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Sammanfattning 

På uppdrag av Saab ska fyra studenter vid Linköpings tekniska högskola designa och 

dimensionera ett momentskärmstativ till nya JAS39 Gripen E. På stativet fästs en 

skärmbehållare med en skärm, som används vid testflygning. Stativet sitter längst bak 

på planet, bakom sidorodret och ovanför stjärtkonen. Skärmen är en säkerhetsfunktion 

och kan skjutas ut och ge flygplanet ett stabiliserande tippmoment vid okontrollerade 

spinnfall som kan uppkomma vid högalfaflygning. Stativet ska klara av från 

uppdragsgivare givna lastfall och deformationskrav samtidigt som fokus skall ligga på 

viktreducering.  

Projektet började med konceptgenerering för att få fram ett grundkoncept att arbeta 

vidare med. Materialundersökningar genomfördes med hjälp av materialdatabasen CES 

EduPack 2012 för att hitta ett material med bättre egenskaper än det som använts i 

tidigare stativ. Utifrån materialet undersöktes även fogar, tillåtna initialsprickor samt 

knäckningsrisk. Olika tvärsnitt undersöktes och för att ta reda på deformationer och 

spänningar genomfördes FEM-analyser i Ansys Workbench 14.0. Utifrån 

analysresultaten förändrades stativets design tills det klarade kraven.   

Arbetet resulterade i ett fackverksstativ huvudsakligen uppbyggt av ihåliga kvadratiska 

balkar med yttermåtten 70 mm och innermåtten 63,8 mm. Maximala deformationen blir 

53,1 mm, maximala spänningen 883 MPa och materialet som användes var 

titanlegeringen Ti-6Al-4V. Stativets balkar sammanfogas med lasersvets och det finns 

ingen risk för knäckning. Den tillåtna längden på en eventuell initialspricka är 0,7 mm 

för ytspricka och 0,9 mm för inre genomgående spricka. Det designade stativets slutvikt 

uppmättes till 60,5 kg.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Saab i Linköping har ett projekt inom huvudområdet hållfasthetslära 

genomförts vid Linköpings universitet. Projektet som denna rapport behandlar har 

uppdelats i två kandidatprojekt. Till var och en av dessa kandidatprojekt har en rapport 

skrivits varför vissa delar av denna rapport hämtas direkt därifrån. Kandidatrapporterna 

som skrivits är Dimensionering av momentskärmstativ – Materialval samt analys av 

knäckrisk, fogar och initialsprickor av Eriksson och Skog (2013) samt Dimensionering 

av momentskärmstativ – Analys med finita elementmetoden av Jonsson och Öhrn 

(2013), vilka innehåller mer utförliga beskrivningar vad gäller tillvägagångssätt och 

bakgrund. 

1.1 Syfte 

Detta projekt syftar till att designa och dimensionera ett stativ till en stabiliserande 

skärm, som används vid provflygning av nästa generations Saabs JAS39 Gripen. 

Stativet ska designas och dimensioneras utifrån flygplanets geometri, givna 

infästningspunkter samt givna lasters storlek och angreppspunkt. Målet är att 

dimensionera ett stativ som klarar givna lastfall utan att deformeras utanför given 

kontrollvolym samtidigt som det är viktigt att stativet har en så låg vikt som möjligt. 

1.2 Problemformulering 

Följande avsnitt är hämtat från Eriksson och Skog (2013). 

Vid provflygning med nästa generations JAS39 Gripen utförs tester av spinnfall och 

högalfaflygning vilket kan leda till att flygplanet hamnar i ett okontrollerat tillstånd. 

Med högalfaflygning menas att flygplanet flyger horisontellt med nosen pekande snett 

uppåt. Vid spinnfall faller planet i en spiralformad flygbana nedåt medan planet 

fortfarande har en relativt horisontell position. För att häva detta tillstånd finns ett 

säkerhetssystem i form av en skärm som vid aktivering utlöses och stabiliserar 

flygplanet genom att ge ett tippmoment. Uppgiften är att designa och dimensionera 

stativet mellan skärmen och flygplanet. Stativet är monterat på bakre delen av planet, 

ovanför stjärtkonen. 

Stativet ska designas och dimensioneras utifrån flygplanets geometri och fyra givna 

infästningspunkter. Storleken på de möjliga lastfallen och kraftens angreppspunkt är 

givna från uppdragsgivaren. Målet är att dimensionera ett stativ som klarar givna lastfall 

utan att deformeras plastiskt, samtidigt som det är viktigt att stativet har en så låg vikt 

som möjligt. Driftstemperaturen stativet kommer utsättas för varierar mellan -50 °C och 

100 °C.  
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Uppdragsgivaren har angett lastfallen med avseende från ett globalt koordinatsystem 

enligt Figur 1. De olika lastfallen anges i Tabell 1 och Tabell 2.  

