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Sammanfattning 
 
På uppdrag av Saab har en grupp studenter på Linköpings tekniska högskola utvecklat 
ett skärmstativ för nya generationens JAS 39 Gripen E. Vid testflygning är stativet 
placerat vid planets stjärtkon och på stativet ska en skärm fästas. Skärmens funktion är 
att stabilisera flygplanet genom att ge det ett tippmoment vid okontrollerade spinnfall. 

Detta kandidatarbete hade till uppgift att designa och dimensionera ett stativ efter givna 
lastfall, begränsad volym, deformationskrav och givna infästningspunkter, samtidigt 
som fokus skulle ligga på viktreducering. För att möjliggöra detta togs en CAD-modell 
fram i Creo Parametric 2.0, som sedan exporterades till Ansys Workbench 14.0 där det 
utfördes beräkningar enligt finita elementmetoden. Under projektets gång testades olika 
material, tvärsnitt och konstruktioner, vilka utvärderades för att få fram en så lätt och 
hållbar konstruktion som möjligt.    

Resultatet blev ett stativ med fackverksstruktur, som är gjord av fyrkantiga balkar med 
yttermått 70 mm och innermått 63,8 mm. Den maximala spänningen blev 883 MPa och 
maximal deformation var 53,1  mm. Stativets totalvikt blev 60,5 kg.   
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1 Inledning 

Detta kandidatarbete grundar sig på ett projekt som görs av fyra studenter vid 
Linköpings tekniska högskola. Projektet går ut på att dimensionera ett 
momentskärmstativ som används vid provflygning av Saabs JAS 39 Gripen. Arbetet 
börjar med att studenterna, utifrån de krav som ställs från Saab, tillsammans kommer 
fram till ett grundkoncept att arbeta vidare med.  

Projektgruppen har delats upp i två kandidatgrupper där respektive grupp har olika 
ansvarsområden. Den här kandidatrapporten kommer huvudsakligen handla om 
beräkningar m.h.a. finita elementmetoden, i fortsättningen benämnt FEM, där fokus 
ligger på deformation, spänning, knäckning och beräkningar av olika tvärsnitt. 

Den andra delen av projektet, som inte kommer tas upp i den här rapporten, behandlar 
handberäkningar, materialval, tillåten initialspricka samt olika typer av förband. För 
information om den andra kandidatgruppens arbete, se Dimensionering av 
momentskärmstativ - Materialval samt analys av knäckrisk, fogar och initialsprickor av 
Eriksson & Skog (2013). Givetvis är många beräkningar i denna rapport direkt beroende 
av bl.a. materialdata, därför kommer en del data tas direkt från den andra gruppens 
arbete. 

1.1 Bakgrund 

Vid provflygning av JAS 39 Gripen kan flygplanet hamna i okontrollerade tillstånd, 
framförallt när spinnfall och högalfaflygningar genomförs. Högalfaflygning innebär att 
planet stiger med en stor vinkel mot marken, se Figur 1, vilket kan leda till att 
flygplanet börjar spinna och falla nedåt, så kallat spinnfall. För att undvika att piloten 
måste skjuta ut sig ur planet finns ett säkerhetssystem som hjälper till att återfå 
kontrollen. Detta system består av en skärm som är fäst i ett stativ.  

 

 

Figur 1: Demonstrerar högalfaflygning samt stativets placering (Saab, 2013) 
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Stativet sitter bakom sidrodret, ovanför stjärtkonen och är fäst i planets skrov, se 
rödmarkering i Figur 1. Om planet hamnar i ett okontrollerat tillstånd kan piloten 
aktivera skärmen som då skjuts ut bakom flygplanet, vilket ger ett stabiliserande 
tippmoment och piloten kan återfå kontrollen. Eftersom stativet sitter långt bak påverkar 
det planets tyngdpunkt, vilket gör att planet måste stabiliseras med barlast framtill. 

Dagens stativ är gjort av stålet AISI 4130, se Appendix A. Det är dimensionerat för 
provflygning av JAS 39 Gripen C och D. Eftersom den nya modellen Gripen E är under 
utveckling ska ett nytt stativ tas fram och dimensioneras för provflygning av detta plan. 

1.2 Syfte 

Syftet med kandidatarbetet är att dimensionera detta stativ genom FEM, så att det ej 
utsätts för plastisk deformation, knäckning eller brott. Stativet ska hålla sig inom den 
uppmätta kontrollvolymen, klara givna laster, fästas i givna punkter i flygplansskrovet 
samt ha en så låg vikt som möjligt. 

1.3 Problemformulering 

Stativet måste tåla påfrestningar i form av olika laster, samtidigt som konstruktionen ska 
vara så lätt som möjligt för att planets tyngdpunkt ska förbli oförändrad. Hela systemet 
är uppbyggt i ett globalt koordinatsystem, se Figur 2. För givna vinklar, punktkrafter 
och styvhet i planet, se Appendix B.  

 

Figur 2: Koordinatsystemets uppbyggnad (Saab, 2013) 
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1.4 Krav 

De givna krav och begränsningar som har mottagits av uppdragsgivaren (Saab) är 
följande: 

 Resttöjningsgränsen, Rp0.2, kan överskridas vid draglast men ej vid trycklast, 
dock får ej plastisk deformation ske 

 Brottsgränsen, Rm, får ej överskridas 
 Stativet ska klara av en given punktlast (den kraft som skärmen genererar) med 

23 olika lastfall som varierar i både riktning och storlek 
 Punktlasten sitter i en given koordinat 
 Stativet måste rymmas inom ett specifikt område, en s.k. kontrollvolym, samt 

fästas i givna infästningspunkter, se Appendix C 
 Stativet ska klara av temperaturskillnader från -50 °C till + 100 °C 

1.5 Avgränsningar 

Dimensioneringen avgränsas till enbart stativet, hur stativet fästs i flygplanet och hur 
skärmen fästs i stativet beaktas ej. Hur stativet påverkar flygplanets egenskaper, t.ex. 
tyngdpunktens placering, kroppsböjning, vibrationer, egensvängningar, 
strömningskrafter och aerodynamiska effekter kommer inte analyseras.  

Det vore intressant att lösa problemet med strukturoptimering. Fokus kommer dock 
ligga på dimensionering och då det inte finns tillräckligt med förkunskaper eller tid 
kommer inte strukturoptimering att beaktas för att lösa problemet. Det finns även en 
begränsning i licensen för Ansys som begränsar antalet noder. För mer information om 
Ansys och noder, se 2.1.1 Ansys Workbench 14.0 respektive 2.2 Finita elementmetoden.  

1.6 Frågeställningar 

1) Hur ska stativet dimensioneras för att inte deformeras utanför kontrollvolymen 
samt undvika plastisk deformation, knäckning och brott? 

