt. 
 
 

9.3 Valt koncept att gå vidare med 
 
Valt koncept att gå vidare med blir en kombination av koncepten med skruvförband. 
Koncepten bygger nästan helt på samma principer. Den största skillnaden är kulleden och 
kulan och friktionsytan. För positionering kommer en kombination av fixturens form och 
styrklack att användas. 
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10 Preliminär layout 
 

10.1 Preliminär layout för bottenplattan 
 

 
Figur 40. Grundprincipen för bottenplattan med tjugoen stycken frigående hål 

 
Bottenplattans preliminära utseende är en kvadratisk platta som passar på vibratorns armatur. 
Vibratorn har 21 stycken hål i armaturen enligt figur 40. Desto fler av dessa hål som används 
för att spänna fast bottenplattan ju bättre är det. Bottenplattan bör ha tjock godstjocklek, 
eftersom detta ökar styvheten. På grund av att bottenplattan blev en mycket styv konstruktion 
antogs att den första egenfrekvensen uppstår långt upp i frekvensbandet. Därför antogs att 
inga simuleringar av bottenplattan skulle behövas. 
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10.2 Preliminär layout för fixturen 

 
Figur 41. Preliminär layout för fixturen. 

 
Den preliminära layouten på fixturen är tre vinkelräta sidor. Fixturen skall tillverkas i 
aluminium. Fixturen spänns mot bottenplattan med hjälp av skruvar. På bilden ovan har 
fixturen fyra skruvhål på varje sida. Det minsta antalet skruvar för att spänna fast fixturen är 
fyra skruvar. Simuleringar i pro/mechanica kommer att utföras för att hitta ett optimalt sätt att 
låsa fast fixturen. Roteringen av fixturen kommer att styras av operatören med hjälp av 
handkraft. Figur 42 visar ett enkelt urfräst spår i bakre hörnet på fixturen. 
 

 
Figur 42. Urfräst spår för kula. 
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Genom en hävstångseffekt med fixturen snett bakåt kommer kulan att landa i friktionsytan. 
Nästa steg blir att operatören kan vrida runt fixturen till nästa riktning. 
 

 
Figur 43. Kula som skall sitta infäst på fixturen. 

 

 
Figur 44. En annan principlösning för en friktionsyta i gulmetall 
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Figur 45 En bild av hur den så kallade kula och friktionsyta principen skulle kunna ha sett ut. 
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10.2.1 Utvärdering av infästningsmetoder för kulan i det urfrästa spåret 
på fixturen 
 
Kulan kan fästas i spåret med hjälp av antingen skruvförband eller någon typ av lim. Att borra 
och gänga ett hål i en kula som är gjord av rostfritt stål kan bli komplicerat och dyrt. 
 Att limma fast kulan är en bättre idé men då kommer den svåra biten att kunna utsätta 
fixturen för temperaturer för över hundra grader. Dessa temperaturer finns det vissa limmer 
som klarar men då förkortas livslängden på lim fogen och kulan kommer att skaka loss. 
 
Det finns en annan lösning på problemet. Den produkten kallas för kupolmutter. Denna mutter 
är avrundad på ovansidan. Kupolmuttern kan användas ihop med en vanlig gängstång för att 
monteras på bottenplattan. 

 
Figur 46. Kupolmutter i rostfritt stål. (http://www.alfta.com/product_info. php?pName=mhm-
kupolmutter-m6-fzb) 
 
 Gängstången gängas i bottenplattan och låses fast med hjälp av någon typ av gängsäkring 
t.ex. loctite eller loxeal. Det finns olika typer av gängsäkringar allt ifrån svaga till starka. I 
detta fall skulle det passa bra med en medelstark gängsäkring. En bra medelstark gängsäkring 
är loctite 243. Denna gängsäkring är medelstark och kan användas till de flesta metaller. 
Loctite 243 är oljebeständig och klarar temperaturer upp till 155°C. 
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Figur 47. Kupolmutter som monteras på bottenplattan. 
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10.2.2 Lösningsberoende kravspecifikation för vald konceptlösning efter 
preliminär layout 
 
Funktion: 
 