 

Figur 1: Koordinatsystem givet av uppdragsgivare för att definiera lastfall 

 

Tabell 1:  Tabell över lastfall i högalfaläge givna från uppdragsgivare. 

Lastfall F_max φ γ n FX Fy FZ 

101 30 0 53 1,5 27,061 35,954 0 

102 30 45 75 1,5 11,647 30,736 -30,736 

103 30 60 85 1,5 3,922 22,414 -38,823 

104 30 90 90 1,5 0 0 -45,000 

105 30 120 85 1,5 3,922 -22,415 -38,823 

106 30 135 75 1,5 11,647 -30,736 -30,735 

107 30 180 53 1,5 27,082 -35,939 0 

108 30 225 75 1,5 11,647 -30,735 30,736 

109 30 270 90 1,5 0 0 45,000 

110 30 315 75 1,5 11,647 30,736 30,735 
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Tabell 2: Lastfall med den maximala skärmlast som kommer belasta stativet 

Lastfall F_max φ γ n FX FY FZ 

201 50 0 0 1,5 75,000 0 0 

202 50 0 10 1,5 73,861 13,024 0 

203 50 30 10 1,5 73,861 11,279 -6,512 

204 50 60 10 1,5 73,861 6,512 -11,279 

205 50 90 10 1,5 73,861 0 -13,024 

206 50 120 10 1,5 73,861 -6,512 -11,279 

207 50 150 10 1,5 73,861 -11,279 -6,512 

208 50 180 10 1,5 73,861 -13,024 0 

209 50 210 10 1,5 73,861 -11,279 6,512 

210 50 240 10 1,5 73,861 -6,512 11,279 

211 50 270 10 1,5 73,861 0 13,024 

212 50 300 10 1,5 73,861 6,512 11,279 

213 50 330 10 1,5 73,861 11,279 6,512 

För lastfallen gäller att anges i kN och vinklarna i grader. n är en säkerhetsfaktor som 

ska användas vid dimensionering. FX, FY, FZ är därmed dimensionerande laster. För att 

flygplanets prestanda inte ska störas av stativet finns det frigångskrav givna för: 

 Sidroder 

 Skärmbehållare 

 Stjärtkon 

 Motorutblås 

Tillsammans ger dessa en begränsningsvolym som stativet måste hålla sig inom, se 

Figur 2. Begränsningsvolymens mått är inte givna utan endast koordinater för några 

givna punkter finns att tillgå, se Bilaga 1. I Figur 2 är infästningsytan till 

skärmbehållaren markerad med en röd linje. 
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Figur 2: Ytor som ger begränsningsvolym för stativets design. Stativet ska rymmas 

mellan ytorna. Även infästningspunkterna kan ses i figuren. Bild given från Saab. 

Utöver detta är flygplansskrovets styvhet i infästningspunkterna givna enligt Tabell 3 

och skärmlastens angreppspunkt befinner sig i det globala koordinatsystemet i punkten 

X=16311 mm, Y= 0 mm, Z=3199 mm.  

Tabell 3: Styvheten i flygplansskrovet vid infästningspunkterna 

Styvhet infästningspunkter [N/mm] kx  ky kz 

Övre infästningspunkt 30 000 1 500 1 500 

Undre infästningspunkt 30 000 3 000 5 000 
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1.2.1 Frågeställningar 

Följande avsnitt är en sammanställning från Eriksson och Skog (2013) och Jonsson och 

Öhrn (2013). 

Frågeställningar som behandlas i detta projekt är: 

 Hur ska stativet designas och dimensioneras för att klara deformationskrav samt 

undvika plastisk deformation, knäckning och brott? 

 Vilka tvärsnitt är mest lämpade för att erhålla låg vikt samt hög 

bärighetsförmåga? 

 Vilket material är bäst lämpat för konstruktionen? 

 Vilka fogar ska användas vid konstruktionen? 

 Hur stora tillåtna initialsprickor klarar stativet av? 

1.3 Avgränsningar 

Följande avsnitt är hämtat från Eriksson och Skog (2013). 

När beräkningar på stativet genomförs sker en avgränsning vid infästningarna. 

Infästningspunkternas läge och styvheten i planets skrov är givna och tas med i 

beräkningarna, men hur själva infästningen sker beaktas inte. 

Exakt hur skärmbehållaren kommer att fästas i stativet kommer inte heller beaktas i 

denna rapport. Däremot ska det finnas material att fästa skärmen i på angiven yta. 

Kraften som verkar på stativet är förenklad till en punktkraft även om det i verkligheten 

dessutom finns strömningskrafter som verkar på stativet. Vibrationer från flygplanet 

som kan ge upphov till egensvängning och utmattning kommer inte att analyseras. 