2) Vilket balktvärsnitt är bäst lämpat för att klara av givna laster samtidigt som 
vikten ska vara så låg som möjligt? 

3) Hur byggs en FEM-modell upp som stämmer överens med verkligheten, med 
tanke på stativets form, infästningspunkter, förband, pålagda krafter och 
randvillkor? 

4) Vilka sektioner i stativet är kritiska med avseende på deformation och spänning? 
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2 Teoribakgrund 

I detta kapitel förklaras teori som är viktig för detta arbete. 

2.1 Programvaror 

2.1.1 Ansys Workbench 14.0 

Ansys är ett program som utför simuleringar m.h.a. finita elementmetoden. Modeller 
kan byggas upp direkt i Ansys eller importeras från ett CAD-program. Analyser kan 
göras på t.ex. deformation, spänning, skjuvning, knäckning, temperaturlaster m.m. 
Programmet är utgivet av Ansys Inc. 

2.1.2 Matlab  

Matlab är ett programmeringsspråk som främst används till tekniska och matematiska 
beräkningar. Programmet är utgivet av Math Works. 

2.1.3 Creo Parametric 2.0 

Creo är ett CAD-program som används för att skapa modeller i 2D och 3D. Programmet 
är utgivet av Parametric Technology Corporation (PTC). 

2.2 Finita elementmetoden 

Att med hjälp av mekanikens kraftlagar beräkna exakta lösningar på problem med 
komplicerade geometriska strukturer och pålagda krafter är mycket svårt. FEM är en 
numerisk metod att finna lösningarna till dessa problem. Det som gör FEM användbart 
är att metoden är lätt att applicera även på komplicerade strukturer med många 
komponenter. Detta görs genom att dela in hela strukturen i ett ändligt antal små 
element (a finite number of smaller elements, därav namnet finita element). I kanterna 
eller hörnen på varje element sitter noder och elementen sitter i sin tur ihop via noderna.  

Hela strukturen ligger i ett globalt kartesiskt koordinatsystem, normalt benämnt x-y-z, 
där varje nod har en specifik koordinat. Sedan görs beräkningar för varje element i ett 
lokalt koordinatsystem där u-v-w är deformationen i varje riktning x-y-z, se Figur 3. 
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Figur 3: Nodnumrering samt lokalt och naturligt koordinatsystem för 2D-element 
(Simonsson, 2012)  

Beroende på elementtyp kan varje nod röra sig i en, två eller tre dimensioner. Genom att 
identifiera deformationen i alla noder fås en uppsättning ekvationer, vilka kan lösas 
numeriskt med hjälp av det faktum att det råder jämvikt mellan noderna (Kuntjoro, 
2005, s. 1). Om elementen har en sådan form att det blir svårt att genomföra beräkningar 
kan ett naturligt koordinatsystem införas, η - ζ, se Figur 3. När beräkningarna sedan är 
klara är det enkelt att återgå till det globala koordinatsystemet. 

Elementstyvhetsmatrisen   innehåller styvheten för varje nod i elementet och är 
specifik för den typ av element som beräknas och hur många noder elementet har. Den 
globala styvhetsmatrisen  visar hur alla noders styvhet påverkas av varandra. 
Sambandet mellan de globala och lokala noderna kan ses i Figur 4, där sambandet 
mellan de globala deformationerna , och de yttre lasterna , se Ekvation 1, kan 
skrivas 

 
  (1) 

 och	  är matriser med lika många rader som antalet noder och innehåller 
deformationer och laster för strukturens alla noder. De lokala deformationerna och inre 
lasterna för varje element, se Ekvation (2), kan skrivas som 

 

  (2) 

 

där  och  är matriser innehållandes deformationer och laster för elementets 
noder. Genom de lokala deformationerna kan även töjningar och spänningar beräknas 
(Simonsson, 2012). För mer information om beräkningar och ekvationer, se An 
introduction to the finite element method av Kuntjoro (2005).  
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Figur 4: Beräkningssamband för handberäkning av FEM (Simonsson, 2012) 

2.2.1 Elementtyper 

Det finns en uppsjö av element att använda beroende på strukturens geometri och 
dimension, 1D-, 2D- och 3D-element. Ett av de enklaste är stångelementet, vilket är en 
stång med en nod i varje ände som endast kan ta upp axialbelastning. Stångelement kan 
vara både 1D, då det endast rör sig i stångens längdriktning, och 2D där det även rör sig 
vinkelrät mot stångens längriktning (Liu, Quek, 2003, s.67). Balkelement är även det en 
typ av stång med en nod i varje ände, med skillnaden att den kan ta upp tvärkrafter och 
moment (Liu, Quek, 2003, s.90). För tvådimensionella plan finns flera olika 
elementtyper, t.ex. triangelelement eller rektangelelement med en nod i varje hörn (Liu, 
Quek, 2003, s.129). Dessa element används för att modellera strukturer där kraften 
ligger i planet. Ett annat vanligt 2D-element är skal, som kan bära krafter i alla 
dimensioner och kan både böjas, vridas och deformeras längs planet (Liu, Quek, 2003, 
s.180). För solida kroppar används solida element där de enklaste elementen har noder i 
varje hörn. De vanligaste är tetraedrar med fyra noder och hexaedrar med åtta noder, se 
Figur 5. (Liu, Quek, 2003, s.200-209).  

I verkligheten är i princip alla föremål någon form av 3D-struktur, och skulle alltså 
kunna modelleras med 3D-element. Eftersom det är krävs fler ekvationer för 3D-
strukturer blir det snabbt tunga beräkningar. Det betyder att det är bättre att använda 
enklare 2D-element när det går, då det i många fall ger ett tillräckligt bra resultat (Liu, 
Quek, 2003, s.200).   

 

Figur 5: Nodnumrering av hexaederelement 
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2.2.2 Högre ordningens 3D-element 

För mer exakta beräkningar används oftast högre ordningens element, framförallt vid 
användning av solidelement. Beräkningarna blir dock svårare och kräver betydligt mer 
tid när antalet noder ökar. Högre ordningens element har noder i hörnen och på varje 
linje mellan hörnen och kan då anpassas bättre till bl.a. krökta ytor. En tetraeder får då 
tio noder och en hexaeder får 20 noder. Dessa kan även utvecklas med fler noder på 
varje linje (Liu, Quek, 2003, s.222). 

2.3 Deformation 

Ett materials konstitutiva samband kan beskrivas som samband mellan krafter och 
deformationer eller spänningar och töjningar, se Ekvation (3) och (4). 

