
MASTER’S  THESIS

2008:079   CIV

Lovisa Rogne

Virtuell skakrigg för 
utmattningsbedömning av helhytt

Metodutvärdering 

 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 
Maskinteknik

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 

Avdelningen för Hållfasthetslära 
 

2008:079 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 08/79 - - SE



Sammanfattning 
 
 
Det här examensarbetet har utförts på beräkningsgruppen inom hyttutveckling, Scania CV AB 
i Södertälje under perioden juni-november 2007. Syftet med arbetet har varit att undersöka 
hur utmattningsbedömning av hyttstommen kan förbättras genom användning av så kallade 
virtuella skakriggar. Främst har skadan på torpedplåten i hyttens front undersökts. Dessutom 
har möjligheten att använda metoden som utgångspunkt för att förenkla beräkning av krafter 
omkring hyttupphängningen undersökts.  
 
Med den virtuella skakriggen utgår man från uppmätta accelerationer och tar med en iterativ 
process fram de lastsignaler i hyttens infästningspunkter som ger samma beteende hos hytten 
som uppmätts i prov. Ett befintligt matlab-skript har använts för iterationen som utförts mot 
förskjutning respektive kraft. De resulterande lastsignalerna har använts för 
utmattningsbedömning i Femfat, en postprocessor för ändamålet. För samtliga beräkningar 
har en skalmodell av hyttstommen använts, inga komponenter tillhörande hyttupphängningen 
har ingått i modellen. Beräkningar har utförts med ett antal olika varianter på metoden och de 
resulterande livslängderna har jämförts med beräkningar gjorda med lastsignaler tidigare 
beräknade med ADAMS och även med uppmätta livslängder från prov. Vad gäller krafterna i 
hyttupphängningen har två beräkningsvarianter utvärderats.  
 
Det har funnits att metoden med virtuella skakriggar ger kvalitativt bra resultat för en 
hyttstruktur, men att det är svårare att kvantitativt beräkna livslängder. De kvantitativt bästa 
resultaten för torpedplåtens livslängd fåtts när framitererade kraftsignaler kombineras med 
spänningsfält beräknad med s.k. inertia-relief last i hyttstrukturen. Detta antagligen då 
inverkan av statiska krafter relaterade till hyttens tröghet är betydligt större än inverkan av de 
dynamiska svängningarna. För att metoden ska vara användbar måste modellen dock förfinas 
m.a.p de dynamiska egenskaperna, lämpligen genom att en enkel modell för hyttupphängning 
inkluderas.  

 



Förord 
 
Det här examensarbetet avslutar min civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Luleå 
tekniska universitet och har utförts vid beräkningsgruppen på hyttutveckling, Scania CV AB i 
Södertälje under hösten 2007. 
 
Stort tack till alla som hjälpt mig under arbetet! 
 
 
 
Södertälje, mars 2008 
 
Lovisa Rogne 
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1 Inledning 
 
Utmattningsbrott står bakom många haverier och livslängdsbedömning är ett viktigt område 
inom fordonsindustrin. Dessa bedömningar kan göras genom komponentprovning eller med 
hjälp av simulering och beräkning. Komponenter och även hela hytter kan utmattningsprovas 
genom så kallad skakprovning i hydrauliska riggar och ett sätt att beräkna livslängder är att 
simulera sådana skakprov. Simulering av skakprov är på Scania tidigare gjort på chassi och 
chassimonterade komponenter men metoden har inte använts på hyttutveckling. Detta exjobb 
kan beskrivas som metodutvärdering/utveckling för att undersöka hur metoden fungerar för 
att få fram de resultat som är speciella för hytten.  
I dagsläget används mest olika typer av statisk analys vid utmattningsbedömning av helhytt, 
och det finns intresse av att undersöka vilken ytterligare information man får av en dynamisk 
analys. Tidigare arbeten med virtuella skakriggar har gett bra resultat just vad gäller att hitta 
kritiska punkter som inte visar sig vid en statisk analys, därför ska metoden nu utvärderas för 
hel hytt. Metoden skulle även kunna vara ett sätt att ”komma runt” modelleringsproblemen 
som uppstår runt hyttupphängningen med fjädring, olinjära bussningar o.s.v. då lastingångar 
direkt i hyttfästena skulle kunna användas. Om den beskrivna metoden även visar sig vara 
användbar för att få fram bra krafter runt upphängningen skulle detta vara en stor fördel. 
 
 
 

1.1 Fysiska- och virtuella skakriggar 
 
Fysisk provning har alltid varit en viktig del av utvecklingsprocessen i fordonsindustrin. I sin 
enklaste form görs detta genom körning på provbana och uppmätning av resulterande rörelse 
hos fordonet, men sedan 60-talet sker detta oftast i en hydraulisk provrigg, se figur 1. 
 
 

 
Figur 1: Hytt uppsatt i skakrigg. 

 
 
Fördelen är med att använda sig av provrigg är att förloppet kan accelereras, samt att 
möjligheterna att se när och var sprickor uppstår är bättre..  
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I riggen används uppmätta accelerationer och/eller töjningar från provbanan och någon form 
av systemidentifikation dvs. överföringsfunktionen för systemet. Hydraulcylindrarnas rörelse 
tas fram genom en iterativ process, se figur 2, tills fordonets rörelse i riggen överensstämmer 
med beteendet uppmätt på provbanan. Provning i skakrigg utförs både på mer eller mindre 
kompletta fordon och på enstaka komponenter. 
 

 
 

 
Figur 2: Principen för iterationen,  Staf [1] 

 
 
Virtuella testriggar innebär ett förfarande analogt med det ovan beskrivna för fysisk skakrigg, 
men med skillnaden att förskjutningarna styrs i ett antal noder istället. Detta innebär 
betydande vinster i tid och därmed pengar, då riggning av skakprov i sig är tidskrävande och 
även i och med att förloppet i sig kan snabbas upp. Till detta kommer också att virtuell 
provning har den stora fördelen att en komponent, vid mindre konstruktionsförändringar, kan 
testas redan på konceptstadiet, då den enbart existerar i form av en CAD-modell, Staf [1]. 
 
På grund av dessa fördelar gentemot konventionell skakprovning arbetar många 
fordonstillverkare med virtuella skakriggar. Två huvudspår för att få fram lastsignaler är att 
antingen göra den dynamiska simuleringen i ett MBD-program som ADAMS eller att istället 
använda ett FEM-program. Vilken metod som används är egentligen mest en fråga om vad 
som är mest praktiskt i det enskilda fallet.  
 