Att lösa problemet med hjälp av strukturoptimeringsmetoder kommer inte att beaktas, 

då fokus ska ligga på dimensionering och det ej finns förkunskaper inom 

strukturoptimering. Dessutom finns inte tillräckligt med tid för att lära sig lösa 

problemet på detta sätt. Detta skulle annars kunna vara en tänkbar lösningsstrategi på 

problemet. Dock sker tillverkning av strukturoptimeringsmodeller främst med 3D-

skrivare vilket är en väldigt kostsam metod med dyra material. 

Den temperaturdifferens som stativet utsätts för kommer inte beräknas som 

temperaturlast då de mekaniska lasterna antas dominera stort. Dock kan 

temperaturdifferensen påverka egenskaper hos konstruktionsmaterialet. 

Projektet är avsatt att omfatta 427 arbetstimmar per person. Planering av projektet kan 

ses i Bilaga 2. 
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2  Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet som används under projektet. Avsnitt 2.1, 

2.2, 2.5, 2.6 och 2.7 är sammanställda från Eriksson och Skog (2013), resterande avsnitt 

är sammanställda från Jonsson och Öhrn (2013). 

2.1 Koncept och design 

För att ta fram en design för stativet genomfördes inledningsvis konceptgenerering efter 

en femstegsmetod av Ulrich och Eppinger (2008) som beskrivs mer utförligt av 

Eriksson och Skog (2013). Till en början tillämpades brainstorming av olika koncept 

med avseende på grundutformning, materialtyp, tvärsnittstyp och fogtyp. Efter att 20 

koncept framställts utfördes omröstning om vilka vidare i till designprocessen. 

Vid val av design skissade alla projektmedlemmar 20 principskisser var som sedan 

sammanställdes till en gemensam ursprungsdesign. Principen för designen gick ut på att 

placera ut lämpliga punkter som sedan sammanfogats av olika balkar. Vid 

sammanfogningen försöktes designen hållas så simpel som möjligt för att inte lägga till 

mer massa än nödvändigt. 

Vid nästa steg i designprocessen ritades konceptet upp i CAD-programmet Creo 

Parametric 2.0 och importerades sedan till finita elementprogrammet Ansys för analys 

av deformationer och spänningar. Efter analys i Ansys uppgraderades designen genom 

att nya balkar infördes där det ansågs lämpligt. Detta förlopp itererades tills den 

slutgiltiga designen fastställts.  

2.2 Materialval 

Vid undersökning av alternativ till stålet AISI 4130 som användes i den tidigare 

upplagan av momentskärmstativet användes CES EduPack 2012, vilket är ett program 

som innehåller en materialdatabas. Först gjordes en begränsning i programmet genom 

att sätta begränsande parametrar för att sålla ut material som inte passar. Följande 

värden användes:  

 Densitet: Max 15 000 kg/m
3
 

 Elasticitetsmodul: Min 100 000 MPa 

 Drifttemperaturintervall: -50 °C till +100 °C 

 Klara sötvatten utmärkt 

 Klara saltvatten acceptabelt 

 Klara svaga syror och baser (pH mellan 4 och 7 resp. 7 och 10) acceptabelt 

 Klara solljus i flera månader 

 Maxpris: 2000 kr/kg 
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Därefter genomfördes ytterligare två steg i CES EduPack 2012 för att minimera 

materialurvalet. Detta genom att skapa två grafer. Den första jämförde densitet med 

sträckgräns och den andra jämförde densitet med elasticitetsmodul. En begränsande 

linje gjordes i båda fallen för att de minst lämpade materialen skulle försvinna som 

alternativ. 

De material som återstod efter dessa steg indelades sedan i olika materialgrupper och 

undersöktes via faktasökningar i litteratur och på internet. Materialgrupperna var stål, 

aluminium, titanlegeringar, superlegeringar, volframkarbid, zirconiumoxid, molybden 

och cyanatester. Vid materialstudierna tillkom även ett material. Det var ett 

maråldringsstål som har dåligt motstånd mot vatten men som går att ytbehandla för att 

ges ett skydd.  

Flertalet materialegenskaper beaktades men specifik hållfasthet var den primära 

egenskapen som undersöktes. Två material stod ut från de andra och undersöktes 

noggrannare i Ansys.   

2.3 Val av tvärsnitt 

För att kunna avgöra vilken typ av tvärsnitt som lämpar sig bäst genomfördes ett enkelt 

test i Matlab, där yttröghetsmoment, vridmotstånd och vridstyvhet jämfördes för I-balk 

och cirkulärt, kvadratiskt och triangulärt rör. För att erhålla ett rättvist resultat ansattes 

tvärsnittsarean lika för alla tvärsnitt. För de två tvärsnitt med bäst resultat genomfördes 

sedan ett test av deformation och spänning i Ansys, där samma tvärsnittsarea som i 

Matlab användes. 