 

                   (3) 

  

                     (4) 

   

Sambandet mellan kraft (F) och deformation ( ) är beroende av både materialets 
elasticitetsmodul (E), längd (L) och tvärsnittsarea (A). Då kan det vara lämpligare att 
skriva om det till ett samband mellan spänningen ( ) och töjningen ( ) där 
storleksberoendet elimineras (Lundh 2000, s. 33). 

För elastiskt-idealplastiska material som stål och titan definieras en 
resttöjningsgräns,	R . . Under belastningens inledning är förhållandet mellan spänning 
och töjning linjärt fram tills spänningen når R . , då materialet efter avlastning får en 
plastisk deformation på 0,2 %. Om belastningen ökar tills R .  överskrids, blir 
spänningen i stort sett konstant medan töjningen ökar tills det sker ett brott. Den 
spänning där brott sker kallas för brottsgräns, R . I de flesta konstruktioner måste 
plastisk deformation undvikas, vilket gör att den maximala spänningen ska vara lägre än 
R . .  

I verkligheten uppträder inte materialet helt elastiskt-idealplastiskt. Istället sker ett 
deformationshårdnande när spänningen överskrider R . , vilket betyder att det krävs en 
ökande spänning för att materialet ska fortsätta deformeras (Nationalencyklopedin, 
2013). För att ta reda på ett specifikt materials R .  och R  görs ett dragprov, där 
dragprovskurvan visar hur materialet uppträder, se Figur 6. (Lundh 2000, s. 35-39). 



 

8 

 

 

Figur 6: Principiell dragprovskurva, elastiskt-idealplastiskt material 

2.4 Spänning – von Mises flythypotes 

För att beräkna spänningen i en struktur kan flera olika metoder användas. Ett sätt är att 
beräkna effektivspänningen, , enligt von Mises, se Ekvation (5): 

 

        	 	 	 	 	 	 	 	 	3 		3 	3     (5) 

 

där , 		och  är normalspänningarna i x-, y- och z-led, medan ,  och  är 
skjuvspänningen i respektive plan. Flytytan är det spänningsområde som 
effektivspänningen kan hålla sig inom utan att materialet börjar flyta. Om  håller sig 
inom flytytan uppstår endast elastisk deformation. När  blir lika stor som 
sträckgränsen börjar materialet att flyta, se Figur 7, vilket betyder att materialet får 
kvarstående deformation (Lundh 2000, s. 233-235). 

 

 

Figur 7: Flytyta vid plant spänningstillstånd, von Mises 
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2.5 Knäckning 

När en balk utsätts för en tryckkraft i sin längsriktning kan instabilitetsfenomenet 
knäckning uppstå. Detta bidrar till utböjning som i sin tur kan leda till kollaps, vilket 
sker då balken belastas med den kritiska kraften . Hur stor kraft en balk klarar av 
beror på yttröghetsmomentet, elasticitetsmodulen, balkens längd samt hur den är 
inspänd (Lundh 2000, s. 119-124). Knäckning brukar delas in i Eulers fem knäckfall 
beroende på hur balken är infäst, se Appendix D. En balk som är fast inspänd i båda 
ändar, se knäckfall 4, klarar av en kraft som är 16 gånger större än en balk som är fast 
inspänd i en ände och fri i den andra, se knäckfall 1. 

2.6 Balktvärsnitt 

Balkarnas tvärsnitt har stor påverkan vid utformning och dimensionering av stativet. 
Viktigaste egenskaperna för balkarna är att de är tåliga mot deformation. Det gäller 
alltså att ha ett högt 	(yttröghetsmoment), 	 (vridmotstånd), 	(böjmotstånd) och  
(vridstyvhet). För formler, se Appendix E.  

För ihåliga balkar ökar yttröghetsmomentet markant när ytterradien/sidan ökar. Genom 
att även öka innerradien kan balken få samma tvärsnittsarea och därmed samma vikt 
som tidigare. I Tabell 1 visas hur yttröghetsmomentet nästan dubbleras när ytterradien 
för ett cirkulärt rör ökar från 30 mm till 40 mm, samtidigt som dess tvärsnittsarea och 
vikt är densamma som tidigare. 

 

Tabell 1: Exempel på hur yttröghetsmomentet ökar vid ökad radie 

Ytterradie [mm]  Innerradie [mm]  Area [mm2]  I [mm4] 

30  25  863,5  104 843,8 

40  36,4  863,4  201 076,8 
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3 Metod och genomförande 

Här presenteras de metoder som använts och hur arbetet har genomförts. 

3.1 Tvärsnitt 

För att kunna avgöra vilken typ av tvärsnitt som lämpar sig bäst genomfördes ett enkelt 
test i Matlab, se Appendix E, där yttröghetsmoment, vridmotstånd och vridstyvhet 
jämfördes för I-balk, cirkulärt, kvadratiskt och triangulärt rör. För att erhålla ett rättvist 
resultat jämfördes de ovan nämnda parametrarna per areaenhet, d.v.s. alla tvärsnitt hade 
samma area. För de två tvärsnitt med bäst resultat gjordes sedan ett test av deformation 
och spänning i Ansys, där samma tvärsnittsarea som i Matlab användes. Testet gjordes 
på den första modellen av stativet, se 4.3.2 Modell 1.  

3.2 CAD-modellering 

Utan en bra modell i CAD blir det svårt att genomföra en noggrann analys. All CAD-
modellering skedde i programmet Creo Parametric 2.0. Modelleringen var viktig i två 
olika faser, både för att skapa kontrollvolymen och stativet.  

3.2.1 Kontrollvolym 

På grund av den givna begränsningen för stativet var första steget att rita upp 
kontrollvolymen, det området som stativet var tvunget att hålla sig inom. Sedan tidigare 
var kontrollvolymen endast given i bilder och koordinater, därför behövdes en riktig 
CAD-modell tas fram. Genom att sätta ut de givna punkterna var det enkelt att rita upp 
ytor mellan punkterna och därigenom skapades kontrollvolymen, se Figur 8.   

 

Figur 8: Kontrollvolymen modellerad i Creo 
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3.2.2 Stativ 

Modellen över kontrollvolymen gav en bra uppfattning om hur begränsad designen var 
och vilka ramar stativet var tvungen att hålla sig inom. Utifrån handritade skisser 
skapades olika modeller i Creo genom att dra linjer mellan de givna punkterna. De olika 
modellerna kunde sedan enkelt och snabbt modifieras så att de klarade 
begränsningskraven, tack vare att det fanns en kontrollvolym att jämföra med.  

För att få en uppfattning om spänningar och deformationer genomfördes en förenklad 
FEM-analys i Creo på de modeller som tagits fram, genom att tilldela linjerna balkar 
med olika tvärsnitt som enkelt kunde varieras. Resultatet från analysen gjorde att dåliga 
modeller kunde sållas bort tidigt och arbetet kunde gå vidare med de bästa modellerna.  