Den transienta dynamiska analysen kan utföras i strukturens fysiska frihetsgrader men detta 
generererar ofta ohanterligt stora datamängder. Alternativet är att använda sig av modal 
superpositionering, vilket minskar mängden data. Då beräknas spänningen i strukturen 
associerad med varje mod och detta kombineras i livslängdsbedömningen med den modala 
koordinaten för motsvarande egenfrekvenser. Resultat har visat sig vara jämförbara med full 
transient analys trots den stora besparingen i datamängd, Jordan [2]. Modal 
superpostitionering är även den metod som använts för de dynamiska simuleringarna i 
projektet.  
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1.2 Hyttens struktur 
 
Lastbilshytter är konstruerade av tunna plåtar sammanfogade med ett stort antal punktsvetsar 
och är förbundna med chassiet genom fyra hyttfästen vilka överför lasten till hytten, och på 
detta sätt har den likheter med en personbilskaross. Figur 3 visar en hytt med några av de i 
rapporten mest omnämnda delarna utmärkta.  
 
 
 

 
Figur 3: Hyttstommen med omnämnda delar. 

 

 

1.2.1 Laster i en hyttstruktur under drift 
 
En hytt under drift, eller för den delen i skakprov, utsätts för stor stelkroppsrörelse med 
samtidiga små elastiska deformationer. Vad gäller de spänningar som uppstår i en hytt under 
drift utgörs dessa av dels spänningar pga krafter relaterade till trögheten hos hytten och dels 
spänningarna relaterade till hyttens dynamiska egenskaper, Anvari och Beigi [3]. 
 
För lastbilshytter har det visat sig att de statiska lasterna som böj- och vridmoment har stort 
inflytande och bör inkluderas i lasthistorien, detta kan göras med hjälp av så kallad inertia 
relief. Inertia relief är en metod för att simulera fria strukturer i statisk analys och ett mycket 
beräkningseffektivt sätt att beräkna dynamiska krafter. För komponenter som inte uppvisar 
resonans är det ett snabbt sätt att hitta utsatta områden och vad gäller böj- och 
vridbelastningar kan höga spänningar runt exempelvis lastingångar identifieras, Huang et. Al 
[4]. Metoden bygger på det faktum att när en fri struktur påverkas av yttre krafter genereras 
tröghetskrafter i de fria riktningarna pga strukturens massa och tröghet. Om man först 
beräknar accelerationen som uppstår pga den pålagda kraften kan man sedan utifrån massan  
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beräkna dessa krafter i alla punkter och resulterande spänningsfält hos strukturen. Att bara 
använda sig av inertia relief har visat sig ge godtagbara resultat för en karosstruktur om 
frekvensen hos drivsignalen är betydligt lägre än lägsta egenfrekvens hos strukturen, Anvari 
och Beigi [3]. Om metoder som inertia relief som baserad på strukturens massa och tröghet 
ska användas bör modellen som används ha så lika egenskaper som den verkliga. Dock 
tenderar en FEM-modell ofta att vara betydligt lättare än det verkliga fallet på grund av 
förenklingar gjorda vid modelleringen. Detta kan då korrigeras med någon form av 
distribuerad, icke-strukturell massa, Jordan [2]. 
 
Om excitationen däremot innehåller högre frekvenser bör en transient responsanalys göras för 
att beräkna strukturens beteende om den utsätts för den varierande lasten. Denna analys kan 
göras i tidsplanet men utförs ofta modalt bl.a. för att hålla nere mängden data. 
 
Transient analys är förstås ändå betydligt mer kostsam än inertia relief beräkningsmässigt, och 
ett sätt att kombinera metoderna är att först använda sig av den sistnämnda för att hitta utsatta 
områden i en större modell och sen utföra den dynamiska analysen enbart för dessa områden, 
Jordan [3]. Ett annat sätt att kombinera metoden som gett goda resultat är att beräkna 
spänningsfältet i strukturen med hjälp av inertia relief, och lasthistorien med transient analys. 
Lasthistorien kan beräknas på olika sätt som beskrivs närmare i följande stycken. Den totala 
spänningshistorien fås genom att multiplicera spänningsfältet från enhetslaster i respektive 
lastpunkt med den dynamiska lasthistorien, Manjunatha och Vajrala [5]. Det sistnämnda görs 
i någon form av utmattningspostprocessor.  
 
Hyttstrukturen innehåller som nämnts ett mycket stort antal punktsvetsar och eftersom dessa 
är lastöverförande mellan de olika plåtarna uppstår spänningskoncentrationer runt dem. 
Därmed är de också ofta mest sårbara vad gäller utmattningsskada, och särskild hänsyn bör 
helst tas till detta vid livslängdsbedömning, Manjunatha och Vajrala [5]. 
 

1.2.2 Hyttens rörelse i riggen 
 
I skakproven simuleras körning över hinder på provbanan, excitationen ligger för dessa främst 
i området runt 0-10 Hz. Tittar man på frekvensinnehållet i de uppmätta accelerationerna 
domineras dessa av frekvenser typiskt mellan 0-15 Hz. Detta kan jämföras med hyttstommens 
egenfrekvenser som ligger från ca 23 Hz och uppåt. I figur 4 visas frekvensinnehållet i en 
typisk börsignal.  
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Figur 4: Typisk börsignal i frekvensplanet med stommens första egenfrekvensen för hyttmodellen 

markerad. 

 7



Angående hyttens stelkroppsrörelse i riggen anses rörelse upp och ner i z-led och att hytten 
tenderar att svänga runt sina främre fästen vara det som driver den mesta utmattningsskadan. 
Detta rör sig typiskt om resonansfrekvenser runt 1.5 – 5 Hz. Tidigare beräkningar av kritiska 
områden för hytten har bl.a. gjorts genom påläggning av acceleration i respektive riktning.  
 
 

1.3 Utmattning, teori och tillämpning i FEMFAT.  
 
Utmattning är ett komplext fenomen som yttrar sig genom brott både beroende på variationer 
i belastningen hos en komponent och variationer hos materialet. Eftersom man inte kan uttala 
sig om och/eller prova varje komponent kan man bara göra statistiska uttalanden om 
hållfastheten. Det finns ingen teori för hela förloppet utan vid dimensionering används ett 
antal empiriska formler och tumregler, Olsson [6]. 
 