2.4 FEM-beräkningar 

FEM-analyserna genomfördes i Ansys Workbench 14.0. Solida modeller importerades 

till Ansys från CAD-programmet Creo Parametric 2.0. 

Infästningen i flygplanet modellerades genom att varje infästningspunkt fästes med en 

fjäder i x-, y- respektive z-led, där fjäderstyvheten för varje fjäder var samma som 

flygplanets styvhet i respektive riktning. Även gravitationen lades till för att få ett så 

verklighetsnära resultat som möjligt. För att undvika onödigt arbete och många analyser 

lades alla 23 lastfall in i Ansys. På detta sätt beräknas alla max- och minvärden på 

deformationer och spänningar direkt. Därmed blev det enkelt att jämföra resultat för de 

olika lastfallen. 

För att ta reda på hur stor betydelse elementindelningen har genomfördes en 

konvergensanalys med två olika elementstorlekar, 0,1 m och 0,03 m. Intentionen under 

arbetet var sedan att göra finare elementindelning i de sektioner av balken där det blir 

störst spänning och deformation. På grund av programmets licens var antalet noder och 

element begränsat, vilket ledde till att det var svårt att få en noggrann elementindelning 

som programmet klarade av att beräkna. 
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Vid analys av knäckning användes Ansys toolbox ”Linear Buckling” och beräkningar 

genomfördes endast för den slutgiltiga modellen. Svaret som fås från Ansys är en faktor 

som den pålagda kraften kan multipliceras med innan knäckning sker. 

2.5 Knäckning 

För att dimensionera stativet mot knäckning genomfördes, utöver de tidigare beskrivna 

FEM-beräkningarna, även analys med Eulers klassiska knäckfall och med 

beräkningsmodell enligt Boverkets handbok om stålkonstruktioner – BSK07. Då alla 

balkar anses vara sammanfogade med fasta fogar användes Eulers fjärde knäckfall. De 

beräknade kritiska lasterna enligt dessa modeller jämfördes sedan med normalkraften i 

varje analyserad balk. Normalkraften beräknades utifrån normalspänningen framtagen 

med hjälp av Ansys och med hjälp av balkarnas tvärsnittsarea. Dock blev dessa krafter 

höga på grund av att även moment påverkar normalspänningen. 

Knäckning analyserades inte för alla balkar. Dels utnyttjades stativets symmetri 

tillsammans med att lasternas riktning varierade relativt symmetriskt, därmed 

analyserades endast ena halvan av stativet. Utöver detta analyserades endast de balkar 

där knäckningsrisken ansågs högst, d.v.s. de längre balkarna med slanka tvärsnitt och de 

som ansågs ta upp hög axiell tryckkraft. Knäckningsanalyser genomfördes inte för 

lastfall 202-213 eftersom dessa liknade 201 som sågs som ett extremfall. Figur 3 visar 

stativet med analyserade balkar markerade med numrering.  

 

 

Figur 3: Balknumrering 

Längd- och tvärsnittsmått på de numrerade balkarna finns att tillgå i Bilaga 3. 
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2.6 Fogar 

Vid val av fogtyp studerades främst nitförband, skruvförband, krymp-/pressförband 

samt svetsförband. Genom metoden Concept scoring som beskrivs av Ulrich och 

Eppingers (2008) valdes svetsförband ut som lämpligast för konstruktionen på grund av 

att det medför minimal extra vikt och är lätt att applicera i alla geometrier. 

Vid dimensionering av fogar studerades de två olika materialen som klarat 

materialvalsprocessen bäst för att avgöra om materialrevidering var nödvändig. Det som 

beräknades för svetsfog var dels svetsfogens brottgräns och dels svetsfogens a-mått. A-

mått är ett mått på den största triangeln som kan rymmas inom svetsfogen, se Figur 4, 

och är avgörande för fogens kraftupptagningsförmåga. Vid dimensionering har antagits 

att alla fogar enskilt ska klara av att ta upp den största pålagda kraften, d.v.s. 75 kN. 

 

Figur 4: A-mått hos svetsfog 

2.7 Initialspricka 

För att beräkna hur stor initialspricka som kan tillåtas genomfördes en enkel analys med 

beräkning av tillåten spricklängd enligt: 

    √    (1) 

Där   är en geometrifaktor,   är den pålagda spänningen och   är spricklängden 

Beräkning av tillåten initialspricka genomfördes för två olika sprickfall. Dels för 

ytspricka vilket medför att f =1 och dels för inre genomgående spricka där f=1,2 och a 

är halva spricklängden. K kan ersättas med K1c som är en materialparameter. (Askeland 

m.fl. 2011) 
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Enligt Donachie, (2000) förändras K1c i materialet Ti-6Al-4V med temperaturen enligt 

Tabell 4.  