I första skedet av processen gjordes ett stativ m.h.a. datumplan och verktyget extrude. 
Metoden tog för lång tid och det insågs snabbt att detta inte skulle fungera i längden 
eftersom modellen förmodligen skulle behöva revideras om flera gånger. Istället 
byggdes modellerna upp genom att använda sweep-verktyget, som enkelt tilldelar 
linjerna rätt tvärsnitt. Detta medförde att knutpunkterna fick en komplex struktur med 
många kanter inuti. För att undvika detta skapades istället en assembly-fil där varje balk 
är inlagd som en egen delkomponent, vilket gav betydligt bättre och mer 
verklighetstrogna knutpunkter.  

3.3 FEM-analys i Ansys  

FEM-analyserna genomfördes i Ansys Workbench 14.0.  

3.3.1 Uppbyggnad av geometri 

Alla analyser har genomförts i Ansys toolbox Static Structural. Då det var svårt att 
skissa upp modellen direkt i Design Modeller, testades först att importera linjerna från 
CAD-modellen och tilldela dessa ett tvärsnitt i Design Modeller. Dock lyckades inte 
Ansys göra om dessa till solida modeller i Mechanical och analysen misslyckades. 
Istället importerades solida modeller med rätt tvärsnitt direkt från Creo, vilket fungerade 
bättre. Jämfört med cirkulära rör var modellerna med andra tvärsnitt svårare att bygga 
upp i CAD. Därför analyserades de olika modellerna först med cirkulära tvärsnitt. När 
en bra modell slutligen tagits fram gjordes en likadan modell med annat tvärsnitt.  

3.3.2 Randvillkor och laster 

Styvheten i flygplanets skrov gör att infästningspunkterna rör sig. Detta 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 verklighetsnära resultat.  

För att undvika onödigt arbete och många analyser lades alla 23 lastfall in i Ansys. 
Detta gjordes genom att ändra Number of steps under Analysis settings. På detta sätt 
beräknades alla max- och minvärden på deformationer och spänningar direkt och 
resultaten för de olika lastfallen kunde snabbt och enkelt jämföras.  
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3.3.3 Mesh 

Mesh är det verktyg i Ansys som gör modellens elementindelning. Programmet har en 
mängd olika elementtyper att använda sig av och det går även att ställa in vilken storlek 
elementen ska ha. Genom att välja meshverktyget sizing kan en yta, kropp etc. tilldelas 
en specifik elementstorlek som är oberoende av övrig mesh.   

För att ta reda på hur stor betydelse elementindelningen har gjordes en 
konvergensanalys med två olika elementstorlekar, 0,1 m och 0,03 m.   

Intentionen under arbetet var sedan att göra finare mesh 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 till en noggrann mesh som 
programmet överhuvudtaget klarade av att beräkna. Det testades både att låta Ansys 
använda programmets egna inställningar för att bygga upp en mesh och att bygga upp 
en mesh med hjälp av sizing-verktyget. Det som fungerade bäst var att göra en body-
sizing, dock med stor elementstorlek vilket inte är optimalt. I Solution Information ses 
att Ansys i detta fall huvudsakligen använde sig av elementtypen SOLID187, se 
Appendix F, vilket i sin naturliga form är en hexaeder med 20 noder. Genom att 
kombinera olika noder kan den bilda solida tetraeder-, pyramid- och prismaelement 
efter vad som är bäst för varje del av modellens struktur (Lee, Huei-Huang, 2012, s. 35). 
Övriga elementtyper är till för att bilda kontakt och glidning mellan solidelementen, 
CONTA14 och TARGE170, samt för fjäderelementen i infästningarna, COMBIN14. 

Eftersom det är lättare att dela in en fyrkantsbalk än ett rör i fina element, var det 
möjligt att bygga upp en finare mesh med samma antal element för en fyrkantsbalk.          

3.3.4 Knäckning 

Knäckningsanalyserna genomfördes i Ansys toolbox Static Structural med tillägget 
Linear Buckling. De tidigare statiska analyserna i Ansys kunde enkelt dupliceras och 
kopieras in i Linear Buckling med samma material och randvillkor som tidigare. 
Knäckning beräknades endast för den slutgiltiga modellen. 
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4 Resultat och diskussion 

Här redovisas och diskuteras resultatet för detta arbete.  

4.1 Tvärsnitt 

Beräkningarna i Matlab visar att det cirkulära och kvadratiska tvärsnittet får ungefär 
samma resultat, med högre yttröghetsmoment och vridstyvhet för det kvadratiska 
tvärsnittet och högre vridmotstånd för det cirkulära tvärsnittet, se Tabell 2. 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 på alla punkter 
och är därför ej aktuellt att använda. Därmed väljs att göra ett extra test i Ansys för det 
cirkulära och kvadratiska tvärsnitten.  

Tabell 2: Resultat tvärsnittstest i Matlab 

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 

 

Något att beakta när det gäller resultatet är att I-balken kan konstrueras på många olika 
sätt men ändå ha samma area och vikt. Detta test genomfördes endast på en variant 
vilket betyder att en I-balk med ett annat utseende kan få annorlunda resultat. Resultatet 
för de cirkulära, kvadratiska och triangulära tvärsnitten är lättare att jämföra med 
varandra då de har samma ytterradie/yttersida och sedan ändras tjockleken för att få 
samma area. 

Tvärsnittstestet i Ansys ger att det kvadratiska tvärsnittet är bättre ur både spännings- 
och deformationssynpunkt, se Appendix E, vilket inte är konstigt då det har både högre 
yttröghetsmoment och vridstyvhet. Deformationen i y-led är drygt 10 mm mindre och i 
z-led knappt 10 mm mindre för det kvadratiska tvärsnittet, vilket är ungefär 10 % lägre 
deformation än för det cirkulära tvärsnittet. Även spänningen är ca 10 % lägre för det 
kvadratiska tvärsnittet. Detta betyder att ett kvadratiskt tvärsnitt är att föredra ur 
hållfasthetssynpunkt. 

Anmärkningsvärt är att deformationen i x-led är ca 1,3 mm större för det kvadratiska 
tvärsnittet. Eftersom vinsterna i y- respektive z-led är mycket större och det är i dessa 
riktningar som det är mest kritiskt, är fyrkantsbalkarna ändå att föredra.  
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4.2 CAD 

Modelleringen i Creo var en iterativ process där resultaten utvärderades och vägdes mot 
varandra. Det största problemet var uppbyggnaden av modellen, att skaffa sig kunskap 
om hur en noggrann och enkel modell byggs upp.  I första skedet av processen gjordes 
ett stativ m.h.a. datumplan och verktyget extrude. Detta resulterade i ett stativ som var 
uppbyggt med alldeles för många datumplan och onödiga parametrar.  

