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Sammanfattning 

Det här projektet har genomförts på uppdrag av Saab, med syftet att designa och 
dimensionera ett stativ för infästning av en momentskärm. Denna momentskärm 
används vid provflygning av JAS39 Gripen för att vid behov upphäva ett okontrollerat 
tillstånd som kan inträffa vid tester av spinnfall och högalfaflygningar.  

Det arbete som presenteras i den här rapporten är en del av ett större projekt där målet 
har varit att ta fram ett stativ. I den här rapporten presenteras analyser som har gjorts 
dels med handbokslösningar och klassisk hållfasthetslära, dels med FE-programmet 
Ansys för att kontrollera att det slutgiltiga konceptet uppfyller samtliga givna krav.  

Vid dimensioneringen har ett iterativt arbetssätt använts, det har byggt på att först ta 
fram ett grundläggande koncept och sedan förbättra detta under projektets gång. Efter 
varje iteration har analyser gjorts av resultatet för att verifiera stativets funktion. För att 
inte påverka flygegenskaperna mer än nödvändigt har det även varit viktigt att minimera 
stativets vikt. Projektet har resulterat i ett koncept av titanlegeringen Ti-6Al-4V med en 
vikt på 67,7 kg. 
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1 Inledning 
Det här projektet hålls i kursen TMMT06, Maskinteknik – Projektkurs, som ges vid 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Projektet ligger under området 
strukturhållfasthet och innefattar, på uppdrag av Saab, dimensionering av en 
momentskärmsinstallation som används under utveckling av flygplanet JAS39 Gripen. 

1.1 Bakgrund 

Vid provflygning med JAS39 Gripen genomförs spinnfall och högalfaflygningar. Under 
dessa tester kan flygplanet hamna i ett oflygbart tillstånd där vingarna ej ger någon 
lyftkraft och planet faller okontrollerat. 

För att förhindra att flygplanet går förlorat under dessa manövrar finns en skärm som 
kan aktiveras för att ge ett tippmoment på flygplanet, vilket rätar upp planet och gör det 
möjligt för piloten att fortsätta flyga. Denna skärm sitter fast i flygplanet med hjälp av 
ett skärmstativ och det är detta stativ som skall designas och dimensioneras. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med projektet är att designa och dimensionera ovan nämnda stativ. Högsta 
prioritet är att uppnå en så låg vikt som möjligt för att minimera förflyttning av 
flygplanets tyngdpunkt och därmed minska behovet av barlast. 

Detta arbete är en del av ett större projekt som handlar om att ta fram ett gemensamt 
förslag på ett nytt stativ. De två grupperna i projektet har därför fokuserat på olika delar 
av arbetet, vilket gör att vissa ingående parametrar i den här rapporten bygger på 
resultat från den andra projektgruppen. 

1.3 Förutsättningar 

För att stativet inte ska påverka flygplanets egenskaper och prestanda mer än 
nödvändigt under provflygning har beställaren angett ett antal krav som det 
dimensionerade stativet måste uppfylla. 

En första förutsättning gäller stativets infästning i flygplanet. Det finns fyra bestämda 
punkter i skrovet där stativet ska fästas, och koordinater för dessa punkter är givna. 
Flygplanets styvhet vid infästningarna är givna enligt uppgiftsbeskrivning. 

Koordinater för den punkt där momentskärmen ska fästas i stativet har bestämts av 
beställare. Denna punkt måste beröras av stativet, vilket ger ett krav för konstruktionen.  

Det finns även ett bestämt område inom vilket stativet måste hållas. Nedåt begränsas 
området av flygplanets stjärtkon och motorutblås, eftersom den höga temperatur som 
finns där kan förändra materialets egenskaper och minska hållfastheten. Uppåt 
begränsas området framförallt av sidrodret som sitter på den vertikala vingen. Om 
sidrodrets rörelse begränsas påverkar det flygegenskaperna, vilket ska undvikas. Det 
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finns även en begränsning uppåt på grund av den behållare där skärmen ligger när den 
inte används. Behållaren fästs på stativet och utgör därför ingen faktiskt begränsning, 
men förskjutningen här ska ändå hållas inom rimliga värden. 

Även om stativet hålls innanför den givna kontrollvolymen kommer de yttre 
förutsättningarna för stativet att förändras något under användning. Det gäller 
exempelvis temperaturen, som beror dels på omgivande lufttemperatur, dels på 
eventuell värmeöverföring från motorutblås. Som utgångspunkt har därför beställaren 
angett ett temperaturområde, mellan -50° C och +100° C, där stativet ska kunna 
användas. 

Ett antal olika lastfall som kan uppkomma vid användandet av momentskärmen har 
givits av beställare eftersom dessa kan vara svåra att få tag på. Det är med hänsyn till 
dessa krafter som stativet ska dimensioneras. I uppgiftsbeskrivningen har krafterna 
angetts med en säkerhetsfaktor på 1,5 och därför kommer ingen ytterligare 
säkerhetsmarginal beaktas vid det slutliga resultatet. 

1.4 Avgränsningar 

Projektets mål är endast att ta fram en konstruktion som uppfyller önskade krav på 
hållfasthet, och därför har de aerodynamiska effekter som stativet i verkligheten 
genererar inte beaktats. Eftersom det finns ett definierat område inom vilket stativet ska 
hållas på grund av yttre begränsningar, vilket även leder till begränsad aerodynamisk 
påverkan, kan detta enligt uppgiftsbeskrivning antas vara en rimlig avgränsning. 

I uppgiftsbeskrivningen från beställaren har kraften från momentskärmen antagits 
angripa stativet i endast en punkt. I det verkliga fallet kommer skärmen vara fäst med 
hjälp av en dragbrottbult, men eventuella skillnader i resultatet antas vara små och 
försummas därför. 

Infästningspunkterna i flygplansskrovet är givna och ligger till grund för 
dimensioneringen av stativet. Däremot kommer ingen hänsyn att tas till hur infästningen 
ser ut, då Saab antas ha en egen lösning på detta. Stativet konstrueras så att det ska vara 
möjligt att anpassa till önskad infästningsmetod.  