Tabell 4: K1c för Ti-6Al-4V vid olika temperaturer 

Ti-6Al-4V  

Temperatur [°C] 24 -196 -269 

K1c [MPa√m] 47,4 38,8 38,5 

K1c antogs sjunka linjärt mellan temperaturerna 24 °C och -196 °C. Därför användes 

linjär interpolation för att uppskatta ett värde på K1c vid -50 °C vilket kommer vara det 

mest kritiska fallet för stativet. Detta resulterade i att K1c beräknades till 41,7 MPa√m. 

Spänningar för att lösa ekvationen beräknades för den slutgiltiga designen med hjälp av 

Ansys. Där användes den maximala spänningen i konstruktionen. 
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3 Resultat och diskussion 

I följande avsnitt beskrivs resultat och diskussion av projektet.  Avsnitt 3.2, 3.5, 3.6 och 

3.7 är sammanställda från Eriksson och Skog (2013), resterande avsnitt är 

sammanställda från Jonsson och Öhrn (2013). 

3.1 Design 

Den slutliga modellen är konstruerad av fyrkantsbalkar i titanlegeringen Ti-6Al-4V och 

väger 60,5 kg, se Figur 5. För exakta mått på balkarna, se Bilaga 3. 

 

Figur 5: Bild på det slutgiltiga statitvet 

3.2 Material 

De två intressantaste materialen är enligt undersökningen titanlegeringen Ti-6Al-4V och 

maråldringsstål (se Tabell 5 för materialdata från CES EduPack 2012). Ti-6Al-4V är en 

av de vanligare titanlegeringarna i bärande konstruktioner vilket innebär att det finns 

flera beprövade och utarbetade metoder för bearbetning av denna legering. 

Maråldringsstålet och den kvarvarande titanlegeringen har olika styrkor och svagheter 

vilket leder till att den inte är enkla att direkt jämföra. Den specifika hållfastheten skiljer 

sig inte mycket åt. Stålet har hög elasticitetsmodul och hög hållfasthet men samtidigt 

betydligt högre densitet än titanlegeringen. Jämförelse genomfördes därför med 

dåvarande modell i Ansys. Till en modell användes maråldringsstål och till en användes 

titanlegeringen. Tvärsnitten för modellerna anpassades tills de uppnådde likvärdiga 

deformationer. Stålmodellen vägde då 88,9 kg medan titanmodellen vägde 62,5 kg 

vilket innebar att titanlegeringen slutligen valdes. Spänningar var inget problem för 
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någon av modellerna. Modellen som analyserades var inte den slutgiltiga modellen utan 

den modell som vid jämförelsetillfället tagits fram. 

Utöver att titanlegeringar ansågs bäst i ovan nämnda avseende har de även den stora 

fördelen att de inte förändrar sina mekaniska egenskaper nämnvärt inom 

temperaturintervallet -190 °C – 530 °C (Donachie i Kutz, 2002). Klassiskt beteende för 

metaller är annars att egenskaper som brottgräns, sträckgräns och elasticitetsmodul 

sjunker vid högre temperaturer. 

Tabell 5: Sammanställning av materialdata, sorterat efter specifik hållfasthet. 
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Maråldringsstål 1905 1970 7920 187,5 4,5 66,65 240530 

Titanlegering Ti-6Al-4V 948,5 1018 4430 113,5 11 156 227540 

Nuvarande stål AISI 4130 517 655 7830 200 
  

66028 

3.3 Tvärsnitt 

Vid beräkning i Matlab fick det cirkulära och kvadratiska tvärsnittet ungefär samma 

resultat (se Tabell 6), med marginellt högre yttröghetsmoment och vridstyvhet för det 

kvadratiska tvärsnittet och högre vridmotstånd för det cirkulära tvärsnittet. I-balken har 

högst yttröghetsmoment och ungefär samma vridmotstånd som övriga tvärsnitt, men 

dess vridstyvhet är så mycket lägre än de övriga tvärsnitten att det väljs bort. Det 

triangulära tvärsnittet har lägre resultat än det cirkulära och kvadratiska i alla avseenden 

och är därför ej aktuellt att använda. Tvärsnittstestet i Ansys gav att det kvadratiska 

tvärsnittet är bättre än det cirkulära ur både spännings- och deformationssynpunkt, med 

ca 10 % lägre deformation och spänning, se bilaga 4. Med detta i beaktande valdes att 

konstruera stativet med fyrkantiga tvärsnitt, för vilka kvadratiska tvärsnitt är extremfall. 
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Tabell 6: Resultat tvärsnittstest 