För att öka kunskapen inom CAD rådfrågades Linus Kjellberg som är CAD-
ansvarig/ordförande i ELiTH Racing, en studentförening som bygger en Formula 
Studentbil vid Linköpings tekniska högskola. Direkt ändrades strukturen på modellen 
och istället byggdes ett skelett upp m.h.a. datumpunkter och kurvor. Det färdiga 
skelettet importerades till en s.k. assembly fil där varje kurva tilldelades ett tvärsnitt 
med verktyget sweep.  

Ett annat problem var att göra knutpunkterna så lika en svetsfog som möjligt, vilket 
löstes med att använda sweep-verktyget för att ta bort material. Även om alla 
knutpunkter inte blev helt perfekta, se Figur 9, blev resultatet bra. 

 

 

Figur 9: Knutpunkter för fyrkantsbalk respektive cikulärt rör  

Det var en tydlig skillnad mellan att använda sig av cirkulära rör kontra fyrkantsbalkar. 
Med rör är det lättare att bygga upp stativet i CAD eftersom fogarna är betydligt lättare 
att modellera. Det är mycket möjligt att ojämnheten i knutpunkten kan bidra med ett 
osäkert resultat.   

Den slutgiltiga CAD-modellen gjordes av fyrkantsbalkar med de huvudsakliga 
dimensionerna 70X63.8 mm, se Figur 10. 
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Figur 10: CAD-modell på slutgiltigt stativ  

4.3 Ansys 

Arbetet med att ta fram stativet har inneburit att många olika modeller har testats. För 
att få ett överskådligt resultat redovisas endast de viktigaste modellerna. Då stativets 
deformation i x-led är väldigt liten i förhållande till deformationen i y- och z-led och 
inte ställer till med problem, tas ej deformationen i x-led upp i diskussionen. Alla 
resultat för respektive modell finns i Appendix G. För exakta mått på modellernas 
tvärsnitt, se Tabell 3.   

Tabell 3: Data över testade modeller 

Modelldata  Tvärsnitt  Ytterdiameter/sida 
[mm] 

Innerdiameter/sida 
[mm] 

Material  Vikt [Kg]

Modell 1 ‐ solid  Cirkel  50  0  Stål  154 

Modell 1 ‐ rör  Cirkel  50  44  Stål  36,7 

Modell 1 – 
Konvergenstest  Kvadrat  60  52,3  Stål  68,5 

Modell 1 – 
Konvergenstest  Cirkel  60  50  Stål  71,9 

Modell 2  Cirkel  60  40  Stål  139 

Modell 3  Cirkel  60  50  Stål  88,9 

Modell 3  Cirkel  60  50  Titan  50,1 

Modell 4  Cirkel  70  60  Titan  62,5 

Modell 5  Kvadrat  70  63,8  Titan  53,5 

Modell 5 – 
Flyttat bakre stag  Kvadrat  70/50/120  63,8/40/110  Titan  60,5 
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4.3.1 Mesh 

Att elementstorleken har betydelse för resultatet bekräftas av konvergensstudien som 
gjorts på modell 1 med fyrkantsbalkar, där elementstorleken är 0,1 m respektive 0,03 m, 
se Appendix G. Skillnaden på resultatet syns tydligt på maxspänningen som blir dubbelt 
så stor samt varierar mer när meshen är förfinad, se Figur 11, jämfört med den större 
meshen, se Figur 12. Även deformationen blir större vid förfinad mesh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Spänning vid mesh 0,03 m 

 

 

 

 

 

  

Figur 12: Spänning vid mesh 0,1 m 

Därmed är det viktigt för resultatet att göra en mesh med tillräckligt små element. Då 
det i början var stora problem med att få en tillräckligt fin mesh att fungera är resultatet 
av modell 1-3 något osäkra, och resultatet för deformation och spänning för dessa 
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modeller i verkligheten är troligtvis lite högre än resultatet visar. Eftersom dessa 
modeller ändå är ointressanta som slutresultat av andra anledningar, har en ny analys 
med finare mesh av dessa modeller ej genomförts. När det var möjligt att göra analyser 
med finare mesh sattes elementstorleken till 0,05 m, då det var den minsta 
elementstorlek Ansys klarade av p.g.a. modellernas storlek och licensbegränsningarna. 

4.3.2 Modell 1 

Den första modellen är gjord så enkelt som möjligt utifrån kontrollvolymen och testas 
med både solida och ihåliga rör. Materialet som används är ett maråldringsstål, se 
Appendix A. Även om både deformationen i z-led, se Figur 13, och y-led är 60-80 % 
större och spänningen i vissa delar av stativet är dubbelt så stor för det ihåliga röret, gör 
viktskillnaden på nästan 120 kg att ett ihåligt rör är att föredra. Dock gör den stora 
deformationen att stativet kommer att åka in i motorutblåset och sidrodret. Även om 
maråldringsstålet har en mycket hög sträckgräns på 1 900 MPa räcker inte det, då den 
ihåliga modellen får en spänning på hela 3 000 MPa vilket gör att materialet kommer att 
plasticeras och då deformeras än mer.    

 

 

Figur 13: Deformation i z-led för modell 1, solid respektive rör  



 

18 

 

4.3.3 Modell 2 

Utifrån resultatet i modell 1 utökas ytterradien till 30 mm och innerradien till 20 mm för 
att minska spänningen och deformationen. Tre extra stag läggs också till för att minska 
deformationen i y- och z-led, se Figur 14. Stativet har nu deformationer på 42 mm i z-
led och 66 mm i y-led, vilket gör att stativet går utanför kontrollvolymens gränser vid 
maximal deformation i y-led. Maxspänningen på ca 600 MPa ligger långt under stålets 
sträckgräns. Vikten ligger på 139 kg.  

 

 

Figur 14: Deformation z-led, modell 2 

4.3.4 Modell 3 

För att minska vikten på stativet ändras innerradien till 25 mm. Ett extra stag läggs 
också till, för att minska risken för ökade deformationer när rörens area har minskat. 
Deformationen i y-led är nu nere på 58 mm, medan den i z-led har ökat marginellt, se 
Figur 15. 