1.5 Materialval och tvärsnitt 

Eftersom det här arbetet är en del av ett större projekt finns det vissa delar som kommer 
att ligga till grund för det slutliga resultatet, som bygger på vad övriga 
projektmedlemmar tagit fram. Exempel på sådana förutsättningar är materialval och 
undersökning av tvärsnitt, som inte kommer presenteras ingående i denna rapport. 
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2 Metod och genomförande 
Projektet genomfördes med ett iterativt arbetssätt. Detta gjordes genom att en enkel 
design först togs fram, vilken sedan utvecklades och förbättrades till ett nytt koncept 
med grund i resultatet av det föregående konceptets dimensionering. Därefter gjordes 
proceduren om ett antal gånger till dess att en tillfredställande konstruktion tagits fram. 

I kapitel 1.3 presenterades en förutsättning om vilket temperaturintervall som stativet 
kunde utsättas för under användning. Eftersom temperaturen +100° C ansågs ge de 
hårdaste kraven, vilket framkom under materialvalet, användes materialegenskaperna 
vid denna temperatur för samtliga beräkningar. 

2.1 Volymbegränsningar 

För att lättare se vilka begränsningar som finns för stativet gjordes en CAD-modell med 
hjälp av Creo Elements/Pro 5.0 som innehöll på förhand bestämda volymbegränsningar 
(se Bilaga 1). Eftersom positionen för dessa inte var helt definierade i 
uppgiftsbeskrivningen valdes några kända punkter ut som grund och resterande punkter 
interpolerades fram. Med hjälp av denna modell var det möjligt att undersöka hur stora 
förskjutningar som var tillåtna för de olika delarna av stativet, och därmed även kunna 
kontrollera ifall de koncept som togs fram under arbetets gång uppfyllde givna krav. 

2.2 Konceptuell design 

Det första steget i arbetsgången var att ta fram en konceptuell design. Detta var ett 
enkelt koncept som användes som utgångspunkt i dimensioneringen, och som senare 
eventuellt kunde förändras. I det här momentet fick samtliga projektmedlemmar ge ett 
förslag på en första design. Dessa förslag jämfördes sedan med hänsyn till ett antal olika 
kriterier i en beslutsmatris som tagits fram gemensamt i projektgruppen, enligt boken 
Product Design and Development (Ulrich & Eppinger, 2008). Kriterierna byggde på 
antaganden om vad som kunde vara viktigt att ta hänsyn till vid den slutliga 
konstruktionen för att uppfylla de krav som var givna. För den konceptuella designen 
bestämde projektgruppen att ett cirkulärt tvärsnitt skulle användas.  

2.3 Kraftanalys 

Nästa del i arbetet var att utföra en kraft- och momentanalys baserat på den konceptuella 
designen. Analysen byggde på handbokslösningar och skulle ligga till grund för den 
första dimensioneringen Vid beräkningarna användes de lastfall som definierades av 
beställaren (se Bilaga 2). Parallellt med den här kraftanalysen studerade projektets 
andra delgrupp olika material som skulle kunna användas till det första konceptet. 

För att lättare kunna hålla ordning på stativets olika delar vid kraftanalysen definierades 
namn på stängerna och knutpunkterna (se Figur 1).  
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Figur 1 visar hur stativets olika delar har namngetts för beräkningar. 

Till en början ställdes stativet upp som ett tredimensionellt elastostatiskt stångbärverk. 
Det betyder emellertid att man ser lederna som momentfria, vilket inte kunde förutsättas 
i detta fall. För att inte försumma detta prövades elementarfallsmetoden, där hänsyn togs 
till moment, vinklar och krafter. Här beräknades stängerna i form av balkar som, på 
grund av att de svetsas ihop, ansågs vara fast inspända på båda sidorna. Även här 
uppkom problem med kraftuppdelning, och därför användes en metod som gick ut på att 
undersöka vad som händer i det värsta fallet, det vill säga om hela kraften skulle belasta 
en stång i taget och inte delas upp i knutpunkterna. Detta gjordes genom att simulera 
några olika kraftvägar för att beskriva de olika fall av hur kraften skulle kunna röra sig 
igenom stativet. Den här metoden gav en första uppfattning om de krafter och moment 
som kan påverka konstruktionen, med en viss säkerhetsmarginal, och resultatet låg till 
grund för fortsatt iteration. 

Krafterna på varje balk i det globala koordinatsystemet (se Bilaga 3) projicerades ner på 
respektive balks lokala koordinatsystem för att få ut värden på böjmoment, dragkraft 
och vridmoment.  

2.4 Dimensionering av första koncept 

När kraftanalysen var klar låg denna, tillsammans med det materialval som var gjort av 
den andra gruppen i projektet, till grund för en första dimensionering. De beräknade 
krafterna och momenten i stativets knutpunkter användes för att beräkna böj-, drag- och 
vridspänningar enligt ekvationerna (Lundh, 2000) 

ö,௫ߪ = ܯ
௬ܫ

ݖ� = ܯ
ߨ

64 ସܦ) െ ݀ସ)
 (1)     ݖ�
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ௗߪ = ܨ
ܣ      (2) 

߬௩ௗ,௫ = ܦ௩ܯ16
ସܦ)ߨ െ ݀ସ)      (3) 

 

Ekvationerna (1), (2) och (3) användes tillsammans med von Mises flythypotes för att 
beräkna nödvändig diameter för att undvika plasticering. För att göra dessa beräkningar 
skrevs ett program i Matlab. Programmet använde givna skärmlaster, längder på stänger 
och vinklar mellan stänger för att beräkna samtliga krafter och moment i konstruktionen 
för de olika teoretiska kraftvägarna. Dessa resultat användes för att ta fram den minsta 
diameter som krävdes för respektive stång. 

Diametern beräknades för två fall, när innerdiametern antogs vara 50 % samt när den 
antogs vara 80 % av ytterdiametern. Det som kunde ses då var att erforderlig 
ytterdiameter knappt förändrades mellan båda innerdiametrarna, därför användes den 
tunnare varianten. Vid den första dimensioneringen antogs samma dimensioner för 
samtliga stänger i konstruktionen. 