 Cirkel Kvadrat Triangel I-balk 

Area [mm2] 8,639*10-4 8.639*10-4 8.639*10-4 8.639*10-4 

Iy [mm4] 3,293*10-7 4.561*10-7 1.873*10-7 5.269*10-7 

Iz [mm4] 3,293*10-7 4.561*10-7 1.873*10-7 7.287*10-7 

Kv [mm4] 6,587*10-7 7.700*10-7 2.805*10-7 2.615*10-8 

Wv [mm3] 2,195*10-5 1.517*10-5 7.585*10-6 1.821*10-5 

 

3.4 FEM-analys 

Den maximala spänningen som stativet utsätts för är 883 MPa, maximala deformationen 

är 13,4 mm i x-led, 53,1 mm i y-led och 48,7 mm i z-led, se Bilaga 5. Knäckningsrisken 

är väldigt liten, eftersom stativet klarar en 8 gånger större kraft innan den knäcks. Med 

valt material ska stativet klara av att användas inom det givna temperaturintervallet -50 

ºC  och +100 ºC, eftersom dess materialegenskaper inte förändras märkbart vid dessa 

temperaturer. 

Vid maximal deformation håller sig stativet inom kontrollvolymen i alla riktningar utom 

vid den yta där skärmbehållaren sitter. Där kommer stativet utanför vid maximal 

deformation i negativ z-led, se Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Om stativet ska nå den punkt där kraftkordinaten sitter måste stativet ligga precis under 

den övre begränsningsytan, vilket gör att stativet knappt får deformeras alls uppåt. Detta 

är mycket svårt att uppnå, framförallt om vikten ska reduceras så mycket som möjligt. 

Figur 6: Rödmarkerat område där stativet kommer ovanför kontrollvolymen vid 

maximal deformation i negativ z-led. Bild från uppdragsgivare. 



Dimensionering av momentskärmstativ 

14 

Ovanför skärmbehållaren finns endast luft eftersom sidrodret sitter närmare planet.  

Stativet kan endast hamna ovanför denna kontrollvolym när skärmen väl är utskjuten, 

vilket betytder att det inte finns några risker för att skärmbehållaren har fel vinkel 

gentemot planet vid utskjutning av skärmen. Därmed anses att resultatet uppfyller målet 

att hålla sig inom kontrollvolymen. 

Valet av fyrkantigt tvärsnitt är inte odiskutabelt positivt. Det ger visserligen mindre 

deformationer och spänningar som håller sig inom materialets gränser, men jämfört med 

cirkulära tvärsnitt blir det stora spänningskoncentrationer i kanterna. Stativets 

konstruktion innehåller ett stort antal balkar vilket ger många kanter med risk för 

spänningskoncentrationer samt kräver många svetsfogar. Då fogarna är en kritisk punkt 

i stativet skulle det kunna vara bättre att ha en konstruktion med färre balkar.  

För att jämföra det slutgiltiga resultatet med tidigare stativ görs även ett test med det 

material som Saab använt, stålet AISI 4130. Resultatet blir ett stativ med vikten 106,7 

kg. Maxdeformationen är 10 mm i x-led, 36 mm i y-led och 39 mm i z-led, medan 

maxspänningen är 940 MPa, se Bilaga 5. Deformationerna är betydligt mindre, men 

spänningen blir i vissa delar av stativet högre än materialets sträckgräns vilket betyder 

att plastisk deformation kommer ske. För att minska spänningen måste balkarnas 

tjocklek öka vilket skulle ge ännu högre vikt.   

Konvergensstudien visade tydligt att elementstorleken har betydelse för resultatet men 

eftersom elementindelningen i Ansys varit begränsad p.g.a. licensen, har gruppen inte 

kunnat göra en så noggrann elementindelning som egentligen är nödvändig. Om samma 

tester skulle göras med finare elementindelning finns risken att resultat skulle ge högre 

deformationer och spänningar, vilket kan leda till att stativet hamnar utanför 

kontrollvolymen samt får plastiska deformationer. För att undvika detta kan stativet 

behöva dimensioneras upp genom att t.ex. öka tjockleken på balkarna. 