Fixturen skall under vibrationstest överföra vibrationer från vibratorn Krav 
till testobjekt 
 
Fixturen ska kunna köra tre olika testriktningar samtidigt (x, y och z). Krav 
 
Fixturen ska ha en anordning för underlättning av testriktningsändring 
Med hjälp av en kupolmutter och ett urfräst spår.   Önskemål 
 
Funktionsbestämmande egenskaper: 
 
Fixturen får ha en maxvikt på 20 kg.    Krav 
 
Bottenplattan får ha en maxvikt på 15 kg   Önskemål 
 
Bottenplattan får en standardiserad hålbild(70-70 delning)  Önskemål 
 
Första egenfrekvensen för fixturen får inte understiga 500 Hz.  Krav 
 
Fixturen ska vara konstruerad i aluminium.   Krav 
 
Bottenplattan ska vara konstruerad i aluminium.   Krav 
 
Testobjekt ska skruvas fast med skruvförband i fixturen.  Krav 
 
Fixturen ska ha en robust konstruktion.    Krav 
 
Ställtiden för testriktningsändring ska vara låg, maximalt 1 minut.  Önskemål 
 
Bottenplattan ska skruvas fast i vibratorns armatur.   Krav  
 
Alla ingående komponenter ska vara miljötåliga.   Krav 
 
Fixturens dimensioner får inte överstiga klimatskåpets innermått.  Krav 
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Brukstidsegenskaper:  
 
Fixturen skall användas dagligen.    Önskemål 
 
Fixturen ska ha lång livslängd.    Önskemål 
 
Fixturen ska kunna förändras, hål kan gängas om eller borra upp nya. Krav 
 
Tillverkningsegenskaper: 
 
Fixturen ska gjutas i sandform    Önskemål 
 
Bottenplattan ska gjutas i sandform    Önskemål 
 
Distributionsegenskaper: 
 
Fastställs vid behov.     anm 
 
Leverans och planeringsegenskaper: 
 
Fastställs vid behov.     anm. 
 
Säkerhet /ergonomiska egenskaper: 
 
Fixturen får inte skada operatören.    Krav 
 
Vassa kanter på fixturen avrundas    Önskemål 
 
Fixturen bör vara hanterbar för operatören.   Krav 
 
Lagegenskaper: 
 
Fixturen får inte innebära patentintrång.    Krav 
 
Ekonomiska egenskaper: 
 
Fixturens material- och tillverkningskostnad får ej kosta mer än den dyraste Önskemål 
vibrationsfixtur Autoliv har låtit tillverka förut.   
  
Skrotnings och återvinningsegenskaper: 
 
Fixturen skall kunna separeras i olika delar vid skrotning.  Önskemål 
 
Ekologiska egenskaper: 
 
Materialen som ingår fixturen skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Önskemål 
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10.3 Tillverkningsmetoder för vibrationsfixturer 

 Hur vibrationsfixturer tillverkas beror på vilka tester som ska köras och hur länge fixturen 
ska användas. 
Autolivs fixturer består oftast av aluminiumplattor som är hopskruvade med varandra. Detta 
medför att fixturerna blir lätta att ta isär och reparera eller förändra. Att bygga fixturer som 
sitter ihop med hjälp av skruvar ger också att fixturens egenfrekvens kommer att sänkas 
avsevärt. 

Alternativa tillverkningsmetoder är att gjuta, svetsa ihop fixturerna av aluminiumplåt eller 
använda sig av skärande bearbetning. Fördelen med gjutning och svetsning samt skärande 
bearbetning är att man får en fixtur som har bättre fogar och som håller för så mycket mer 
belastning. Nackdelen med gjutning och svetsning är att fixturerna blir svåra att förändra i 
framtiden. Gjutning har den fördelen att det går att få väldigt komplexa former på 
konstruktionen. Vid svetsning av aluminium används antingen TIG- eller MIG –svets detta 
medför att man blandar i andra material till aluminiumet i svetsfogen vilket kan leda till 
försvagningar. Dessutom är det svårt att svetsa i tjocka aluminiumämnen. Beskrivning av 
svetsmetoder tas upp nedan. 