 För att prova komponenter används ofta Wöhlerprov, vilket innebär provning med konstant 
amplitud. Antal lastcykler till brott mäts vid en viss belastning och resultatet kan visas i ett 
s.k. Wöhlerdiagram. Även mittspänningen hos komponenten påverkar 
utmattningshållfastheten, denna inverkan åskådliggörs för olika kombinationer av mitt- och 
amplitudspänning ofta i ett s.k. Haigh-diagram, schematiskt i figur 5. 
 

 

 

Figur 5: Schematiskt Haighdiagram 

 
En stor mängd faktorer påverkar utmattningshållfastheten. Exempel på sådana faktorer är 
volymen hos det påkända området, formfaktorer, yteffekter osv. Vid dimensionering kan man 
utifrån den aktuella geometrin och materialet beräkna en reduktionsfaktor utifrån empiriska 
diagram och Haighdiagrammet reduceras sen med hjälp av denna faktor. För närmare 
beskrivning av detta hänvisas till lämplig formelsamling eller handbok på området, [7] 
 

1.3.1 Lasträkning och delskadeteori 
 
Få komponenter utsätts för en last med konstant amplitud, utan lasten utgörs av ett 
lastspektrum. Spektrumet kan vara systematiskt eller helt slumpmässigt, ofta någonstans 
däremellan, och någon form av lasträkningsmetod måste användas för att beskriva 
spektrumet. Exempelvis kan toppar- och dalar hos lasten räknas (peak-count), lastens 
variationer kan delas in i ett antal nivåer (level-crossing), eller s.k. rain-flowcount där man får 
en tvådimensionell frekvensfunktion för lasternas min- och maxvärden. 
 
För att kunna göra en livslängdsberäkning måste lastspektrumet relateras till en Wöhlerkurva. 
En enkel metod för detta är Palmgren – Miners delskadeteori (linjär delskadeteori) som säger 
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att utmattningsskadan hos en lastcykel är omvänt proportionell mot antalet lastcykler som 
materialet tål vid en viss lastvidd, Olsson [6] 
 
 Brottkriteriet är 
 

∑ =
i i

i

N
n

1 

 
in - antal cykler 

iN - livslängd 
 
 
I FEMFAT används en modifierad variant av delskadeteorin. För att utifrån materialdata som 
tagits fram vis enaxlig provning kunna beräkna utmattningsskadan vid de komplexa fleraxliga 
spänningstillstånd som uppstår i en komponent använder sig FEMFAT av den så kallade 
critical cutting plane-metoden. För detaljerad information om detta och övriga tillämpningar i 
programmet hänvisas intresserade läsare till Femfat Theory Manual, [8]. 
 

 

1.4 Bakgrund - tidigare arbeten 
 
Båda de tidigare beskrivna metoderna, MBD- och FEM-simulering används också på Scania 
för att simulera skakprovning och en del av arbetet har bestått av att jämföra resultatet för 
helhytt mellan metoderna, då särskilt med avseende på krafter i området kring 
hyttupphängningen. Dessutom har en livslängdbedömning gjorts med laster från en tidigare 
gjord ADAMS-simulering. En tanke med projektet är att få en uppfattning om vilken metod 
som kan fungera bäst i olika faser av utvecklingsarbetet, t.ex. av en ny hyttupphängning. I en 
tidigare fas, då ADAMS-modeller inte finns tillgängliga kanske krafter från en FEM-
beräkning kan användas istället.  
 

 

1.4.1 Lastiterering 
 
Till grund för detta arbete ligger ett MATLAB-skript från ett tidigare utfört examensarbete på 
Scania, Staf [1]. Skriptet används för att skriva inpfiler till abaqus, läsa resultat och skriva 
drivsignalfiler och arbetar i huvudsak i MATLAB, med inslag av Python och Kornshell för att 
få programmen att samarbeta. Iterationen sker i frekvensplanet. 
De sökta lastsignalerna är förskjutning i ett antal noder och iterationen sker mot uppmätta 
töjningar och/eller accelerationer. Metoden har tidigare visat sig fungera bra för att hitta de 
kritiska punkterna hos komponenter med komplex geometri och rörelse där statiska 
beräkningar inte gett bra resultat. Ett problem har dock varit att den beräknade livslängden 
inte alltid överensstämmer med provningsresultat, den beräknade livslängden har blivit 
betydligt längre än den uppmätta. För att få ett korrekt resultat avseende antalet skakvarv som 
komponenten klarar av har i vissa fall ett svagare material fått användas, Staf [9]. 
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1.4.2 ADAMS-simulering 
 
I den ADAMS-simulering som används för att göra jämförelsen av metoderna har ram och 
hytt modellerats i en sjukanalig skakrigg. Modellen motsvarar den rigg som används i Scanias 
hållfasthetslaboratorium och man har itererat mot 13 mätpunkter på hytt och chassi. Hytten är 
modellerad som en stelkropp med tyngdpunkt, trögheter och massa. Målsignalerna från 
provbanan är samma som används i skakprovet K08 och överensstämmelsen i mätpunkterna 
var mycket god, Sjödin [10]. 
Från simuleringen har lastsignaler för 22 frihetsgrader i hyttupphängningen fåtts vilka har 
använts för en livslängdsbedömning i FEMFAT. 
 
 

1.4.3 Stelkroppsaccelerationer med ROMA 
 
Ganska snart under arbetets gång stod det klart att de nio mätpunkter som i standardfallet 
finns på enbart hytten inte är tillräckligt för att kunna göra en bra iterering. Ett sätt att enkelt 
få fler ”mätpunkter” är att approximera strukturen som en stelkropp och därifrån räkna fram 
accelerationer i så många punkter som anses vara nödvändigt  
 
I ett tidigare exjobb utfört på Scania har ett Matlabprogram, ROMA, tagits fram vilket gör just 
detta, dvs. approximerar strukturen som en stelkropp och beräknar dennas acceleration. Detta 
görs utifrån sex kända mätpunkter och först beräknas accelerationen i deras geometriska 
centrum. Med kännedom om stelkroppsaccelerationen kan sedan den linjära accelerationen i 
en godtycklig punkt i strukturen beräknas. 
 
ROMA-signalernas kvalitet bör bedömas utifrån dels eventuella fel i metoden som sådan och 
dels eventuella mätfel och annat rörande signalkvalitén. För vidare läsning hänvisas 
intresserade läsare till rapporten för det aktuella examensarbetet. Magnusson [11]. Det ska 
dock vara tillräckligt att jämföra beräknad och uppmätt acceleration i respektive mätpunkt för 
att avgöra kvalitén på beräkningen, Sundström [12], och det är också den metod som använts 
under arbetet.  
 