3.5 Knäckning 

Resultatet av den kritiska knäcklasten enligt Euler och BSK07 presenteras i Tabell 7 

respektive Tabell 8. Resultaten mellan beräkning enligt Eulers knäckfall och enligt 

BSK07 skiljer sig väldigt mycket åt. Detta visar att ideala beräkningar bör användas 

försiktigt och med god säkerhetsmarginal. I Tabell 8 ses att den kritiska lasten för balk 

4, 5 och 7 antar samma värde, vilket det inte gör i Tabell 7. Detta beror på att en 

reduktionsfaktor vid beräkningarna antar ett värde större än 1 och därmed sätts till 1 för 

dessa balkar vid beräkning enligt BSK07. Därmed tas ingen hänsyn till att dessa balkar 

har olika längd. 
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Tabell 7: Kritisk knäcklast med Euler 4 

Balk Kritisk knäcklast [kN] 

1 2499 

2 921 

3 5921 

4 8320 

5 9734 

6 2864 

7 14153 

8 1693 

Tabell 8: Kritisk knäcklast med BSK07 

Balk Kritisk knäcklast [kN] 

1 158 

2 135 

3 298 

4 172 

5 172 

6 161 

7 172 

8 262 
 

De till beloppet maximala beräknade normalkrafterna redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9: Maximala beräknade normalkrafter 

 

Balk 1 Balk 2 Balk 3 Balk 4 Balk 5 Balk 6 Balk 7 Balk 8 

Maximala kraften [kN] 76 112 16 15 32 72 9 55 

Vid jämförelse mellan de beräknade krafterna och de kritiska lasterna inses att ingen 

balk riskerar att knäckas och därmed behövs inga dimensionsförändringar genomföras. 

Den balk som är mest utsatt är balk 2, där det skiljer 23 kN mellan den kritiska lasten 

enligt BSK07 och den beräknade kraften vilket innebär en säkerhetsmarginal på ca 20 

%. Detta kan vara svårt att jämföra med knäckningsanalysen i Ansys då det gav en 

faktor som den pålagda kraften kan öka med och inte vad kraften som belastar balken 

får öka med. Dock visar båda på stor säkerhet mot knäckning. 

Beräkningsrekommendationerna enligt BSK07 är framtagna för stålkonstruktioner och 

inte för titanlegeringar vilket kan ge ett visst fel. BSK07:s beräkningsmodeller tar dock 

hänsyn till materialdata som elasticitetsmodul och sträckgräns vilket innebär att den går 

att anpassa till andra material. Det som troligtvis kan förändras är att säkerhetsfaktorer 

och olika reduceringar kan se annorlunda ut för andra material än stål och därmed ge ett 

fel i beräkningar med Ti-6Al-4V.  

3.6 Fogar 

För maråldringsstål genomfördes beräkningar för svetsfog med manuell 

metallbågsvetsning vilket enligt Weman (2010) ger högst hållfasthet för stål. Till det 

användes svetstråden Filarc PZ6149 från ESAB som har brottgräns på 1050 MPa 

(ESAB, 2013). Detta gav efter beräkningar enligt Konstruktionshandbok för svetsade 

produkter av Claes Olsson (2007) att svetsfogens brottgräns beräknades till 787,5 MPa 
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och att svetsfogens a-mått beräknats till 0,82 mm. Dock bör a-mått för fog av manuell 

metallbågsvets minst vara 3 mm enligt rekommendationer från Olsson (2007). 

För svets med titanlegeringen Ti-6Al-4V ansågs lasersvetsning vara den bästa metoden 

vilket ger fogen en sträckgräns på 959 MPa och brottgräns på 982 MPa 

(Balasubramanian m.fl., 2011).  Då detta innebär högre hållfasthet än för 

maråldringsstålet genomfördes ingen materialrevidering. A-måttet beräknades på 

samma vis som ovan och gav därmed samma resultat, 0,82 mm. För lasersvetsning i Ti-

6Al-4V har inga rekommendationer för minsta a-mått funnits men tänkbart är att det 

tillåts ett litet a-mått då lasersvetsning ger liten värmepåverkad zon enligt Weman 

(2010). 

3.7 Initialspricka 

Den högsta beräknade spänningen ur slutgiltig Ansys-modell uppmättes till 880 MPa, se 

Figur 7, vilket var värdet som användes vid beräkningarna för initialspricka. Detta 

tillsammans med det framtagna värdet på K1c för Ti-6Al-4V vid -50 °C resulterade i att 

den största tillåtna initiala ytsprickan beräknades till 0,7 mm och största tillåtna initiala 

genomgående sprickan beräknades till 0,9 mm.  

 

Figur 7: Bild från Ansys med uppmätta spänningar. 

Den maximala spänningen i stativet uppmättes endast i en punkt. De för övrigt högsta 

spänningarna som gick att finna uppmättes till ca 600 MPa. En spänning på 600 MPa 

tillåter initial ytspricka på 1,5 mm och initial genomgående spricka på 2,1 mm vilket är 

mer än det dubbla tillåtna än i punkten med maximal spänning. 