 

10.3.1 Gjutning 

Med gjutning som tillverkningsmetod kan väldigt komplexa former fås på fixturen.. En 
nackdel med gjutning är att man kan få lite sämre hållfasthetsegenskaper. Detta beror dels 
på att materialet som gjuts blir porösare än t.ex. material som har formats plastiskt.  

Gjutning görs antingen i sandform eller i permanentform. Eftersom vibrationsfixturer oftast 
tillverkas i enstyck så är sandform det bästa valet eftersom en permanentform oftast är 
mycket dyr. En fördel är att svårbearbetbara legeringar kan användas vid gjutning. Mycket 
komplexa former kan gjutas. Processen för sandformsgjutning är följande: 

1. Tillverkning av gjutmodell. Gjutmodellen kan tillverkas i trä, aluminium eller stål. 

2. En form som består av två delar som kallas över- och underflaska fylls med gjutsand. 
Modellen trycks ner i underflaskan och i överflaskan. Modellen sparas sedan för 
återanvändning. Om hål önskas i detaljen kan kärnor läggas i sandformen. 

3. Under- och överflaskan läggs sedan ihop och en smälta hälls ner i tomrummet i formen. 

Detaljer som gjuts kräver en del efterbearbetningar därför är det viktigt att lägga till en viss 
arbetsmån. 
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10.3.2 Skärande bearbetning 

Med skärande bearbetning menas att man börjar med ett arbetsstycke som man sedan 
avlägsnar material genom att skära bort genom att utnyttja olika metoder t.ex. svarvning, 
fräsning, borrning mm. Skärande bearbetning gör att man behåller styrkan i materialet på ett 
helt annat sätt än om man skruvar eller svetsar ihop en fixtur. En nackdel med skärande 
bearbetning är att det är dyrt och att det inte går att göra så komplexa former. 

10.3.3 Svetsning 

Svetsning är en metod som används för att sammanfoga metall med hjälp av gas eller av en 
elektrisk ljusbåge som smälter samman metalldelarna som ska sammanfogas. De vanligaste 
typerna av svets för att sammanfoga stål eller lättmetaller är TIG och MIG svetsning. Nedan 
kommer en bättre förklaring på hur dessa två svetstyper fungerar. 

TIG står för tungsten (Wolfram) inert gas, det innebär att man använder en elektrod i 
svetshandtaget som innehåller Wolfram och som tillsats material används en tråd som 
innehåller samma legeringstyp som i plåten som ska svetsas. En skyddsgas används för att 
skydda svetssmältan mot luftföroreningar samt för att kyla ner svetshandtaget. Aluminium 
svetsas med växelström. Wolfram elektroden slipas/fasas på kanten och formar sig sedan 
rund vid svetsningen. Den måste vara rund för att klara den höga temperatur som uppstår 
vid svetsning i aluminium. Aluminium kan som alternativ svetsas med likström, och för att 
bli oxidbrytande måste elektroden kopplas till + polen. Figur 48 beskriver Tig-svetsning. 

 

Figur 48. Bild som beskriver TIG-svetsning. (http://www.aga.se) 
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Mig står för metal inert gas och den utförs på följande sätt att man har ett svetshandtag med 
ett munstycke som matar ut svetstråd och samtidigt släpper ut en skyddsgas som skyddar 
svetssmältan från föroreningar. Materialet i svetstråden är av samma typ som 
grundmaterialet. Till grövre godstjocklekar används antingen kortbåge med v-fog eller så 
används spraybåge. Kortbåge är den vanligaste metoden och lämpar sig för material från 0,5 
- 5 mm. Kortbågen ger en liten inträngning i godset. Med hjälp av en v-fog kan tjocka 
svetsar byggas upp. Spraybåge används till material över 5 mm och endast i horisontalläge. 
Spraybågen kräver större och kraftigare svetsaggregat än kortbågen. Figur 49 beskriver 
Mig-svetsning. 