Förutom plasticering beräknades även den diameter som krävdes för att undvika 
knäckning i någon del av stativet. De olika stängerna antogs vara sammansatta med en 
svetsfog, vilket gjorde att Eulers fjärde knäckfall användes vid analysen. Eventuell 
knäckning beräknades enligt ekvationen (Lundh, 2000) 

ܲ = ܫܧଶߨ4
ଶܮ =

ଷߨ
ସܦ)ܧ16 െ ݀ସ)

ଶܮ     (4) 

Ur ekvationerna (1) - (4) kunde den slutgiltiga diameter som krävdes för att det första 
konceptet skulle klara av samtliga lastfall beräknas. 

2.5 Modellering och beräkningar i Ansys 

Det stativ som tagits fram med hjälp av handbokslösningar modellerades i CAD-
programmet Creo i form av en solid. Då svetsfogar skulle analyseras manuellt 
modellerades knutpunkterna som kulor i vilka stängerna kopplades samman. 
Anledningen till att detta gjordes var framförallt för att dimensioneringen gick ut på att 
testa sig fram, och många modeller behövde därmed analyseras. Genom att använda 
denna förenkling kunde tiden för att modellera konceptet således minska. Utan 
modellering av dessa kulor kunde det finnas fria ändar vid sammanfogningarna som 
resulterade i felaktiga spänningar.  

Modellen exporterades sedan som en STEP-fil för att kunna analyseras i FE-
programmet Ansys Workbench 14.0. För att där simulera elastiska infästningar i 
flygplanet infästes stativet med tre fjädrar i respektive infästningspunkt, med varsin 
riktning i det globala koordinatsystemet, och med styvheter enligt Bilaga 4. 
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2.6 Analys av första koncept 

När en första dimensionering var gjord samlades hela projektgruppen för att analysera 
resultatet. Det första konceptet var dimensionerat för att klara av plasticering och 
knäckning, ingen hänsyn hade tagits till förskjutningar. Detta är dock något som skulle 
påverka vidare utveckling av konstruktionen, eftersom det fanns en på förhand 
definierad kontrollvolym som begränsade hur stativet fick deformeras. Därför 
undersöktes konceptet även i Ansys, för att lättare kunna jämföra förskjutningarna med 
de yttre begränsningarna. 

Det gjordes även en närmare analys av respektive del av stativet för att se vilka stänger 
som påverkas mest under körning av samtliga lastfall. Detta gjordes genom att 
kontrollera effektivspänningen och förskjutningar i olika riktningar för stativets olika 
delar för att kunna stärka upp de delar som inte klarar av belastningen. Eventuellt kunde 
andra delar av konstruktionen göras svagare för att minska den totala vikten. 

2.7 Förbättringar 

För att tydligt kunna se hur mycket stativet får deformeras kontrollerades avståndet från 
ett antal utvalda kritiska punkter till de olika begränsningsytorna, för att senare jämföras 
med förskjutningar i dessa punkter. 

Med den gemensamma analysen av det första konceptet som utgångspunkt fick alla 
projektmedlemmar för hand skissa upp tre konceptförändringar var som kunde användas 
för att förbättra konstruktionen. Dessa förslag diskuterades i gruppen innan ett antal 
förslag gemensamt valdes ut för ytterligare jämförelse. De utvalda koncepten 
modellerades och importerades till Ansys där bland annat förskjutningar kunde 
analyseras. 

För att kunna göra en någorlunda bra jämförelse modellerades samtliga koncept med 
liknande tvärsnitt och material. Resultaten för respektive analys, med avseende på 
förskjutningar och vikt, diskuterades i gruppen som gemensamt valde ut ett koncept 
som verkade kunna hjälpa mot de problem det tidigare konceptet hade.  

Under tiden som förbättringar av stativet undersöktes gjordes även en ny fas av 
materialval. Eftersom kunskapen har förbättrats gällande vilka egenskaper som var 
viktiga för stativet, fanns det nu en möjlighet att denna process kunde leda till att ett nytt 
material valdes. I den här fasen undersöktes dessutom olika typer av fogar för att 
kontrollera hur de olika delarna av stativet skulle monteras vid tillverkning. 
Materialvalet utfördes, precis som tidigare i projektet, huvudsakligen av den andra 
delgruppen i projektet. 

2.8 Dimensionering av nytt koncept 

Till skillnad från analysen som gjorts för det första konceptet, där endast plasticering 
och knäckning kontrollerades, fokuserades dimensioneringen av det nya konceptet mer 
på förskjutningar.  

Det första steget var att modellera konceptet i Creo där en mer noggrann undersökning 
gjordes av den maximala förskjutning som var tillåten, med hänsyn till 
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begränsningsytorna. Modellen exporterades sedan till Ansys för att analysera 
förskjutningar och effektivspänningar, för att se till så att inte den uppmätta maximala 
förskjutningen överskreds och att materialet ej plasticerade vid något lastfall. 

Vid dimensioneringen av det nya konceptet användes rör med olika diametrar beroende 
på hur mycket de belastas, enligt analysen som beskrevs i kapitel 2.6. Stängerna närmast 
infästningspunkterna gjordes därför med ett större tvärsnitt än stängerna längst ut på 
stativet. 

De korslagda stänger som lagts till gjordes även de med ett mindre tvärsnitt, och för att 
klara de frigångskrav som var ställda behövde de även böjas något. Eftersom detta 
skulle kunna vara något som påverkar resultatet i slutändan gjordes analyser av detta 
fall i Ansys. Som en del av dimensioneringen gjordes även en undersökning av hur stor 
inverkan de korslagda stängerna hade för den totala deformationen av stativet, genom 
att göra en jämförelse mellan ett stativ med och ett utan dessa. 

Dimensioneringen gjordes precis som hela projektet i en iterativ form, där resultatet för 
respektive analys låg till grund för eventuella förbättringar. Om resultatet visade på att 
kraven inte uppfylldes förstärktes konstruktionen, men om kraven uppfylldes med 
marginal låg fokus på att reducera vikten. Efter ett antal iterationer, när det blev svårt att 
göra ytterligare förbättringar, kunde dimensioner för ett slutgiltigt koncept fastställas. 