Maxspänningen på 997 MPa är fortfarande mycket lägre än sträckgränsen. Dock har 
vikten sjunkit till 88,9 kg, vilket är en klar förbättring. 
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Figur 15: Deformation z-led, modell 3-stål 

Denna modell testas också med titanlegeringen Ti-6Al-4V, se Appendix A, för att se hur 
mycket större deformationen blir med detta material. Den största skillnaden vid byte av 
material är självklart vikten, då titanets låga densitet gör att vikten sjunker till 50,1 kg. 
Deformationen ökar till 50 mm i z-led och är hela 90 mm maximalt i y-led. Även 
spänningen ökar till en maxspänning på drygt 1 000 MPa. Titanet har en sträckgräns på 
948,5 MPa, vilket gör att spänningen är högre än sträckgränsen och det kommer att  ske 
plastisk deformation. Vid kontroll mot kontrollvolymen upptäcks också att det extra 
tillsatta staget ligger väldigt nära motorutblåset, vilket gör att stativet kommer att gå in i 
motorutblåset vid maximal deformation i y-led. 

4.3.5 Modell 4 

Eftersom titanet har en så pass mycket lägre densitet, se Appendix A, utan att 
deformationen blir alltför stor väljs detta som material i fortsatta tester. För att komma 
ifrån motorutblåset och minska deformationen i y-led byts det extra staget ut mot två 
nya som sitter rakare, se Figur 16. Rördimensionen ändras också till ytterradien 35 mm 
och innerradien 30 mm för att minska spänningarna. I och med det extra staget och den 
ökade rörarean ökar vikten till 62,5 kg. Deformationen minskar till 72 mm i y-led och 
46 mm i z-led, medan maxspänningen är 918 MPa. Deformationen är fortfarande för 
hög i y-led, vilket måste åtgärdas. 
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Figur 16: Deformation z-led, modell 4 

4.3.6 Modell 5 

I modell 5 byts alla rör ut mot kvadratiska balkar med yttermåttet 70 mm och 
innermåttet 63,8 mm. För att minska deformationen i y-led sätts ett kryss på ovansidan 
av stativet, se Figur 17, med yttermåtten 50 mm och innermåtten 40 mm. Att kryssets 
dimensioner är mindre än övriga beror på att krysset annars lägger sig väldigt nära 
kontrollvolymen på ovansidan av stativet.  

Deformationen är nu 65 mm i y-led och 50 mm i z-led, vilket fortfarande är för mycket i 
y-led. Maxspänningen i en punkt av stativet är 1150 MPa och vikten ligger på 53,3 kg. 

 

 

Figur 17: Deformation y-led, modell 5 
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För att minska deformationen i y-led testas att flytta det bakre snedstaget närmare 
flygplanet, eftersom det är där som den största förändringen av deformationen sker. Det 
upptäcks då att bara en liten förflyttning gör att det bakre staget hamnar mycket nära 
motorutblåset, vilket gör att staget hamnar utanför kontrollvolymen vid bara en liten 
deformation. För att få mer plats görs staget smalare mot motorutblåset och istället 
bredare i andra riktningen, med dimensionerna 50/120 mm i yttermått och 40/100 mm i 
innermått. Det mittersta staget rätas upp för att även det ska hålla emot mer i y-led, se 
Figur 18. Detta ger stativet en vikt på 60,5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Deformation y-led, modell 5 med flyttat stag 

Deformationen är nu maximalt 53,1 mm i y-led och 48,7 mm i z-led. Eftersom det nu är 
mer plats vid det bakre staget kan stativet deformeras på detta sätt och ändå hålla sig 
inom kontrollvolymen. Spänningen har ett maximalt värde på 883 MPa, vilket håller sig 
under sträckgränsen. Den högsta spänningen uppträder vid kanten där krysset sitter ihop 
med övriga stativet. Spänningskoncentrationen för den högsta spänningen kan ses i 
Figur 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Maxspänning, modell 5 med flyttat stag 
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4.3.7 Knäckning 

Resultatet av knäckningsberäkningen i Ansys visar att det slutgiltiga stativet klarar en 
last som är 8,8 gånger större och skulle då få en total maximal deformation på 551 mm, 
se Figur 20, innan knäckning sker. Att stativet klarar knäckning bra beror på valet av 
fyrkantsbalkar samt snedstagen på sidorna av stativet. Det är fyrkantsbalkarnas högre 
yttröghetsmoment som gör att de löper mindre risk för knäckning jämfört med cirkulära 
rör. Snedstagens placering stöttar upp den långa balken nertill och ur 
knäckningssynpunkt blir balkens längd från flygplanskroppen till det första snedstaget. 
Utan snedstagen hade alltså risken för knäckning varit betydligt större. 

 

 

Figur 20: Maximal deformation som stativet klarar innan knäckning 

4.4 Slutgiltigt stativ 

Den modell som slutligen väljs är modell 5 med det flyttade staget. Det är gjort av 
fyrkantsbalkar i titanlegeringen Ti-6Al-4V och väger 60,5 kg. För mått på balkarna, se 
Figur 21 och Appendix H. 

 

Figur 21: Balkmått på slutgiltigt stativ 
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Maximala spänningen är 883 MPa, maximala deformatonen i y-led är 53,1 mm och i z-
led 48,7 mm. 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 -50ºC  och +100ºC, eftersom dess materialegenskaper 
inte förändras märkbart vid dessa temperaturer (Eriksson & Skog, 2013).   

Vid maximala deformationer håller sig stativet inom kontrollvolymen i alla riktningar 
utom vid den yta där skärmbehållaren sitter, där stativet hamnar ovanför 
begränsningsytan med ca. 40 mm vid maximal deformation i negativ z-led, se Figur 22.  

 

 

Figur 22: Område där stativet når ovanför kontrollvolymen 

Om stativet ska nå den punkt där kraftkoordinaten 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. Ovanför 
skärmbehållaren finns endast luft eftersom sidrodret sitter närmare planet.  Stativet kan 
bara hamna ovanför denna kontrollvolym när skärmen väl är utskjuten, vilket betyder 
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 gränserna, men jämfört med 
cirkulära tvärsnitt blir det stora spänningskoncentraktioner i kanterna.  

Stativets konstruktion innehåller ett stort antal balkar vilket kräver många svetsfogar. 
Eftersom fogarna är en kritisk punkt p.g.a. hög spänningskoncentration, skulle det 
kunna vara bättre att ha en konstruktion med färre balkar. Dock ska svetsfogarna klara 
av en sträckgräns på 959 MPa, vilket gör att det inte ska vara några problem då den 
maximala spänningen är lägre (Eriksson & Skog, 2013).   

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 36 mm i y-led och 39 mm i z-led, medan maxspänningen är 
940 MPa, se Appendix G. Deformationerna är betydligt bättre, men spänningen blir i 
vissa delar av stativet högre än materialets sträckgräns vilket betyder att plastisk 
deformation kommer att ske. För att minska spänningen måste balkarnas tjocklek öka, 
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vilket skulle ge ännu högre vikt. Används istället maråldringsstålet får stativet en liten 
viktökning jämfört med stålet AISI 4130 p.g.a. materialets högre densitet, medan dess 
sträckgräns på 1900 MPa klarar spänningarna utan problem.   