 

Figur 49. Bild som visar hur MIG-svetsning utförs. (http://www.aga.se) 
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10.4 Preliminär tillverkningsmetod för fixtur och bottenplatta 
 
Vald tillverkningsmetod för fixturen är gjutning i sandform. Anledningen till detta är fixturens 
geometri. Fixturen har inte så komplexa former men det är själva djupet in i fixturen som gör 
det svårt att komma åt med skärande verktyg. Detta gör att gjutning är det bästa alternativet.  
Bottenplattan har också valts att gjuta i aluminium  
Ett annat alternativ är att skruva ihop plattor av aluminium men detta gör att egenfrekvensen 
sänks ytterligare. Att svetsa samman aluminiumplattor är också ett alternativ men när man 
svetsar ihop plattorna kommer det föroreningar i svetsfogen som gör att materialet får 
försvagningar. 

10.4.1 Materialval för fixtur och för bottenplatta 
 
 Materialvalet för fixturen och bottenplattan är aluminium-gjutlegeringen SS 4245-04. Denna 
legering gavs som förslag av AB Mönsterås metall. Legeringen går också under namnet ISO 
Al-Si7Mg. Sammansättningen för materialet är hämtad från Karlebo handbok. 
 
Den nominella sammansättningen för denna legering är enligt följande: 
 
Aluminium 93% 
Järn 0.2% 
Magnesium 0.37% 
Kisel 7% 
 
Aluminium gjutlegering SS 4245-04 är baserad på primärmetall med låg järnhalt vilket ger 
god seghet. Legeringen kan värmebehandlas och i varmåldrat tillstånd har materialet en hög 
sträckgräns. SS 4245-04 har en bra korrosionshärdighet och en god skärbarhet. 
 

10.4.2 Alternativ tillverkningsmetod för bottenplattan 
 
Bottenplattan kan också tillverkas genom skärande bearbetning. Genom att börja med ett 
stycke aluminium och sedan fräsa fram önskad form i t.ex. en fleroperationsmaskin. 
 

10.4.3 Kupolmutter i rostfritt stål 
 
Kupolmuttern som skall användas till rotationsrörelsen går att köpa in från underleverantör. 
Kupolmuttern skall vara tillverkad i rostfritt stål för att tåla temperatur och fukt. Rostfritt stål 
och aluminium passar bra ihop med tanke på spänningsserien för metaller. 
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11 Dimensionerad layout 
 

11.1 Dimensionerad layout för bottenplattan 
 
Bottenplattan ska använda sig av så många hål som möjligt för att låsas mot vibratorns 
armatur. I figur 50 ses hur bottenplattan ser ut med tolv stycken hål med försänkningar. De 
tolv hålen används till fastlåsning mot armaturen. De övriga trettiotvå hålen används för 
fastskruvning av fixturen. Denna typ av bottenplatta kommer att bli möjlig att använda till 
andra fixturer i framtiden. De trettiotvå hålen ligger på ett avstånd av 70mm från varandra. 
Avståndet 70 mm är ett standard avstånd för håldelning på vibrationsutrustning enligt figur 
50. Autoliv anlitar ibland externa testlab. Statens provnings och forsknings institut 
(www.sp.se) och ett danskt företag som heter DELTA (www.delta.dk) tillhör de externa 
testlab som autoliv anlitar mest. Dessa testlab. har denna håldelning med 70mm på sina 
vibrationsutrustningar. Detta kan ge en ny standard av fixturer som kan användas både på 
externa testlab. och internt. 
 

 
Figur 50. Dimensionerad layout av bottenplattan. 
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11.2 Dimensionerad layout för fixturen 
 
Autolivs största kubfixtur är 300mm hög och bred. Därför har dimensionerna till fixturen 
valts till att vara 300mm på höjden och på bredden. Kubens väggar är 20mm. Vald dimension 
till väggarnas tjocklek är 30mm detta eftersom två sidor kommer att vara fria. Vidare 
detaljerad utformning blir aktuell när första simuleringen är gjord. Beroende på när den första 
egenmoden uppstår i fixturen så kommer fixturen att behöva ändras. Hörnen har avrundats för 
att minska risken för att fixturen börjar svänga. För att underlätta rotationen av fixturen 
används en kupolmutter och en sfärisk urfräsning i fixturen. Hålen är placerade efter den så 
kallade 70-70 delningen. Hålen sitter på ett avstånd av 210mm på varje sida enligt figur 51. 
 