2.9 Modellering av slutgiltigt koncept 

När dimensioneringen av konceptet slutförts så behövdes en mer korrekt CAD-modell 
för att kunna göra en mer noggrann analys. Tidigare användes en modell med 
förenklade knutpunkter, medan den nya modellen var sammansatt för att på ett bättre 
sätt simulera hur konstruktionen kan svetsas ihop vid montering. Detta gjordes genom 
att tydligare definiera i vilka punkter sammanfogning av de olika stängerna skulle kunna 
ske i praktiken, samt att lägga till svetsfogar vid anslutningarna. Tillsammans med 
information om hur materialet påverkas vid svetsning kunde även svetsfogarna studeras 
i modellen. Den reviderade modellen analyserades sedan i Ansys för att kontrollera att 
konceptet fortfarande uppfyllde alla uppställda krav. 

2.10 Konvergensanalys 

För att kontrollera att resultatet i Ansys konvergerar mot ett visst värde, och inte är fel 
på grund av för stora element, genomfördes en konvergensanalys. Denna gjordes genom 
att använda fyra olika elementstorlekar för att på så sätt uppnå olika meshtätheter, och 
undersöka förskjutningar i det globala koordinatsystemet för respektive fall. Därefter 
undersöktes de olika resultaten i en jämförelse med föregående mesh, vilket gjorde det 
möjligt att se hur mycket en minskad elementstorlek påverkar resultatet i analysen. 

2.11 Submodellanalys 

För att kunna analysera de områden där spänningarna är som högst med större säkerhet 
gjordes en submodell av detta område. Detta gjordes genom att analysera den 
fullständiga modellen i Ansys för att undersöka vilka förskjutningar som den resulterade 
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i, och sedan använda dessa som randvillkor i den mindre modell som skurits ut ur den 
ursprungliga CAD-modellen. 

I Ansys gjordes detta genom att man via en Command-låda sparade resultatet i 
globalmodellen till en extern fil, gick till submodellen och sparade data för de klippta 
ytorna. Dessa användes i sin tur i globalmodellen för att skapa interpolerade värden av 
förskjutningarna vid de klippta områden som skall agera som randvillkor till 
submodellen (Looman, 2007). Användandet av submodeller gav en möjlighet att uppnå 
högre meshtäthet i FE-analysen, och därmed även en större säkerhet i resultatet.  

2.12 Övriga analyser 

Parallellt med analyserna av det slutgiltiga konceptet i detta arbete fanns även ett antal 
analyser som huvudsakligen utfördes av projektets andra delgrupp. 

En sådan analys var huruvida det slutgiltiga konceptet klarar av knäckning eller inte. 
Detta gjordes med hjälp av funktionen ”Linear buckling” i Ansys. Arbetet inkluderade 
en jämförelse för en enkel geometri mellan lösningen i Ansys och handboksberäkningar 
enligt Eulers knäckfall för att verifiera knäckfunktionen i Ansys. Därefter undersöktes 
det slutgiltiga konceptet för att utesluta en risk för knäckning för samtliga stänger. 

Ytterligare en analys som i första hand utfördes av den andra delgruppen var en 
jämförelse av olika tvärsnitt. För den konceptuella designen hade ett cirkulärt tvärsnitt 
valts, men det kunde vara intressant att även undersöka hur andra tvärsnitt skulle 
påverka slutresultatet. Därför undersöktes olika tvärsnitt både matematiskt, genom att 
jämföra exempelvis yttröghetsmoment, och i praktiken, genom analyser i Ansys. 

2.13 Presentation av slutgiltigt koncept 

När konstruktionen hade kontrollerats så att den uppfyllde alla krav som var ställda 
kunde stativets slutliga dimensioner bestämmas. Det gjordes genom att mäta tvärsnitt 
och längd för respektive stång, samt de vinklar som finns mellan stängerna i den 
fullständiga konstruktionen. Dessutom kontrollerades positionerna för samtliga 
knutpunkter där stängerna sammanfogas. 

Med hjälp av Creo gjordes en ritning av konstruktionen. Denna gjordes i några olika 
vyer, med ett antal infogade snitt, för att kunna visa samtliga längder och vinklar som 
kan vara av intresse. Ritningen gjordes enligt en metod som definieras i boken 
Introduktion till ett CAD-verktyg Creo Elements/Pro 5.0 (Hallberg, 2012). 
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3 Resultat och diskussion 
Nedan följer en presentation av resultat som tagits fram under arbetets gång. Kapitlet är 
organiserat för att i första hand visa de resultat som har påverkat det fortsatta arbetet. 
Resultat som anses vara mindre avgörande för slutresultatet redovisas i bilagor. 

3.1 Konceptuell design 

Jämförelsen mellan tre enkla skisser som tagits fram i det första steget (se Bilaga 5) 
resulterade i en konceptuell design (se Bilaga 6). Jämförelsekriterierna var framtagna 
gemensamt i projektgruppen (se Tabell 1). 

Tabell 1 visar den beslutsmatris som användes vid framtagning av den konceptuella 
designen. 

Jämförelsekriterie Koncept 1 (Referens) Koncept 2 Koncept 3 

Stabilitet i x-led 0 - 0 

Stabilitet i y-led 0 - 0 

Stabilitet i z-led 0 - 0 

Förbättringsmöjligheter 0 - 0 

Möjlighet till infästning 
av momentskärm 

0 0 - 

Resultat 0 -4 0 

 

Eftersom det var svårt att från början känna till vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 
dimensioneringen var det endast antaganden som låg till grund för beslutet. Detta 
betydde att de jämförelsekriterier som ansågs vara viktiga i detta steg eventuellt skulle 
kunna ändras i det fortsatta arbetet. 

Dessutom gjordes ingen analys i Ansys vid framtagandet av den konceptuella designen, 
utan den togs fram genom en jämförelse av de enkla skisser som gjorts för hand. Detta 
är något som skulle kunna leda till att ett koncept som egentligen är en bättre grund 
bortses ifrån på grund av felaktiga antaganden. 

Värt att notera vid valet av den konceptuella designen är att den inte helt motsvarar 
något av de tre koncept som jämfördes, utan är en kombination av främst koncept 1 och 
3. Detta gjordes eftersom koncept 1 bedömdes vara den bästa grunden att utgå ifrån, 
men att det skulle vara bättre att använda ett tvärstag längts ut på stativet för att fästa 
momentskärmen i istället för att låta alla stänger gå ihop i en punkt enligt koncept 1. 
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3.2 Dimensionering av första koncept 

När kraft- och momentanalysen var klar kunde det första konceptet dimensioneras med 
hjälp av Matlab. Eftersom det första konceptet gjordes med samma diameter och 
tvärsnitt för samtliga delar av stativet var det den största diametern ur beräkningarna 
som var dimensionerande. Resultatet blev en diameter på 115 mm (se Tabell 2). 