Då konvergensstudien tydligt visade att elementstorleken har betydelse och meshningen 
i Ansys varit begränsad p.g.a. licensen, har det inte varit möjligt att genomföra en så 
noggrann mesh som egentligen är nödvändig. Om samma tester skulle göras med finare 
mesh 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. Eftersom stativet bara väger 60,5 kg finns det utrymme för 
viktökning och fortfarande få ett stativ med lägre vikt än vid användning av det 
ursprungliga stålet. 
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5 Slutsats 

Det slutgiltiga stativet har byggts upp av fyrkantsbalkar. Stativet klarar alla krav 
gällande deformation och brott med en maximal deformation på 53,1 mm. Risken för 
knäckning är liten då stativet klarar av en kraft som är 8 gånger större innan det finns 
risk för knäckning. Totalvikten på stativet är 60,5 kg.  

Vad gäller kontrollvolymen håller sig stativet inom gränserna i alla riktningar utom 
uppåt, där stativet kommer utanför kontrollvolymen vid maximal deformation i negativ 
z-led. Detta anses inte vara något problem, eftersom det i detta område inte finns något 
som stativet kan gå emot. De mest kritiska sektionerna av stativet är inte helt oväntat 
vissa fogar då spänningen är som högst där.   

Tvärsnittet på balkarna som används är huvudsakligen kvadratiskt.  I detta specifika fall 
kan cirkulära tvärsnitt ha varit en bättre lämpad kandidat. Balkarna får ett högre 
yttröghetsmoment vid kvadratiska tvärsnitt jämfört med cirkulära men toleransen 
gentemot kontrollvolymen minskar och spänningskoncentrationerna vid kanterna ökar. 
Detta betyder att vinsten av att använda kvadratiskt tvärsnitt inte blir så stort i praktiken.   

FEM-modellen som skulle simulera ett verkligt förlopp får anses vara godkänd. Hänsyn 
har tagits till gravitation, planets skrov ersattes med fjädrar med samma styvhet som 
planet och alla lastfall har analyserats på ett så bra sätt som möjligt. FEM-modellen 
skulle kunna göras bättre genom att göra en analys på svetsfogarna. I nuläget har det 
endast kontrollerats att spänningen ej överstiger materialets och svetsfogens sträckgräns. 
Det är också osäkert om meshningen av modellen är tillräckligt noggrann, då licensen 
för Ansys gör att elementen inte kan göras tillräckligt små. Detta bidrar till att resultatet 
för framförallt spänningen i stativet är något osäkert. 

Förbättringar av stativet skulle kunna göras genom att sätta momentfria leder, t.ex. 
kulleder, i vissa knutpunkter. Detta skulle kunna reducera spänningen i stativet. En 
annan idé är att använda sig av en s.k. offerbalk som dimensioneras för att deformeras 
mer än övriga balkar. Då sätt kan största delen av deformationen samlas i den del av 
stativet som är mest lämpad. Detta har p.g.a. tidsbrist inte hunnit undersökas. 
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Appendix A - Materialdata 

 

Stål AISI 4130 

Brottgräns, Rm   655  MPa 

Sträckgräns, Rp0,2  517  MPa 

Elasticitetsmodul, E  200  GPa 

Skjuvmodul, G  75,8  GPa 

Poissons tal, ν  0,32 

Densitet, ρ  7830  kg/m3 

Värmeutvidgningskoefficient   12,5*10^‐6   1/C° 

 

Titanlegering Ti-6Al-4V 

Brottgräns, Rm   1018  MPa 

Sträckgräns, Rp0,2  948,5  MPa 

Elasticitetsmodul, E  113,5  GPa 

Skjuvmodul, G  44  GPa 

Poissons tal, ν  0,31 

Densitet, ρ  4430  kg/m3 

Värmeutvidgningskoefficient   8,1*10^‐6  1/C° 

 
Maråldringsstål 

Brottgräns, Rm   1 970  MPa 

Sträckgräns, Rp0,2  1 900  MPa 

Elasticitetsmodul, E  188  GPa 

Skjuvmodul, G  72  GPa 

Poissons tal, ν  0,31 

Densitet, ρ  7 920  kg/m3 

Värmeutvidgningskoefficient   10,2*10^‐6  1/C° 
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Appendix B – Krafter och styvhet 

Högalfaläge 

Fmax (kN)  φ (°)  Υ (°)  n  Fx (kN)  Fy (kN)  Fz (kN) 

30  0  53  1,5  27,061  35,954  0,000 

30  45  75  1,5  11,647  30,736  ‐30,736 

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

30  90  90  1,5  0,000  0,000  ‐45,000 

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

30  135  75  1,5  11,647  ‐30,736  ‐30,735 

30  180  53  1,5  27,082  ‐35,939  0,000 

30  225  75  1,5  11,647  ‐30,735  30,736 

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

30  315  75  1,5  11,647  30,736  30,735 

 

 

Max skärmlast 

Fmax (kN)  φ (°)  Υ (°)  n  Fx (kN)  Fy (kN)  Fz (kN) 

50  0  0  1,5  75,000  0,000  0,000 

50  0  10  1,5  73,861  13,024  0,000 

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

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

50  90  10  1,5  73,861  0,000  ‐13,024 

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

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

50  180  10  1,5  73,861  ‐13,024  0,000 

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

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

50  270  10  1,5  73,861  0,000  13,024 

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

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

 

 

Styvhet i infästningspunkter k N/mm k N/mm  k N/mm  

Övre infästningspunkter  30 000  1 500  1 500 

Nedre infästningspunkter  30 000  3 000  5 000 
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Appendix C - Kontrollvolym 
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Appendix D – Eulers knäckfall 

(Sjöström, Sören, 2012-03-15). 
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Appendix E – Yttröghetsmoment  

Tabell beräkning av yttröghetsmoment och vridstyvhet 

(Sjöström, Sören, 2012-03-15) 

 

 

	
	
	
     där 	 är avståndet till tyngdpunkten (Lundh 2000, s. 79) 
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Matlab-kod 

%Given data 
%------------------------------------------------- 
  
%Cirkelrör 
r1 =0.025; %innerradie 
r2=0.030;  %ytterradie  
A_c=pi*(r2^2 - r1^2) %area 
  
Iy_cirkel=pi/4*(r2^4-r1^4) 
Iz_cirkel=pi/4*(r2^4-r1^4) 
  
%FYRKANTSBALK 
b2=0.06; % ytterbredd på fyrkantsbalk 
b1= sqrt(b2^2 -A_c) % innerbred på fyrkantsbalk 
  