 

1.4.4 Provning och mätdata 
 
För att undersöka de olika aspekterna i exjobbet har följande mätningar från provbana och 
skakrigg använts:  
 
 

• Mätningar på provbana på SOP2-bil inför skakprov K08. 
 
 

• Mätningar från skakprov K08. 
 
Mätdata från riggen som användes för de första itereringarna och vad som var tänkt att 
användas till livslängdsbedömningen i FEMFAT. Detta då komponentlivslängderna inte 
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kontrolleras vid mätning på provbanan. Data är också det som använts för beräkning av 
stelkroppsaccelerationer med hjälp av ROMA. 
 
 

• Mätningar från skakprov H14. 
 
Data med uppmätta accelerationer i hyttens samtliga hörn, sammanlagt 24 stycken som har 
använts för all metodutvärderingen. H14 skiljer sig från K08 då det är en wide-hytt och därför 
har ingen direkt jämförelse med adamssignalerna kunnat göras. 
 
 

• Kraftsignalerna från ADAMS-simuleringen. 
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2 Metod 
 
Arbetet under projektet har dels varit relaterat till användningen av iterationsskriptet för den 
virtuella skakriggen och hur det fungerar för hytter och delar av hytten modellerade på olika 
sätt, dels till utmattningsberäkningar i FEMFAT. Livslängdsberäkningarna har utförts både 
med laster från de itererade signalerna och med lastsignaler från den tidigare utförda 
ADAMS-simuleringen. 
 
Utöver skriptet har ett antal kommersiella programvaror används: 
 

• För preprocessning i form av meshning och modellanpassnig har preprocessorn ANSA  
[13] använts.  

 
• Framtagning av överföringsfunktion samt dynamisk analys har utförts i Abaqus, [14] 

 
• Slutgiltiga utmattningsberäkningen har gjorts i FEMFAT  [15] 
 
• Postprocessningen har skett i Abaqus viewer, [14] 

 
 
 

2.1 Beräkningsmodell 
 
Beräkningsmodellerna som använts är skalmodeller av hela eller delar av hyttstommen, dels 
för normalhytt och dels för widehytt. Inga dörrar finns med i modellerna. För att undvika 
modelleringsproblem i form av t.ex. frekvensberoende styvheter hos bussningar och andra 
komponenter tillhörande hyttfjädringen är dessa inte inkluderade i modellen. Istället angriper 
lasten direkt i främre- respektive bakre hyttfästena.  
 
Som materialmodell har för alla delar i hytten utom torpedfästena använts linjärelastiska 
modeller för vanliga konstruktionsstål medföljande ungefärliga data.  
 

3/7850
210

mkg
GPaE

=

=

ρ
 

 
 
Torpedfästena är av gjuten aluminium 
 

3/2700
72

mkg
GPaE

=

=

ρ
 

 
 
Inom beräkningsgruppen utförs även krocksimulering och från sådana beräkningar finns 
färdigmeshade modeller av hela hytter. Det vore önskvärt att kunna använda dessa modeller 
även vid den iterativa processen i den virtuella skakriggen. Däremot är elementstorleken som 
används för krocksimulering betydligt större än vad som bör användas vid 
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utmattningsberäkning. En möjlig metod skulle kunna vara att använda en modell av torpeden 
med en finare elementindelning för att få önskvärd spänningsupplösning i plåtfälten 
tillsammans med lastsignaler erhållna med hjälp av en krockmodell.  
De krockmodeller som använts för iterationen har en genomsnittlig elementlängd på ca 15 
mm.

 

2.1.1 Hel hytt eller bara hyttfront 
 
Särskilt framtagning av överföringsfunktionen för en helhytt kan vara tidskrävande. Därför 
har det undersökts dels hur iterationen fungerar, dels hur resultaten blir i form av livslängden 
för torpedplåten då man istället utför itereringsprocessen på endast hyttfronten, med lämpliga 
randvillkor. Figur 6 visar modellen av hyttfronten som använts, torpeden är mörkgrå. 
 
 
 

 
Figur 6: Modellen av hyttfronten som använts. 

 
 
Exempel på randvillkor som använts för fronten är: 
 

• Låsning av alla frihetsgrader i punkt A-D.  
• Låsning av frihetsgraderna i enbart punkt A och B, punkt C och D fria.  
• Fjädrar i samtliga punkter. 
• Låsning av ena hyttfästet med hjälp av fjädrar. 
 

 
 
Fjädrar kan också användas för att reducera antalet lastpunkter om man har få mätpunkter att 
tillgå. För att få ett mindre system utan att behöva dela upp hyttmodellen har det även prövats 
att låsa tre av hyttens fyra hörn med fjädrar och styra i det fallet förskjutning i bara ett 
hyttfäste. Nackdelen är att man förstås kommer tillbaka till problemet med hyttfjädring som 
man egentligen vill undvika och att styvhet för fjädrarna är svår att uppskatta.  
Som utgångspunkt vad gäller randvillkoren i de helhyttsmodeller som används gäller vid 
iterering mot både kraft och förskjutning att inga andra randvillkor än de föreskrivna 
förskjutningarna/krafterna används.  
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2.1.2 Massbeläggning 
 
Den färdiga hyttens inredning påverkar både hyttens massa och styvhet. För att kunna göra en 
så korrekt beräkning av systemets egenfrekvenser och modformer som möjligt bör hänsyn tas 
till detta i modellen. Detta skulle kunna göras genom modellering med fiktiva massor vars 
tyngdpunkt placeras på korrekt ställe och som angriper i sina korrekta infästningspunkter. 
Detta var också tanken i projektets början, men det visade sig dock vara alltför omfattande 
och tidskrävande att använda denna metod. Istället användes masssbeläggning, dvs den 
uppmätta hyttmassan från provningen placeras ut i modellens noder på ett sådant sätt att 
hyttens masscentrum behålls på sin riktiga position. Denna metod är snabb och enkel att 
implementera i preprocessorn, vilket är önskvärt om metoden ska kunna användas i det 
fortsatta arbetet.  
Uppmätta data fanns tillgängliga vad gäller massan hos hytten som användes i skakprovet 
K08 och vad gäller masscentrum har koordinater från tidigare mätningar används. Tabell 1 
visar referensvärden, samt värden som använts i modellerna. 
 
 
 
 

Tabell 1: Massor och masscentrum för de olika modellerna. 