Tabell 2 visar vilken diameter som behövs på respektive stång för att undvika 
plasticering och knäckning av konstruktionen under samtliga lastfall. 

Stång Erforderlig ytterdiameter [mm] 

1 77,2 

2 81,6 

3 88,1 

4 88,5 

5 81,9 

6 92,6 

7 77,7 

8 93,9 

9 110,8 

10 114,4 

11 115,0 

12 111,0 

 

Den erforderliga diametern gällde när innerdiametern antogs vara 80 % av 
ytterdiametern. Tester gjordes även med ett förhållande mellan diametrarna på 50 %, 
vilket resulterade att den minsta diameter som krävdes var 98,6 mm. Eftersom detta 
tvärsnitt resulterar i en större tvärsnittsarea, och därmed en högre vikt, antogs 
innerdiametern till 80 % av ytterdiametern. 

Under tiden som den här kraft- och momentanalysen genomfördes fokuserade den andra 
delen av projektgruppen på att undersöka material till det första konceptet. En 
jämförelse gjordes mellan ett antal olika alternativ, inklusive olika typer av stål, 
aluminiumlegeringar och titanlegeringar. Det valda materialet i det här första steget av 
projektet var titanlegeringen Ti-6Al-4V, som framförallt valdes för att det hade ett bra 
förhållande mellan vikt och styvhet (se Bilaga 7 för materialegenskaper). Eftersom 
materialvalet inte var en del av det här arbetet kommer dock inte närmare motivering 
göras till beslutet, utan det bygger på en rekommendation från övriga 
projektmedlemmar. (Frid & Lessmark, 2013) 
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3.3 Analys av första koncept 

Ur Figur 2 är det möjligt att se resultatet av den första dimensioneringen. Koordinaterna 
för de olika noderna i det globala koordinatsystemet presenteras i Tabell 3. 

 
Figur 2 visar en bild på det första konceptet med dimensioner enligt 
handbokslösningar. 

Tabell 3 visar nodkoordinaterna i det globala koordinatsystemet för det första 
konceptet. 

Nod Koordinat i x-led 
[mm] 

Koordinat i y-led 
[mm] 

Koordinat i z-led 
[mm] 

A 16 311,00 -100,00 3 199,00 

B 16 311,00 100,00 3 199,00 

C 15 298,17 -521,33 3 700,00 

D 15 298,17 -155,00 3 437,49 

E 15 298,17 155,00 3 437,49 

F 15 298,17 521,33 3 700,00 

G 14 148,91 -650,97 4 144,65 

H 14 098,17 -197,37 3 493,24 

I 14 098,17 197,37 3 493,24 

J 14 148,91 650,97 4 144,65 
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För det första konceptet ansågs förskjutningen i y-led var den faktor som först 
begränsade konstruktionen. Den maximala förskjutningen i denna riktning under 
samtliga lastfall var 19,2 mm och detta fall finns att se i Bilaga 8.  

Detta kan anses vara en liten förskjutning, men på grund av den stora diameter som 
användes på stängerna uppfylldes inte de krav som fanns gentemot begränsningsytorna. 
En möjlig förbättring på konceptet var därför att minska dimensionerna på stängerna, 
och på så sätt ge mer utrymme för förskjutningar. 

Genom att minska dimensionerna på stängerna skulle det även vara möjligt att minska 
vikten på stativet. Den vikt på 173,7 kg, som gällde med det valda materialet 
Ti-6Al-4V, ansågs vara för hög och det var ytterligare en stor anledning till att 
konceptet behövde förbättras. 

3.4 Förbättringar 

Då ett antal olika förbättringsförslag modellerats och analyserats i Ansys kunde en 
jämförelse mellan dessa göras (se Tabell 4). Här gjordes en jämförelse mellan koncept 
med solida, cirkulära stänger med en diameter på 50 mm och med samma typ av stål. 
Det koncept som valdes för att arbeta vidare med var koncept 3 (se Figur 3), då det 
ansågs ha bäst förhållande mellan förskjutningar och vikt.  

Det som tydligt skiljde detta koncept från den ursprungliga designen var korslagda 
stänger både på sidorna och i mitten, för att stabilisera den annars rangliga 
konstruktionen. Anledning till att korset i mitten placerades så långt in i konstruktionen 
är den begränsning som finns i form av styrrodret på den vertikala vingen. 

Något annat som skiljde detta koncept från den första designen var att noderna C och F 
(se Bilaga 9) var tillbakaflyttade något, vilket gjordes eftersom det visat sig att de inre 
stängerna deformerades mer än de yttre. 

Tabell 4 visar en jämförelse mellan de olika förändringsförslag som gjordes på det 
första konceptet. 

Koncept Maximal 
förskjutning 
x-led [mm] 

Maximal 
förskjutning 
y-led [mm] 

Maximal 
förskjutning 
z-led [mm] 

Maximal 
effektivspänning 
[MPa] 

Vikt 
[kg] 

1 8,4 43,6 31,5 507,53 203,38 

2 15,4 41,3 56,4 491,89 215,79 

3 7,0 26,4 28,2 487,00 252,00 

4 8,2 26,4 31,5 217,00 269,00 
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Figur 3 visar den konceptförbättring som valdes för vidare arbete. 

Eftersom kunskapen om vilka egenskaper som var viktiga för stativet, gällande 
exempelvis förskjutningar och plasticering, förbättrades under arbetets gång var det 
möjligt att den nya materialvalsprocess som utfördes av den andra gruppen kunde leda 
till att ett nytt material valdes. Resultatet blev ändå detsamma, att titanlegeringen 
Ti-6Al-4V ansågs vara det bästa alternativet. Den analys av fogar som gjordes i denna 
fas resulterade i att svetsning ansågs vara den bästa lösningen att använda vid 
tillverkning. (Frid & Lessmark, 2013) 

3.5 Analys av nytt koncept 

Vid dimensioneringen av det nya, förbättrade konceptet uppstod problem med 
sidokorsen. På grund av positionen över motorutblåset fanns det där höga krav på 
förskjutningen, något som inte uppfylldes enligt genomförda analyser (se Bilaga 10). 
Resultatet som redovisas där är ett alternativ till dimensionering, men fler har gjorts 
med liknande resultat. 