 
Figur 51. Dimensionerad layout för fixturen. 
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11.3 Egenfrekvens beräkning 
 
Grundläggande svängningsberäkningar måste genomföras för att se när den första egenmoden 
uppstår i fixturen. Det är lämpligt att genomföra både vanliga handberäkningar och 
datorsimuleringar för att se när den första svängningsmoden uppstår. För att beräkna var 
egenmoderna uppstår har elementarfall för kvadratiska plattor använts. Det elementarfallet 
som har använts har två fastinspända sidor och två fria sidor för att efterlikna utseendet på 
fixturen. Elementarfallet beskriver en av de två vertikala ytorna på fixturen. Denna beräkning 
är till för att få en grov uppskattning vid vilken värde första egenfrekvensen uppstår i fixturen. 
 
Beräkning av egenfrekvenser och nodlinjer för kvadratiska plattor. 
(D. Young. J. Appl. Mechanics, 17:448 (1950)) 
 
 
 1:a moden 2.a moden 3:e moden 4:e moden 5:e moden 

4ha
Da

n

γ

ω  
6.958 24.08 26.8 48.05 63.14 

 

 
Ovan visas elementarfall för en kvadratisk platta som är fast inspänd på två sidor. 
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Formel 1. Formel för beräkning av svängningsmoder i rektangulära plattor. 

 
 
Med hjälp av ovanstående formel och elementarfall fås de fem första egenmoderna för en 
kvadratisk platta. 
 
Den valda gjutlegeringens SS 4245-04 materialparametrar har använts vid beräkningarna. 
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Första egenmoden: 
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Andra egenmoden: 
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Tredje egenmoden: 
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Resultat efter första överslagsberäkningen: 
 
De grundläggande beräkningarna ger att den första egenmoden uppstår vid 318Hz för en 
platta som sitter fast inspänd i två sidor. Minimikravet när första egenmoden får uppstå är satt 
till 500Hz i kkl:en och vid första överblicken ser resultatet efter beräkningarna inte så bra ut 
för egenmoden ligger långt under kravet. Men det är svårt att förlita sig på endast dessa enkla 
beräkningar. Det kommer krävas fler beräkningar och simuleringar för att bättre bestämma 
hur fixturen kommer att uppföra sig. När vibrationer överförs från bottenplattan till fixturen 
kommer fortplantningen av vibrationerna ske vinkelrätt mot vibratorns rörelseriktning. Detta 
ger att den delen på fixturen som sitter monterad mot bottenplattan kommer att få mest 
påkänningar. Därför är det viktigt att kontrollera hur just den nedre delen på fixturen kommer 
att uppföra sig. Med hjälp av simuleringar ser man om tjockleken på materialet är tillräckligt. 
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11.4 Simuleringar i Pro/Mechanica 
Simuleringarna har utförts i Pro/mechanica. Simuleringarna är så kallade modanalyser som 
undersöker när resonansfrekvenser uppstår i en konstruktion. 

11.4.1 Mod-analys på grundgeometrin 
 
Grundläggande simuleringar i Pro/Mechanica gav följande resultat för fixturen. 
Simuleringarna utfördes med hörnen avrundade med en radie av 50mm och en gods tjocklek 
av 30mm. Innan simuleringen sattes ett randvillkor på den nedre plattan. Plattan sitter fast 
inspänd. Den första egenmoden dök upp redan vid 483 Hz, detta är väldigt lågt. Modifiering 
av fixturen kommer att krävas för att komma över kravet på 500Hz. I figur 52 visas resultatet 
av den första simuleringen. I figur 52 syns också tydligt hur svängningarna fortplantar sig i 
fixturen. I pro/mechanica görs en allmän modanalys för 3d-modellen. Dessa simuleringar 
säger att fixturen har en resonansfrekvens som ligger på 483 Hz. När fixturen används 
kommer den att sitta fast inspänd i nederkant med hjälp av skruvar, de övriga två sidorna 
kommer att vara fria. När fixturen utsätts för vibrationer kommer den bara röra sig upp och 
ned alltså bara med en frihetsgrad. Detta borde alltså ge ändrade förutsättningar. Mod-
analysen i pro/mechanica utfördes endast med ett randvillkor, dvs. att underdelen var fast 
inspänd.  
 