 Massa Xcg Ycg Zcg
Referens 1507 2371 0 1631 
Icke-massbelagd modell 370.6 2536.3 -6.0 1714.1 
Modell 1, global massbeläggning 1507 2371 0.9 1631 
Modell 2, torpeden utan extra massa 1507 2371 2.6 1632 

 
 
Samma data har använts för wide-hytten vid massbeläggning av denna, eftersom värdena kan 
anses stämma ungefärligen. Här gjordes endast massbeläggning av hela modellen. Tabell 2 
visar värden för detta. 
 
 
 

Tabell 2: Massor och masscentrum för widemodellen. 

 Massa Xcg Ycg Zcg
Referens 1507 2371 0 1631 
Icke-massbelagd modell 385.4 2531.6 -5.3 1709 
Modell 1, global massbeläggning 1505.5 2371.9 0 1631.1 

 
 
Den ökade styvheten hos hytten som uppkommer då inredning, exempelvis i form av 
förvaringshyllor, sängar osv. placeras i hytten skulle kunna modelleras exempelvis i form av 
masslösa balkar, men även detta är tidskrävande och ligger utanför projektets ram. 
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2.2 Last- och mätpunkter  
 
Lastingångarna har i samtliga fall varit placerade direkt i främre- och bakre hyttfästena för att 
undvika modelleringsproblem runt hyttfjädringen. Beroende på tillgängliga data har olika 
antal frihetsgrader i varje lastpunkt använts, punkterna är dock desamma.   
 

2.2.1 Utifrån standardprovning 
 
Antalet frihetsgrader för lasten in i hytten var från början beräknade till 24 stycken i hyttens 
främre- och bakre fästen samt i bumpstoppen. I de provdata som fanns tillgängliga fanns 
däremot endast nio mätpunkter på hytten, av dessa är tre stycken töjningsgivare och sex 
stycken accelerometrar, vilket även begränsar även antalet lastkanaler till högst nio. Dessutom 
bör systemet vara överbestämt för att metoden ska fungera bra. 
En första reducering av dessa frihetsgrader till åtta stycken gjordes med bibehållen symmetri 
mellan höger- och vänster torpedfäste i fronten respektive baksidan av hytten. Flest kanaler 
behölls i vertikalled (modellens z-riktning), vilket är den övervägande riktningen i vilken 
rörelsen sker. Övriga kanaler valdes så att samtliga viktiga lastriktningar behölls i alla fästen. 
Tabell 3 visar använda lastpunkter på hyttens högra sida, för den vänstra sidan gäller 
motsvarande. 
 
 
 
 

Tabell 3: Lastpunkter för helhytt. 

Lastpunkt, helhyttsberäkning Frihetsgrader Reducerade 
frihetsgrader 

Vänster fäste fram, övre punkt 1,3 3 
Vänster fäste fram, nedre punkt 1,2,3 1 
Vänster bumpstopp fram, upp 1,3 0 
Vänster bumpstopp fram, ned 3 0 
Vänster fäste bak, övre punkt 3 3 
Vänster fäste bak, nedre punkt 2,3 2 
Vänster bumpstopp, bak 3 0 

Summa frihetsgrader 12 (24) 4 (8) 
 
 
 
Som framgår i tabell 3 har frihetsgraderna i bumpstoppen tagits bort i den reducerade 
modellen. Detta då användning av dessa lastpunkter innebär svårigheter som 
kontaktmodellering och de respektive lastriktningarna kan behållas i övriga lastingångar i 
hyttfästena där bumpstoppens lastsignaler istället får ingå som transienter.  
Följaktligen återstår åtta lastpunkter, två i varje hyttfäste, vilka visas i figur 7 och 8. I den 
övre delen av respektive fäste har så kallade mpc:er används som styr nodförskjutnignarna 
runt hålen till en mittnod, i nedre främre punkten har balkar används för att få en lastingång 
mellan skänklarna.
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Figur 7: Främre torpedfäste med lastpunkter 

 
 

 
 
 

 
Figur 8: Bakre hyttfäste med lastpunkter

Dessa har använts för samtliga beräkningar, men antalet frihetsgrader har varierats. För 
beräkningen då endast torpedplåten används har av förklarliga skäl endas lastingångar i 
främre fästena använts.  
 

 

2.2.2 Mätpunkter 
 
 
Tabell 4 visar använda mätpunkter. Deras placering på hytten framgår av figurerna 9,10, och 
11. Samma punkter på torpedplåten och A-stolpen har använts i både beräkningarna utförda 
på helhytt och i fallet med enbart hyttfront. 
 
 
 

Tabell 4: Mätpunkter och deras riktningar. 

Mätpunkt Typ av givare Riktningar 
1 Accelerometer Z 
2 Accelerometrar Z, Y 
3 Töjningsgivare Z 
4 Töjningsgivare Z 
5 Töjningsgivare ~45º 
6 Töjningsgivare X,Y,Z 

 

 16



 

 

Figur 9: Hytt med främre mätpunkter, standardpositioner. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Hytt med bakre mätpunkt, standardposition. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 11: Detaljbild, töjningsgivarnas placering på torpedplåten 
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2.2.3 Fler accelerationer, uppmätta i skakrigg 
 
 
Eftersom det antal mätpunkter som fås vid användning av mätdata från enbart standardgivare 
är i underkant för att kunna göra en bra iterering har som nämnts även försök gjorts att iterera 
mot fler uppmätta accelerationer. För att får fler mättpunkter instrumenterades ett nytt 
skakprov med 24 givare vilka placerades i hyttens hörn enligt figurerna 12 och 13. Givarna 
har placerats på stomdetaljer och inte på plåtfält där membranmoder kan uppstå, ytorna som 
valts följer även de globala riktningarna i möjligaste mån. Som jämförelse har även 
undersökts inverkan av att ha 16 mätkanaler. Eftersom det främst är området i hyttens front 
som är intressant har i det fallet alla frihetsgrader behållits i mätpunkterna på hyttens front 
medan bara fyra är kvar i bakre delen. 
 
 
 

 
Figur 12: Mätpunkter på hyttens front. 

 
Figur 13: Mätpunkter på hyttens baksida 

 
 
 

 
 

Antalet lastpunkter har reducerats till i första fallet 14 st. För jämförelse av inverkan av 
antalet lastpunkter har även 10 lastkanaler använts. Placeringen av lastingångarna i fästena är 
samma som tidigare beskrivits, deras riktningar framgår i tabell 5.  
 