Ett försök till lösning på problemet var att minska dimensionerna på korsets stänger för 
att ge en större tillåten förskjutning, men detta ledde samtidigt till att stängernas 
förskjutning ökade motsvarande längd. Det var alltså ingen möjlig lösning. 

Ett annat sätt var att öka dimensionerna på de fyra kraftigare stagen som utgår rakt från 
infästningspunkterna (benämnda 9, 13, 16 och 20). Något som nu visade sig var att när 
dessa stag var uppdimensionerade för att klara av kraven vid sidokorsen var det möjligt 
att helt enkelt ta bort dessa kors och ändå uppnå ett lika bra resultat, fast vid en lägre 
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vikt. Därför beslutades det att dessa skulle tas bort. Mittenkorset behölls emellertid då 
det gav en välbehövlig stabilisering i sidled. 

3.6 Dimensionering av slutgiltigt koncept 

För att underlätta presentationen av det slutgiltiga konceptet definierades precis som för 
det första konceptet namn på de olika stängerna och noderna (se Bilaga 11). 

De krav på förskjutningen som använts för att dimensionera det slutgiltiga konceptet 
samt den förskjutning som analysen i Ansys resulterade i går att hitta i Bilaga 12. Där är 
det möjligt att se att den dimensionerande begränsningen för detta koncept var 
tvärstagen 6 respektive 8, där det fanns en marginal på 4 mm. För att se hur 
förskjutningarna betedde sig i dessa kritiska punkter, se Bilaga 13. 

Samtliga förskjutningar låg på en viss marginal från befintliga kravet, och detta berodde 
på att en relativt grov mesh användes vid denna analys. Ett något högre värde på 
förskjutningarna kunde förväntas vid en mer noggrann analys, vilket även visas i 
konvergensstudien. 

3.7 Konvergensstudie 

I konvergensstudien beaktades fyra olika meshtätheter, där antal noder användes som 
jämförelse. De olika nodmängderna gav olika maxvärden på förskjutning i x-, y- och z-
led, samt på den mest kritiska förskjutningen på tvärbalkarna mot utblåset (se Tabell 5 
och Figur 4). 

Anledningen till att endast förskjutningen studerades var för att det var den som hade 
störst inverkan på dimensioneringen, till skillnad från effektivspänningen som maximalt 
uppgick till 388 MPa (se Figur 19 i Bilaga 14) och därmed låg klart under materialets 
sträckgräns på 800 MPa vid temperaturen 100° C enligt Bilaga 7. 

Tabell 5 visar hur förskjutningarna påverkades av att meshstätheten höjdes. 

Antal noder Förskjutning i 
x-led [mm] 

Förskjutning i 
y-led [mm] 

Förskjutning i 
z-led [mm] 

Förskjutning 
tvärbalk [mm] 

18005 10,924 45,055 37,768 36,361 

30514 11,498 47,745 39,325 38,623 

62099 11,765 48,759 40,139 39,614 

120389 11,791 48,836 40,210 39,579 
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Figur 4 visar hur meshen ser ut för de fyra olika elementstorlekarna. Bilden visar en 
närbild av både ett smalt stag (som vid korset i mitten) och ett tjockare stag som går till 
infästningen. 

3.8 Submodeller 

Resultatet som erhölls av submodelleringen blev inte enligt förhoppningarna då 
överföring av randvillkoren ej fungerade som önskat (se Bilaga 15). 

Detta kommer antagligen av att resultatet på något sätt inte överförs som det ska. Vissa 
punkter på randen rörde sig inte alls, vilket ger de konstigt utdragna delarna i modellen 
som kan ses i Bilaga 15. Även om resultatet verkar vara korrekt vid de angripna delarna 
så gör randresultatet att hela resultatet anses vara opålitligt. 

Två olika metoder användes och båda två gav väldigt liknande resultat, därför visas bara 
ett. Värt att notera är att ett bättre stöd för submodellering finns i Ansys 14.5 (EDR 
Medeso, 2013). Tyvärr har denna version inte funnits tillgänglig i arbetet och därför har 
den äldre Ansys-metoden, som innebär att man kör igenom både globalmodellen och 
submodellen med olika Command-lådor suppressade för varje körning, fått användas. 
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3.9 Presentation av slutgiltigt koncept 

När det slutgiltiga konceptet (se Figur 5) var kontrollerat så att det uppfyllde alla 
uppställda krav kunde stativets dimensioner bestämmas.  

 
Figur 5 visar det slutgiltiga konceptet som projektet resulterade i. 

Nedan görs en presentation av utseendet på det slutgiltiga konceptet, vilken innefattar 
dimensioner på respektive stång (se Tabell 6) och positioner för de olika noderna givna 
i det globala koordinatsystemet (se Tabell 7). Med givna dimensioner på stängerna 
erhölls en slutgiltig vikt på 67,7 kg.  

För ritningar av det slutgiltiga konceptet hänvisas till Bilaga 16, för dimensioner på 
stänger, och Bilaga 17, för vinklar i konstruktionen.  
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Tabell 6 visar vilken inner- och ytterdiameter som används för respektive stång i det 
slutgiltiga konceptet (för stångnummer se Bilaga 11). 

Stång Innerdiameter [mm] Ytterdiameter [mm] 

1 50 65 

2 55 65 

3 55 65 

4 55 65 

5 55 65 

6 35 50 

7 50 63 

8 35 50 

9 50 70 

10 50 70 

11 50 70 

12 50 70 

13 20 35 

14 20 35 

 

Tabell 7 visar nodkoordinaterna i det globala koordinatsystemet för det slutgiltiga 
konceptet (för namngivning av noder se Bilaga 11). 