De högsta spänningarna förekommer främst i stativets fogar, för övrigt är spänningarna 

relativt låga. Med vanliga verkstadsstandarder behövs således ingen noggrann kontroll 

av initiala sprickor längs stativets balkar utan främst i svetsfogarna. Svetsfogar är ett 

område där risk för sprickbildning är högre än i övriga områden men med lasersvetsning 

ges en väldigt fin fog och därmed borde det inte vara problem att undvika sprickor över 

0,7 respektive 0,9 mm även där. 
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4 Slutsats 

Det slutgiltiga stativet har byggts upp av ihåliga fyrkantsbalkar där de flesta har 

yttermåtten 70 mm och innermåtten 63,8 mm. Vid användning av fyrkantsbalk fås ett 

högre yttröghetsmoment jämfört med cirkulära tvärsnitt men toleransen gentemot 

kontrollvolymen minskar och spänningskoncentrationerna vid kanterna ökar. Detta 

betyder att vinsten vid användning av fyrkantigt tvärsnitt i praktiken inte blir stor.   

Det mest lämpade materialet anses vara titanlegeringen Ti-6Al-4V då det har relativt låg 

densitet och hög sträckgräns. Att en titanlegering valdes var inte helt oväntat då det är 

en känd materialgrupp som har hög hållfasthet relativt sin densitet inom en rimlig 

prisbild. Om något annat material vill användas rekommenderas maråldringsstål på 

grund av dess höga specifika hållfasthet tillsammans med dess relativt höga 

elasticitetsmodul. 

Enligt FEM-analyser i Ansys är risken för knäckning liten eftersom den pålagda kraften 

kan ökas 8 gånger innan knäckning sker. Även handgjorda beräkningar visar att 

knäckning inte kommer bli ett problem.  

Fogarna som valdes till konstruktionen var svetsfogar då det är en geometriskt flexibel 

metod som inte tillför extra vikt och klarar hållfasthetskraven. Svetsmetoden som valdes 

är svetsning med laserstråle då den var mest lämpad för det valda materialet och 

stativets utformning. 

En enkel analys av tillåtna initialsprickor visade att en ytspricka med djupet 0,7 mm och 

en genomgående spricka med bredden 0,9 mm kan tillåtas.  

Ett förslag på tänkbar förbättring som inte hunnits undersökas är att på vissa ställen 

använda momentfria leder i fogarna. Detta skulle kunna minska spänningarna i 

konstruktionen. Dock har spänningar inte varit ett stort problem i konstruktionen och 

momentfria leder som klarar de aktuella krafterna kommer troligtvis väga mer än 

svetsfogarna som används nu. Därför är det tänkbart att vinsten av ett sådant byte inte 

blir speciellt stort. 

Stativet som konstruerats klarar inte deformationsbegränsningen i alla led. Dock anses 

det klara de nödvändiga deformationskraven då utrymmet där det går utanför 

kontrollvolymen ej anses kritiskt. Alla övriga krav uppfylls och den slutliga vikten 

uppmättes till 60,5 kg.  
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Bilaga 1 – Givna koordinater  

Följande bilder visar de givna koordinater för kontrollvolymen som erhållits från Saab.  
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Bilaga 2 - Planering  
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Milstolpe Beskrivning 
M1 Konceptgenerering klar. Här ska vi ha plockat fram några olika koncept att 

arbeta vidare med. 
M2 Uppdelning av subprojekt. Här ska fördelningen till kandidatarbetena vara 

klar. 
M3 CAD-modell på första koncepten klart. 
M4 Frågeställning till kandidatrapporter klara. 
M5 Mall till rapport klar. Detta omfattar att sätta ut rubriker i stora drag samt 

bestämma formatmallar. 
M6 Materialval. Här ska preliminära material vara bestämt. 
M7 Beräkningar, CAD- och Ansys-modeller färdigt. 

 

D motsvarar deadline för respektive kategori. 
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Bilaga 3 – Längd och tvärsnitt 

Nedan visas stativet med balknumrering för de balkar som analyserats med avseende på 

knäckning. Dessutom redovisas även balkarnas mått. 

 

Figur med balknumrering 

Balkarnas längd 

Balknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Längd [mm] 771,068 1270,16 533,940 422,567 390,691 720,253 324 688,583 

Samtliga balkar har ett ihåligt, fyrkantigt tvärsnitt. Balk 1-7 med undantag från balk 3 är 

kvadratiska med yttermått 70*70 mm och tjocklek på 3,1 mm. Balk 3 har rektangulärt 

tvärsnitt med yttermått 120*50 mm och tjocklek 5 mm. Krysstaget där balk 8 ingår har 

kvadratiskt tvärsnitt med yttermått 50*50 mm och tjocklek 5 mm. 
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Utförligare måttangivelser 
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Bilaga 4 - Yttröghetsmoment  

ANSYS-test tvärsnitt, cirkel 
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ANSYS-test tvärsnitt, fyrkant 
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Bilaga 5 – Resultat av FEM 

Slutgiltigt Stativ 
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Jämförelse stål 
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