 
 

Tabell 5: Lastpunkter och frihetsgrader. 

Lastpunkter Frihetsgrader, 14 lastkanaler Frihetsgrader, 10 lastkanaler 
Främre fäste, övre 

punkt 
1,3 3 

Främre fäste, nedre 
punkt 

1,2,3 1,2 

Bakre fäste, övre 
punkt 

3 3 

Bakre fäste, nedre 
punkt 

2 2 
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2.2.4 Fler ”mätpunkter”, beräknade med ROMA. 
 
När ROMA används för att beräkna accelerationer är antalet artificiella mätpunkter i vilka 
accelerationen beräknas i teorin obegränsat. För att inte modellen ska bli ohanterligt stor och 
för att kunna jämföra med provet har det maximala antalet mätkanaler valts till 24, dvs 
accelerationen har beräknats i alla tre translationsfrihetsgraderna för punkter i hyttens åtta 
hörn. Figur 14 visar schematiskt mätpunkterna och –riktningarna, ringar, samt de punkter i 
vilka accelerationerna beräknats, stjärnor.  
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Figur 14: Punkter som använts i ROMA 

 
 
 
 
 
Det har även gjorts en jämförelse mellan ROMA-signaler beräknade utifrån givarna i 
standardpositionerna i H14-provet, och de faktiska uppmätta signalerna. 
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2.2.5 Lastpunkter vid användning av ADAMS-signal 
 
Vid beräkningar med ADAMS-signalen har 18 lastpunkter använts. Utöver de 14 som 
återfinns i tabell fem ovan användes även fyra ytterligare signaler från bumpstoppen vid 
respektive hyttfäste, figurerna 15 och 16. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 15: Bumpstopp, främre fäste. 

 
 

 
Figur 16: Bumpstopp, bakre fäste.

 

 
 
 

 
 

2.3 Överföringsfunktion och egenmoder 
 
 
Tidigare arbeten har visat att den metod som fungerar bäst för framtagning av modellens 
överföringsfunktion är att använda Abaqus. Programmet tar då fram systemets 
egenfrekvenser, modformer och modala massor och använder sig sen av modala koordinater 
för att beräkna överföringsfunktionen, Staf [5]. 
Högsta frekvensen för framtagning av överföringsfunktionen ges av 1/dt och för 
framtagningen har 500 samplingar gjorts. Hur många egenmoder man använder är en 
avvägning mellan att ta med tillräckligt många för att kunna beskriva systemet på ett bra sätt, 
men samtidigt försöka hålla beräkningstider och datamängder på en rimlig nivå. För samtliga 
helhyttssimuleringar har 30 stycken egenmoder använts. 
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2.4 Förskjutning och kraft  
 
 
I originalskriptet utförs iterationen med förskjutning i lastnoderna, på samma sätt som det i en 
fysisk rigg är de hydrauliska cylindrarnas läge som styrs. I detta arbete har dels detta, dels 
iteration mot kraft gjorts. Ett skäl till detta är att stommens egenfrekvenser ligger så pass 
mycket högre än frekvensinnehållet i börvärdena och man därmed har haft anledning att tro 
att metoden med inertia relief är intressant för projektet. Då behövs kraftsignaler och iteration 
mot kraft skulle kunna vara ett sätt att erhålla sådana. Eftersom en massbelagd modell använts 
för att få rätt massa och tröghet jämfört med den kompletta hytten som gått i prov blir även 
egenfrekvenserna i detta fall betydligt lägre vilket är positivt givet det aktuella 
frekvensinnehållet i signalerna. 
Dessutom var det även en mycket intressant fråga för hyttberäkningen att undersöka metoder 
för att beräkna de krafter som uppstår runt hyttupphängningen, vilket är ytterligare en 
anledning att iterera mot kraft. Utöver iteration mot kraft har det även beräknats 
reaktionskrafter i lastnoderna vid förskjutningsiteration för att undersöka om detta kan vara en 
användbar metod. Även här har en massbelagd hytt använts. 
 
Den första metoden som provades var att istället för att iterera mot förskjutning i ett antal 
noder använda sig av kraft, och på så sätt få kraften som funktion av tiden i varje lastpunkt 
direkt i form av lastsignalerna. Smärre modifieringar av skriptet har gjorts för denna 
förändring. Istället för en förskjutning läggs ett steg i form av en punktlast i varje lastpunkt 
när överföringsfunktionen beräknas. Lasthistorien fås sedan som amplituden för motsvarande 
punktlaster direkt i form av drivsignalen för systemet. En annan variant är att behålla 
iterationen mot förskjutning och istället låta Abaqus beräkna krafter i de intressanta noderna. 
Med den metoden behöver kraftberäkningen bara utföras en gång, när lastsignalen i form av 
förskjutningarna är tillräckligt bra. Modal transient analys har använts för att beräkna 
reaktionskraften som funktion av tid i de intressanta noderna. 
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2.5 Livslängdsbedömning 
 
 
För att göra en livslängdbedömning i FEMFAT behövs en spänningsbild och en tillhörande 
lasthistoria. Utifrån detta tar programmet fram rainflowmatriser och beräknar delskadan med 
hjälp av delskadeteori. 

2.5.1 Material 
 
I FEMFAT har det djupdragningsstål, St 14-03, som liknar materialet som använts i hytten 
mest använts. E-modulen är ungefär samma medan sträckgränsen ligger något högre för 
materialet i FEMFAT. Här bör påpekas att materialdata som fanns tillgängligt för hytten var 
för obehandlat material och att materialparametrarna rimligen påverkas i ganska stor 
utsträckning av plåtformningen och övrig inverkan av tillverkning vilket ytterligare försvårar 
materialvalet i beräkningen. Dessutom tillkommer problemen med att även defekter i 
materialet osv har stor inverkan på utmattningsförloppet. En mängd parametrar för att 
kompensera för detta kan ändras i programmet och en av de stora svårigheterna ligger i hur 
man lämpligast hanterar detta.  

 

2.5.2 Spänningar och lastsignaler 
 
Med de itererade signalerna har två metoder använts för utmattningsberäkningarna. Modala 
spänningar har använts med den modala koordinaten som lasthistoria, i första hand då 
iterationen gjorts med styrd förskjutning. För de fall där iterationen gjorts med styrd kraft har 
spänningar från inertia relief-analyser kombinerats med lastsignalerna från itereringen. Då den 
senare metoden har använts har samtliga modeller varit massbelagda. 
 