 
Figur 52. Första egenmoden för fixturen. 
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11.4.2 Stödalternativ för att ändring av egenfrekvensen 
 
För att styva upp fixturen och därmed få upp egenmoderna måste alltså geometrin ändras. 
Avfasningar lades till istället för avrundningarna. Stöd lades till mellan väggarna för att styva 
upp hörnen. Figur 53 visar en ny simulering som kördes när ändringarna på geometrin hade 
genomförts. Resultatet blev bra, den första egenmoden flyttades upp till 988 Hz. Figur 53 
visar resultatet av simuleringen med stöd på fixturen. 988 Hz är lite lågt med tanke på att 
fixturen sitter fast inspänd i den undre delen. I verkligheten sitter fixturen fastspänd med fyra 
skruvar. Detta medför att egenfrekvensen flyttas ner ytterligare, alltså måste geometrin ändras 
ytterligare. En nackdel med att använda stöd är att det kan bli svårt att komma åt med verktyg 
för att kunna byta riktning på fixturen. 
 

 
Figur 53. Första egenmoden uppstår vid 804Hz för fixtur med stöd. 
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Figur 54. En mer detaljerad bild av hur fixturen skulle kunna se ut med stöd som är infästa med 
insexskruv. 

Figur 54 visar hur ett alternativlösning med stöd för att styva upp hörnen i fixturen skulle 
kunna ha sett ut. 
Detta alternativ har en del fördelar och en del nackdelar. Fördelarna är att egenfrekvensen 
höjs upp över 500 Hz, stöden kan användas som handtag vid riktningsändring för fixturen. 
Nackdelarna är att fixturen blir tyngre och det blir svårare att komma åt med ett verktyg när 
man vill byta riktning. 
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11.4.3 Avfasningsalternativ för ändring av egenfrekvensen 
 
Istället för att använda stöd för sidorna kan hörnen fasas av enligt figur 56. Detta medför att 
en del yta att montera testobjekt försvinner. Hörnen fasades av med en radie på 150mm och 
godstjockleken ändrades till 35mm. Detta medförde en höjning av egenfrekvensen till ca 
930Hz. Men detta värde kommer att sjunka när fixturen bara spänns fast med hjälp av 
skruvar. Ett nytt problem med denna layout är att hålbilden blir annorlunda eftersom ett hörn 
försvinner. Om den gamla hålbilden används kommer endast tre skruvar att spänna fast 
fixturen. Detta är viktigt att undersöka om det räcker med endast tre skruvar för att spänna fast 
fixturen. I figur 55 visas fixturens layout med avfasade hörn. Om endast tre skruvar används 
minskas ställtiden för riktningsändring ytterligare. En nackdel med att fasa bort hörnen är att 
det försvinner en stor yta att montera testobjekt på. 
 

 
Figur 55. Fixtur med avfasade hörn. 
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12 Detaljerad layout 
 

12.1 Detaljerat formlösning för fixturen 
Ytterligare simuleringar utfördes med en avfasning på hörnen men denna gång fastspänd med 
tre skruvar. Denna simulering visar att det räcker med tre skruvar för fastspänning av fixturen 
mot bottenplattan. I figur 56 visas den utförda simuleringen för tre skruvar. 
 

 
Figur 56. Första egenmoden för fixturen med avfasade hörn uppstår vid 853 Hz 
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Figur 57. Detaljerad layout för fixturen 

 
Första egenfrekvensen för fixtur med hörnen avfasade med en radie av 150 mm och 20 mm. 
Godstjockleken ökades till 35 mm. En avrundning på insidan lades till för att ytterligare styva 
upp fixturen, denna avrundning hade en radie av 20 mm. Denna simulering ger att fixturens 
första egenfrekvens kommer att uppstå vid 853 Hz. För att få en god positionering av fixturen 
mot bottenplattan används en styrklack. Styrklacken skall sitta fastskruvad på bottenplattan. 
När fixturen skall roteras till nästa riktning skruvar operatören loss fixturen och flyttar den 
bakåt tills kupolmuttern är i läge sedan vänds fixturen runt. Figur 58 visar det urfrästa spåret i 
fixturen och kupolmuttern på bottenplattan. På grund av de avfasade hörnen på fixturen kan 
två till hål i bottenplattan utnyttjas. Dessa hål valdes att användas för att montera en diagonalt 
placerad styrklack enligt figur 59. 
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Figur 58. Kupolmutter och der urfrästa spåret i fixturen. 
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Figur 59. Bilden visar fixturen i rätt position med hjälp av styrklacken. 