Nod Koordinat i x-led 
[mm] 

Koordinat i y-led 
[mm] 

Koordinat i z-led 
[mm] 

A 16 311,00 -100,00 3 199,00 

B 16 311,00 100,00 3 199,00 

C 15 198,20 -537,67 3 750,00 

D 15 298,17 -155,00 3 437,49 

E 15 298,17 155,00 3 437,49 

F 15 198,20 537,67 3 750,00 

G 14 148,91 -650,97 4 144,65 

H 14 098,17 -197,37 3 493,24 

I 14 098,17 197,37 3 493,24 

J 14 148,91 650,97 4 144,65 

K 14 834,80 -171,36 3 459,79 

L 14 834,80 171,36 3 459,79 
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Tabell 6 visar att en större tvärsnittsarea användes för stängerna långt in på 
konstruktionen, det vill säga stängerna 9-12. Anledningen till detta är att analyserna som 
gjorts tyder på att den största förskjutningen sker där, och att den yttre delen inte 
deformeras lika mycket. Av samma anledning har positionerna för noderna C och F 
ändrats något från det första konceptet för att göra de inre stängerna något kortare 
samtidigt som de yttre kunde förlängas. För att få en uppfattning över hur mycket 
stativet deformeras se Bilaga 18. Denna visar stativets totaldeformation som inte har 
använts för att dimensionera stativet, då det helt enkelt inte är något problem med 51 
mm förskjutning längst ut på stativet.  

3.10 Avslutande diskussion 

Om en jämförelse görs mellan det slutgiltiga konceptet och det första konceptet som 
togs fram finns det stora likheter, men även vissa skillnader. Den tydligaste skillnaden 
är stängerna 13 och 14 som tillkommit i form av en korslagd förstärkning. Detta gjordes 
för att ge ytterligare stabilitet vid en yttre belastning i sidled. Däremot finns det inte 
längre några korslagda stänger på sidorna av stativet som hade lagts till för det 
förbättringsförslag som togs fram under projektets gång. Dessa stänger gav en ökad 
stabilitet, men gjorde det svårare att undvika begränsningarna mot motorutblåset och 
togs därför bort då de kunde ersättas genom att öka dimensionerna på övriga stänger. 

Eftersom de största förskjutningarna inträffade långt in på konstruktionen har störst 
fokus lagts på att förstärka denna del. Det har gjort att den yttre delen inte har förändrats 
så mycket, bortsett från dimensioner på stänger, jämfört med det första konceptet. Det är 
möjligt att den här delen hade kunnat förbättras ytterligare. 

Vid dimensioneringen har arbetet utförts genom att först göra en analys, utvärdera 
resultatet och förändra konstruktionen för att uppnå en förbättring. Detta arbete har 
fortsatt till dess att en slutlig lösning tagits fram. För att komma fram till den bästa 
möjliga lösningen krävs därför att ett antal antaganden görs av vad som behöver 
förbättras. I ett större projekt är denna metod tidskrävande och ger ingen garanti på att 
den bästa lösningen uppnås. Genom att använda någon form av optimeringsprogram, i 
exempelvis Ansys, är det möjligt att en ännu bättre konstruktion tagits fram. Eftersom 
tiden i projektet har varit begränsad har inget fokus lagts på att använda ett sådant 
program, utan den metod som har använts har ansetts vara tillräckligt bra.  

I det här projektet har inga analyser gjorts av hur stativet skulle påverkas av en eventuell 
sprickbildning. Anledningen till detta är den begränsade tid som har funnits i projektet, 
vid fortsatta studier är detta något som skulle kunna undersökas. Initialsprickor har 
dessutom antagits vara ett mindre problem med tanke på att spänningarna som stativet 
utsätts för ligger klart under materialets sträckgräns. 

Det slutgiltiga konceptet fick en vikt på 67,7 kg, vilket ansågs vara ett bra resultat i 
jämförelse med det första konceptet som hade en vikt på 173,7 kg. Det första konceptet 
dimensionerades med hjälp av grova uppskattningar, som ledde till ett 
överdimensionerat stativ. Därför var det väntat att slutresultatet skulle ha en lägre vikt. 
Det slutgiltiga konceptet kontrollerades så att det klarade av samtliga lastfall som givits 
av beställaren. Samtidigt är konstruktionen relativt enkel. Tvärsnittet som används är 
cirkulära rör och konstruktionen innehåller inga komplicerade geometrier. Detta gör att 
stativet även anses vara möjligt att tillverka utan några större svårigheter. 
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4 Slutsats 
Nedan följer sammanfattat det slutgiltiga konceptet som tagits fram i projektet. 

x Maximal effektivspänning blev 388 MPa. 
x Högsta totaldeformation på 51 mm. 
x Cirkulärt tvärsnitt med varierande diametrar enligt Bilaga 16. 
x Nodplacering enligt Tabell 7. 
x Titanlegeringen Ti-6Al-4V. 
x Sammanfogning med laserstrålesvetsning. 
x En vikt på 67,7 kg. 

 

 
Figur 6 visar det slutgiltiga konceptet. 
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Bilagor 
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Bilaga 1 

 
Figur 7 visar en bild på de begränsningsytor som modellerats i Creo. 

 

 
Figur 8 visar en vy sett från flygplanet på begränsningsytorna som använts vid 
dimensioneringen.  
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Bilaga 2 

Tabell 8 visar lastfallen vid högalfafall, kraften är uppdelade i komposanter i det 
globala koordinatsystemet som visas i Bilaga 3. 

Tabell 9 visar lastfallen vid max skärmlast, det vill säga när planet åker rakt fram. 
Kraften är uppdelad i komposanter i det globala koordinatsystemet enligt Bilaga 3. 

Lastfall Last i x-riktning [N] Last i y-riktning [N] Last i z-riktning [N] 

11 75 000 0 0 
12 73 861 13 024 0 
13 73 861 11 279 -6 512 
14 73 861 6 512 -11 279 
15 73 861 0 -13 024 
16 73 861 -6 512 -11 279 
17 73 861 -11 279 -6 512 
18 73 861 -13 024 0 
19 73 861 -11 279 6 512 
20 73 861 -6 512 11 279 
21 73 861 0 13 024 
22 73 861 6 512 11 279 
23 73 861 11 279 6 512 
 

  

Lastfall Last i x-riktning [N] Last i y-riktning [N] Last i z-riktning [N] 

1 27 061 35 954 0 
2 11 647 30 736 -30 736 
3 3 922 22 414 -38 823 
4 0  0 -45 000 
5 3 922 -22 415 -38 823 
6 11 647 -30 736 -30 735 
7 27 082 -35 939 0 
8 11 647 -3 075 30 736 
9 0 0 45 000 
10 11 647 30 736 30 735 
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Bilaga 3 

 
Figur 9 visar hur kraften är riktad i en viss tidpunkt och även hur det globala 
koordinatsystemet är placerat i förhållande till flygplanet. x-axeln har sitt nollställe 
allra längst fram på flygplanet, z-axeln vid planets högsta punkt och y-axeln vid planets 
mittpunkt. 
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Bilaga 4 

Tabell 10 visar positioner i det globala koordinatsystemet för infästningspunkter och 
skärmlastens angreppspunkt. 