Livslängdsbedömning har även gjorts med de signaler som erhållits från den tidigare gjorda 
ADAMS-simuleringen. Även här har de två metoder som beskrivs ovan använts. För den 
modala varianten har först en dynamisk abaquskörning med adamslasterna gjorts för att 
erhålla den modala koordinaten. Med spänningsfält från inertia-reliefanalys har ADAMS-
signalen används direkt som lasthistoria i FEMFAT. Bedömningen har gjorts för båda fallen 
med en helt massbelagd modell och för fallet då torpeden undantagits från massbeläggningen.  
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3 Resultat 
 
 
Metoden med lastiterering som sådan har visat sig fungera även för hyttstomme. Detta gäller 
givet att det finns tillräckligt många mätpunkter på hytten. Vid de inledande försöken att 
använda enbart mätdata från standardgivare, dvs. sex accelerationer och tre töjningar, visade 
det sig ganska snabbt att detta var mycket svårt att få att fungera. Systemet bör som nämnts 
vara överbestämt och med så få lastingångar som då återstår var det mycket svårt att excitera 
rätt beteende hos hytten. Eftersom iterationen görs baserat på strukturens moder är det dock 
viktigt att modellens moder kontrolleras innan användning, då små fel som t.ex. bristfälliga 
kopplingar mellan komponenter har mycket stor inverkan på egenfrekvenser och modformer 
och därmed på resultatet! 
 
 

3.1 Beräkningsmodell och mätdata 
 
Vad gäller typ av mätdata har det visat sig att accelerationsgivare är att föredra. Att få 
iterationen mot de töjningsgivare som fanns på torpedplåten att gå bra visade sig vara svårare. 
Detta kanske i viss mån kan tillskrivas deras placering i områden med höga 
spänningsgradienter. Placeringen i modellen får uppskattas utifrån bilder på hur 
töjningsgivarna varit placerade i provet och valet av element blir lätt något godtyckligt, 
särskilt då en grov krockmesh använts i de flesta fallen. 
 
Tyvärr fanns enbart en mycket finmeshad modell av torpedplåten med en genomsnittlig 
elementstorlek på ungefär 1 mm att tillgå vilket i sig ger väldigt stora datamänger. Dessutom 
uppstod problem vid assemblering av denna modell och resten av hytten. Eftersom de 
använda krockmodellerna har en för låg spänningsupplösning för utmattningsberäkningarna 
har ingen egentlig kvantitativ livslängdsbedömning kunnat göras och samtliga jämförelser fått 
göras på kvalitativ basis, vilket bör hållas i minnet vid genomgången av de följande 
resultaten. Utöver den dåliga upplösningen av spänningsfältet blir modellen även såpass 
”kantig” att kritiska områden kan uppstå där man i verkligheten kanske har en mjuk radie där 
inga sprickor kommer att initieras. Även en del hål och andra detaljer i geometrin saknas i den 
förenklade modellen.  
I princip vore det dock möjligt, särskilt om uppmätta accelerationer används, att använda en 
grövre krockmodell för itereringen för att hålla nere beräkningstiden och sen göra 
utmattningsberäkningen för en modell med mindre element. Man kan tänka sig att det i så fall 
är enklast att i det fallet iterera mot kraft och sen använda sig av inertia relief tillsammans 
med lastsignalerna i FEMFAT eftersom samma lastsignaler då kan användas direkt. Om den 
modala metoden ska användas får en dynamisk körning göras med den färdiga lastsignalen 
som insignal till den finmeshade modellen för att på så sätt få den modala koordinaten. Detta 
då man dels får en viss skillnad i geometrin mellan modellerna, dels då den förfinade meshen 
har inverkan på egenfrekvenserna då en modell med mindre elementstorlek är mindre styv.
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3.1.1 Hel hytt eller bara front 
 
Att efterlikna randvillkoren i den verkliga hytten är svårt, och att låsa allt för många 
frihetsgrader blir vanskligt med tanke på hur hytten rör sig i det verkliga fallet. Vid 
användning av fjädrar är som nämnts val av styvhet för dessa svårt och det är lätt att hamna i 
någon form av optimering mot det uppmätta fallet vilket inte är önskvärt. Egenfrekvenserna 
för en fri front skiljer sig också från dem för en helhytt och modformen blir skiljd från 
motsvarande för fronten i helhyttsfallet, alltså beter sig fronten på ett helt annat sätt än i 
helhyttsfallet. För användning av de olika låsningarna gäller också generellt att det är svårt att 
få signalerna att konvergera vid iterationen. Vad gäller försöken med att använda hela hytten 
men bara styra förskjutningen i ett av hörnen och använda fjädrar som låsning i de övriga blev 
resultatet liknande som för fronten. Här fångar man dock i viss mån några låga 
egenfrekvenser i samma område som de som är relaterade till upphängningen vilket är bra. 
Iterationen konvergerar däremot väldigt långsamt eller inte alls. Tabell 6 visar de fem första 
egenfrekvenserna för tre olika modeller. Tilläggas bör att ovanstående inte har gjorts i någon 
större utsträckning med de 24 uppmätta kanalerna pga. tidsbrist, utan med signaler från 
standardgivare vilket påverkat resultatet. 
 
 
 

 
Tabell 6: Exempel på egenfrekvenser för några olika modellvarianter. 

Hel hytt Hel hytt, låsning med fjädrar Front 
16.7 0.8 5.11 
20.9 4.1 13.2 
24.7 14.8 18.4 
25.3 21.7 35.8 
26 25.2 38.2 

 
 
 
 
 
Används krockmodeller är heller inte framtagning av överföringsfunktion och efterföljande 
iterering så tidskrävande att det ur den aspekten är motiverat att modifiera modellen. Om 
låsningar med fjädrar införs uppstår återigen modelleringsproblemen kring 
hyttupphängningen. Det är möjligt någon form av optimering kan användas för att hitta 
lämpliga styvheter osv men detta är inget som undersökts närmare under arbetet, främst pga 
att en del av iden med metoden var att slippa den typen av approximeringar. 
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3.1.2 Krafter runt lastpunkterna, två metoder  
 
Två metoder har som nämnts använts för att beräkna kraften i hyttupphängingens infästningar. 
Med den första varianten har iterationen gjorts direkt mot kraft och kraften i respektive 
lastingång har på så sätt erhållits direkt i form av den itererade signalen. Den andra varianten 
har varit att iterera mot förskjutning, och istället låta Abaqus beräkna reaktionskrafter i de 
intressanta noderna. Figurerna 17-20 visar resultaten för vänstra torpedfästet efter tre 
iterationer. 
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Figur 17: Vertikal kraft, övre punkt, vid 

iteration mot kraft. 
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Figur 19: Vertikalkraft, övre punkt. 