 

I figur 59 ses fixturen i rätt position med hjälp av styrklacken. Detta är en variant av styrklack. 
En annan variant kan också tänkas. Istället för en avfräsning av ytan kan försänkta hål 
användas istället enligt figur 62. 
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Figur 60. Fixturen med tre urfrästa spår med en längd av 130mm och ett djup av 3mm. 

 
Figur 61. Styrklack för positionering diagonal positionering. 
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Figur 62. Slutlig lösning med alla komponenter placerade på bottenplattan. 
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Figur 63. En vy av fixturen fastlåst i bottenplattan med tre skruvar. 
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12.1.1 Riktningsändring av fixtur 
 
I figur 62 och 63 syns alla ingående komponenterna som hänvisas till i nedanstående 
punktlista för riktningsändring av fixturen på bottenplattan. 
 

 Skruva loss de tre skruvarna. 
 

 För fixturen bakåt på bottenplattan mot kupolmuttern. 
 

 Luta fixturen bakåt så att kupolmutterns kupol hamnar i det urfrästa spåret i fixturen. 
 

 Rotera runt fixturen till nästa testriktning. 
 

 För fixturen framåt mot styrklacken så att klacken går i spåret på fixturen. 
 

 Skruva fast de tre skruvarna för att låsa fast fixturen i bottenplattan. 
 

12.1.2 Placering av testobjekt 
En viktig del på en fixtur är den yta som testobjektet skall monteras på. Ytan som kommer att 
bli tillgänglig att montera testobjekt på kommer att bli ungefär 200x200mm 
Detta är en alternativ placering av testobjekt på fixturen sedd uppifrån på en av fixturens tre 
sidor. Montering av testobjekt är tänkt att utföras på de tre ortogonala ytorna samtidigt. I figur 
64 visas hur en elektrisk kontrollenhet med fyra tillhörande sensorer sitter monterade på en av 
fixturens sidor. Det optimala vore att kunna testa tre stycken elektriska kontrollenheter och 
tolv stycken sensorer samtidigt. 

 
Figur 64. Principskiss för placering av testobjekt. 
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13 Tillbehör 
 

13.1Underlättad rotation av fixtur 
 
När fixturen skall roteras till nästa riktning lyfts fixturen ena sida upp och vrids sedan runt för 
att sedan släppas ner i nästa riktning på bottenplattan. För att underlätta själva 
rotationsrörelsen skulle man kunna montera någon typ av hjul eller rulle på fixturen. Detta 
medför att man slipper lyfta på fixturen hela rörelsen. Det finns två olika lösningsprinciper 
som skulle kunna fungera. Den ena är ett vanligt hjul av någon typ. Eftersom fixturen skall 
kunna användas vid temperaturer över 100°C så är inte polymerer eller elastomerer så 
lämpliga att använda. Det som är bättre att använda i sådana fall är ett hjul av metall. På 
marknaden finns det så kallade kamrullar som är i princip ett rullnings lager med en monterad 
genomgående axel. Axeln finns i både gängat och inte gängat utförande. Dessa kamrullar är 
gjorda för höga hastigheter och höga belastningar. Det finns kamrullar som är tillverkade i 
rostfritt stål. 
 