Iy_fyrkant=(b2^4-b1^4)/12 
Iz_fyrkant=(b2^4-b1^4)/12 
  
  
%TRIANGEL 
h2=0.06; % ytterlängd triangelsida 
h1= sqrt(h2^2-(h2/2)^2); 
h4= sqrt(h2/h1*(h1*h2 - 2*A_c)); 
h3= h1*h4/h2; 
t=(h1-h3)/2 %tjocklek 
ds=0.0428*3/t; 
  
Iy_triangel=(h2*h1^3-h4*h3^3)/36 
Iz_triangel=(h1*h2^3-h3*h4^3)/48 
  
%I-BALK 
  
L2=0.05; 
L1= 0.08; 
L4=0.02; 
x=(L1*L2 - A_c)/2; 
L3=x/L4; 
  
Iy_I_balk=(L2*L1^3-2*L4*L3^3)/12 
Iz_I_balk=(L1*L2^3-2*L3*L4^3)/12 
  
%%Vridstyvhet 
  
K_cirkel=pi/2*(r2^2 - r1^2) 
K_fyrkant=0.422*(b2^3-b1^3)/3 
K_triangel=4*A_c/ds 
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Ansys-test tvärsnitt, cirkel 
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Ansys-test tvärsnitt, fyrkant 
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Appendix F – Använda elementtyper Ansys 

Tabell över de element som Ansys använder vid Analys av slutgiltigt stativ 

 

*** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES 
TYPE NUMBER ENAME TOTAL CP AVE CP 
 
1 3090 SOLID187 0.406 0.000131 
2 3120 SOLID187 0.967 0.000310 
3 691 SOLID187 0.109 0.000158 
4 757 SOLID187 0.374 0.000495 
5 758 SOLID187 0.140 0.000185 
6 635 SOLID187 0.094 0.000147 
7 640 SOLID187 0.078 0.000122 
8 691 SOLID187 0.109 0.000158 
9 628 SOLID187 0.187 0.000298 
10 602 SOLID187 0.187 0.000311 
11 3113 SOLID187 0.562 0.000180 
12 2130 SOLID187 0.468 0.000220 
13 2711 SOLID187 0.296 0.000109 
14 73 CONTA174 0.000 0.000000 
15 73 TARGE170 0.000 0.000000 
16 94 CONTA174 0.031 0.000332 
17 94 TARGE170 0.000 0.000000 
18 95 CONTA174 0.031 0.000328 
19 95 TARGE170 0.000 0.000000 
20 73 CONTA174 0.000 0.000000 
21 73 TARGE170 0.000 0.000000 
22 46 CONTA174 0.000 0.000000 
23 46 TARGE170 0.000 0.000000 
24 87 CONTA174 0.031 0.000359 
25 87 TARGE170 0.000 0.000000 
26 84 CONTA174 0.062 0.000743 
27 84 TARGE170 0.000 0.000000 
28 97 CONTA174 0.016 0.000161 
29 97 TARGE170 0.000 0.000000 
30 149 CONTA174 0.016 0.000105 
31 149 TARGE170 0.000 0.000000 
32 79 CONTA174 0.031 0.000395 
33 79 TARGE170 0.000 0.000000 
34 25 CONTA174 0.000 0.000000 
35 25 TARGE170 0.000 0.000000 
36 112 CONTA174 0.000 0.000000 
37 112 TARGE170 0.000 0.000000 
38 221 CONTA174 0.078 0.000353 
39 221 TARGE170 0.000 0.000000 
40 86 CONTA174 0.000 0.000000 
41 86 TARGE170 0.000 0.000000 
42 79 CONTA174 0.000 0.000000 
43 79 TARGE170 0.000 0.000000 
44 85 CONTA174 0.000 0.000000 
45 85 TARGE170 0.000 0.000000 
46 23 CONTA174 0.000 0.000000 
47 23 TARGE170 0.000 0.000000 
48 113 CONTA174 0.016 0.000138 
49 113 TARGE170 0.000 0.000000 
50 221 CONTA174 0.062 0.000282 
51 221 TARGE170 0.000 0.000000 
52 24 CONTA174 0.031 0.001300 
53 24 TARGE170 0.000 0.000000 
54 97 CONTA174 0.000 0.000000 
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55 97 TARGE170 0.000 0.000000 
56 28 CONTA174 0.000 0.000000 
57 28 TARGE170 0.000 0.000000 
58 149 CONTA174 0.047 0.000314 
59 149 TARGE170 0.031 0.000209 
60 170 CONTA174 0.016 0.000092 
61 170 TARGE170 0.000 0.000000 
62 3 CLOAD201 0.000 0.000000 
65 32 CONTA174 0.000 0.000000 
66 1 TARGE170 0.000 0.000000 
67 32 CONTA174 0.000 0.000000 
68 1 TARGE170 0.000 0.000000 
69 32 CONTA174 0.000 0.000000 
70 1 TARGE170 0.000 0.000000 
71 32 CONTA174 0.000 0.000000 
72 1 TARGE170 0.000 0.000000 
73 32 CONTA174 0.000 0.000000 
74 1 TARGE170 0.000 0.000000 
75 32 CONTA174 0.000 0.000000 
76 1 TARGE170 0.000 0.000000 
77 32 CONTA174 0.000 0.000000 
78 1 TARGE170 0.000 0.000000 
79 32 CONTA174 0.000 0.000000 
80 1 TARGE170 0.000 0.000000 
81 32 CONTA174 0.000 0.000000 
82 1 TARGE170 0.000 0.000000 
83 32 CONTA174 0.000 0.000000 
84 1 TARGE170 0.000 0.000000 
85 32 CONTA174 0.000 0.000000 
86 1 TARGE170 0.000 0.000000 
87 32 CONTA174 0.000 0.000000 
88 1 TARGE170 0.000 0.000000 
89 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
90 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
91 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
92 1 COMBIN14 0.016 0.015600 
93 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
94 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
95 1 COMBIN14 0.016 0.015600 
96 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
97 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
98 1 COMBIN14 0.016 0.015600 
99 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
100 1 COMBIN14 0.000 0.000000 
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Appendix G – Resultat från Ansys 

Konvergensstudie, mesh 0,1 m 
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Konvergensstudie, mesh 0,03 m 
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Modell 1- cirkel solid 
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Modell 1- cirkel rör 
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Modell 2 
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Modell 3 – Stål 
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Modell 3 – Titan 
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Modell 4 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 

 

 

Modell 5 
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Modell 5 – flyttat bakre stag 
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Modell 5 – Stål AISI 4130 
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Appendix H – Ritning  

 

 

 

 

 

 

 

  