 

Tabell 11 visar de anisotropiska styvheterna i stativets infästningspunkter. 

 

  

Punkt Koordinat i x-led 
[mm] 

Koordinat i y-led 
[mm] 

Koordinat i z-led 
[mm] 

Nedre infästningspunkt 
vänster 

14 148,91 -650,97 4 144,65 

Övre infästningspunkt 
vänster 

14 098,17 -197,37 3 495,24 

Övre infästningspunkt 
höger 

14 098,17 197,37 3 495,24 

Nedre infästningspunkt 
höger 

14 148,91 650,97 4 144,65 

Skärmlastens 
angreppspunkt 

16 311,00 0 3 199,00 

Punkt Styvhet i x-led 
[N/mm] 

Styvhet i y-led 
[N/mm] 

Styvhet i z-led 
[N/mm] 

Nedre infästningspunkter 30 000 1 500 1 500 
Övre infästningspunkter 30 000 3 000 5 000 



 

36 

Bilaga 5 

 
Figur 10 visar skiss på Koncept 1 vid val av konceptuell design. 

 
Figur 11 visar skiss av Koncept 2 vid val av konceptuell design. 

 
Figur 12 visar skiss av Koncept 3 vid val av konceptuell design. 
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Bilaga 6 

 
Figur 13 visar den konceptuella designen som valdes för vidare arbete. Värt att notera 
här är att ingen dimensionering gjorts utan bilden visar endast den design som valdes. 
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Bilaga 7 

Tabell 12 visar de materialegenskaper som använts för det valda materialet Ti-6Al-4V. 
(Frid & Lessmark, 2013) 

Materialegenskaper Ti-6Al-4V        Densitet [kg/m3]  4430      Sträckgräns [MPa]  910      Brottgräns [MPa]  1010      E-modul [GPa]  110      Maximal driftstemperatur [° C]  315      Sträckgräns vid 100° C [MPa]  800      Brottgräns vid 100° C [MPa]  920      E-modul vid 100° C [GPa]  105  
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Bilaga 8 

 
Figur 14 visar den maximala förskjutningen i y-led för samtliga lastfall för det första 
dimensionerade konceptet. 
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Bilaga 9 

 
Figur 15 visar namngivning av stänger och noder för det förbättrade konceptet. 
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Bilaga 10 

Tabell 13 anger avståndet från en viss knutpunkt eller stags centrumpunkt/linje till 
avgränsningsytan. För balk- och nodindexering, se Bilaga 9. 

Nod/stång x-led 
[mm] 

y-led 
[mm] 

z-led 
[mm] 

Radiell led (mot utblåset) [mm] 

A  100 100  
B  100 100  
C  100 150  
D  90 60  
E  90 60  
F  100 150  
12    19 
17    19 
G    47 
I    47 
  

 

Tabell 14 anger hur mycket det slutgiltiga konceptets stag och punkter avviker från dess 
centrumlinje. Det gör denna tabell direkt jämförbar med Tabell 13. För balk- och 

nodindexering, se Bilaga 9. 

Nod/stång x-led 
[mm] 

y-led 
[mm] 

z-led 
[mm] 

Radiell led (mot utblåset) [mm] 

A  46 48  
B  46 48  
C  42 30  
D  36 32  
E  36 32  
F  42 30  
12    22,5 
17    22,5 
G    24,5 
I    24,5 
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Bilaga 11 

 
Figur 16 visar namngivning av stänger och noder i det slutgiltiga konceptet. 
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Bilaga 12 

Tabell 15 anger avståndet från en viss knutpunkt eller stags centrumpunkt/linje till 
avgränsningsytan. För balk- och punktindexering, se Bilaga 11. 

Nod/stång x-led 
[mm] 

y-led 
[mm] 

z-led 
[mm] 

Radiell led (mot utblåset om ej 
samma som y- eller z-led) [mm] 

A  100 100  
B  100 100  
C  90 150  
D  85 80  
E  85 80  
F  90 150  
K   59  
L   59  
6    67 
8    67 

 

Tabell 16 Anger hur mycket det slutgiltiga konceptets stag och punkter avviker från 
dess centrumlinje. Det gör denna tabell direkt jämförbar med Tabell 15. För balk- och 

punktindexering, se Bilaga 11. 

Nod/stång x-led 
[mm] 

y-led 
[mm] 

z-led 
[mm] 

Radiell led (mot utblåset om ej 
samma som y- eller z-led) [mm] 

A  73,5 70,5  
B  73,5 70,5  
C  77 43  
D  67 49  
E  67 49  
F  77 43  
K   43  
L   43  
6    63 
8    63 
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Bilaga 13 

 
Figur 17 visar den begränsande förskjutning mot motorutblåset som det slutgiltiga 
konceptet dimensionerades mot. 

 

  

Figur 18 visar hur förskjutningen i punkten demonstrerad i Figur 17 varierar för 
samtliga 23 lastfall. 
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Bilaga 14 

 
Figur 19 visar hur effektivspänningarna ser ut för det värsta lastfallet, här lastfall 7. 

 
Figur 20 visar hur den maximala effektivspänningen varierar beroende på lastfall. 
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Bilaga 15 

 
Figur 21 visar den mycket finare meshen som är möjlig på en submodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22 visar spänningar på submodellen. 
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Bilaga 16 

  

Figur 23 visar ritning innehållande dimensioner för stativets stänger. 
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Bilaga 17 

 

 

 

 

 

  

Figur 24 visar ritning innehållande vinklar mellan stativets olika stänger. 
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Bilaga 18 

 
Figur 25 visar den maximala totaldeformationen för samtliga lastfall. 
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