 
Figur 65. Kamrulle. (http://www.mcgill.co.uk) 

 
 Den andra lösningsprincipen kan lösas med ett så kallat kulhus som används till 
transportband. Man kunde montera ett kulhus i varje hörn av fixturen. Nackdel med kulhus är 
att de oftast är gjorda för att användas i rumstemperatur. 
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Figur 66. Kulhus. (http://www.kontima.se) 

 

 
Figur 67. Ritning av kulhus. (http://www.kontima.se) 
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13.2 Tillbehör för minimering av risken för klämskador 
 
Ett effektivt sätt att minimera klämskador på operatören vore att montera någon typ av 
handtag på fixturens ovansida. Det finns många tillverkare av handtag för industriellt bruk. 
Dessa handtag finns i många utföranden. Leverantörer av handtag för industrin är t.ex. 
Kontima AB och Eugen Wiberger  AB. Exempel på två handtag finns nedan i figur 68 och 69. 
 

 
Figur 68. Bygelhandtag med infästning för skruvförband. 

(http://www.wiberger.se/templates/bygelhandtag.htm) 

 

 
Figur 69. Bygelhandtag för industriellt bruk. 

(http://www.wiberger.se/templates/bygelhandtag.htm) 
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14 Resultat 
 
Den färdiga konceptlösningen består av en fixtur med avfasade hörn och en bottenplatta med 
en standardiserad hålbild. För att låsa fast fixturen vid bottenplattan utnyttjas skruvförband 
som består av skruvar med invändigt sexkantshål så kallade insexskruvar. För att fördela 
trycket från skruvskallen mot fixturen kan en standard M8-bricka användas. Fixturen har 
försänkta hål som passar med bottenplattans hålbild. För att underlätta för operatören vid 
riktningsändring används ett urfräst spår och en kupolmutter.  
Fixturen har valts att tillverkas genom gjutning i aluminiumgjutlegering SS 4245-04. 
Bottenplattan har valts att tillverkas genom gjutning i aluminium eller genom skärande 
bearbetning, Styrklacken kan tillverkas genom skärande eller plastisk bearbetning. 
 
Denna lösning ger en bottenplatta eller en head-expander som går att använda universellt med 
framtida fixturer. Fixturen ger en idé till hur vibrationstest kan utföras för att utföra snabba 
testriktningsändringar. Positioneringen med både underlättad rotation och en styrklack ger 
också en bra bild av hur vibrationsfixturer kan utformas med positioneringssystem i 
framtiden. Autolivs synpunkter på lösningen av problemet var positiva. Både på grund av att 
en nya tillverkningsprocesser undersöktes för de ingående delarna i fixturen. Dels för att ett 
försök till att en bättre standard för avstånd mellan hålen vid montering av fixturerna 
genomfördes. Med den så kallade 70-70 delningen får Autoliv en utgångspunkt hur fixturer 
skall utformas för att få en mer standardiserat fixtursystem för framtida produkter. I bilagorna 
finns resultaten av simuleringen för den slutliga lösningen där de första fyra 
resonansfrekvenserna för fixturen står angivna. Resonansfrekvenserna för fixturen uppstod 
vid 885, 1200, 1800 och 2000 Hz. I bilaga 5 och 6 visas det urfrästa spåret i fixturens bakre 
hörn.  
 

15 Slutsats 
 
Detta examensarbete har gått ut på att ta fram en vibrationsfixtur. Mycket på grund av att de 
befintliga fixturerna är hopskruvade aluminiumplattor som bildar olika geometriska former 
som t.ex. kub-form och L-form. Denna nya geometriska form på en vibrationsfixtur ger en hel 
del fördelar. Nya tillverkningsmetoder har också undersökts, bland annat gjutning av 
aluminium i sandform. För att få en optimal lösning på problemet behöver en prototyp 
tillverkas. Prototypen behöver sedan testas och utvärderas med tanke på de simuleringar som 
har genomförts för fixturens egenfrekvenser. Autoliv tyckte lösningen för vibrationsfixturen 
var intressant och skall antagligen tillverka en prototyp i framtiden. 
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bilaga 1. Första egenfrekvensen för den slutliga lösningen. 
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bilaga 2. Andra egenfrekvensen för den slutliga lösningen. 
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bilaga 3. Tredje egenfrekvensen för den slutliga lösningen. 
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bilaga 4. Fjärde egenfrekvensen för den slutliga lösningen. 
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bilaga 5. Urfräst spår i fixturens bakre hörn. 
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bilaga 6. En annan vy av det urfrästa spåret i fixturen. 
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