Reaktionskraft, iteration mot förskjutning. 
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Figur 18: Sidkraft, nedre punkt, vid iteration 

mot kraft. 
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Figur 20: Sidkraft, nedre punkt. Reaktionskraft, 

iteration mot förskjutning.
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Figurerna 21 och 22 visar kraftsignalen som erhållits från ADAMS-simuleringen som 
jämförelse. Observera att ADAMS-simuleringen är itererad mot kraftsignaler från provbana 
inför K08 medan kraftsignalerna på föregående sida är itererade mot signaler från skakprovet 
H14, så jämförelsen får göras kvalitativt. 
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Figur 21: Vertikalkraft, övre punkt. ADAMS-

simulering 
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Figur 22: Sidokraft, nedre punkt. ADAMS-

simulering.

 
Som synes ger de båda kraftmetoderna ett liknande utseende på kraftkurvan i tidsplanet, 
däremot skiljer storleksordningen rejält vad gäller vertikalkraften. Skillnaden i utseende är 
däremot stor mot kraften som fås från ADAMS-simuleringen. Detta är kanske inte är helt 
oväntat med tanke på den stora skillnaden mellan modellerna, i ADAMS-modellen är de olika 
komponenterna i hyttupphängningen modellerade medan de ju inte ingår i den FEM-modell 
som använts för itereringen. Både den itererade kraften och den beräknade reaktionskraften 
skiljer sig också i storlek. 
 
Figurerna 23 till 28 visar att även frekvensinnehållet skiljer sig mellan de olika signalerna, 
särskilt vad gäller vertikalkraften i fästets övre punkt 
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Figur 23: Frekvensinnehåll ADAMS-signal, övre 
punkt. 
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Figur 24:Frekvensinnehåll ADAMS-signal, 
nedre punkt.
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Figur 25: Frekvensinnehåll itererad signal, övre 

punkt 
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Figur 26: Frekvensinnehåll itererad signal, 

nedre punkt. 
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Figur 27: Frekvensinnehåll rektionskraft från 

förskjutningsiteration. Övre punkt. 
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Figur 28: Frekvensinnehåll reaktionskraft från 

förskjutningsiteration. Nedre punkt

 

 
Om krafterna från ADAMS-simuleringen används som ”facit” kan man alltså konstatera att 
en modell av hyttstommen i den virtuella skakriggen inte lämpar sig särskilt väl för direkt 
beräkning av krafter i hyttupphängningen, eller snarare krafterna i densammas 
infästningspunkter i hytten. Skillnaden i frekvensinnehållet är relaterad till den modala 
metoden i Abaqus där det, eftersom responsen är baserad på strukturens moder, inte går att ha 
frekvensinnehåll utanför modellens egenfrekvenser. Därför missas de låga frekvenserna som 
ADAMS-signalen och för den delen även börvärdena innehåller. Trots detta har den itererade 
kraftsignalen använts för utmattningsbedömning eftersom det ändå ansetts intressant att se hur 
signalerna fungerar för FEMFAT, men under fortsatt arbete bör problemet självklart åtgärdas. 
De beräknade reaktionskrafterna har däremot på grund av att skillnaden i både 
storleksordning och frekvensinnehåll ansetts som mindre lämpliga att fortsätta med.  
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3.1.3 ROMA-signalerna 
 
 
Att använda sig av ROMA-signaler var snarast en nödlösning i projektets inledande fas och är 
inte en metod att rekommendera. För att utvärdera hur stort felet blir har en ROMA-körning 
gjorts med signaler från H14. För beräkningen av stelkroppsaccelerationen har de sex givare 
som sitter närmast standardpositionerna använts och accelerationerna har sedan räknats fram i 
de punkter som mätts upp i H14. Standardavvikelsen för felet mellan signalerna normerad 
med standardavvikelsen för de uppmätta värdena, samma feldefinition som används vid 
itereringen ger en uppfattning om felets storlek syns i figur 29. Den streckade linjen motsvarar 
felet = 0.55 vilket kan anses vara en vedertagen nivå för ett ”bra” resultat då man jämför 
itererade signaler med uppmätta börvärden. Som synes är det bara för två av de tjugofyra 
kanalerna som felet ligger under den nivån, de flesta av de övriga kanalerna har ett fel som är 
större än ett.  
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Figur 29: Felet för ROMA-signalerna. 

 
Dessutom tillkommer att frekvensinnehållet i signalerna kan vara annorlunda när ROMA 
används, även om skillnaden kanske var mindre än vad som först misstänktes. Figurerna 30 
och 31 visar ett exempel för kanal 15
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Figur 30: Frekvensinnehåll, börvärde. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

100

200

300

400

500

600

700

Frekvens

FFT, ROMA-signal

 
Figur 31: Frekvensinnehåll, ROMA-signal.
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 3.2 Iterering 
 
För iterering har det undersökts eventuella skillnader i resultat vid användning av styrd 
förskjutning eller styrd kraft. Dessutom har det varit av intresse att undersöka hur många 
kanaler, dvs. lastpunkter respektive mätpunkter som ger det bästa resultatet i respektive fall.  
 
Skillnader mellan de använda modeller för respektive metod med avseende på 
massbeläggning som påverkar egenfrekvenserna gör dock jämförelsen vansklig. Detta 
eftersom metoden för iterationen baseras på strukturens egenfrekvenser och egenmoder. 
Mätdatat måste därmed filtreras så inga frekvenser utanför området som täcks in av de 
aktuella egenfrekvenserna, vilket gör att man får väldigt olika frekvensinnehåll när olika 
modeller används. I och med detta filtreras större delen av signalen bort då Iterationen hamnar 
i en del av frekvensplanet där de uppmätta signalerna inte innehåller särskilt mycket energi, 
Stommens lägsta egenfrekvens ligger vid 23 Hz medan det absolut största frekvensinnehållet 
för börvärden ligger mellan kanske 0-15 Hz. Med massbeläggning förskjuts egenfrekvenserna 
nedåt, men problemet kvarstår ändå. 
 
Tabell 7 visar hur egenfrekvenserna skiljer sig mellan modellen med respektive utan 
massbeläggning. En jämförelse mellan modellernas modformer visar att dessa för de lägre 
frekvenserna är liknande 
 
 
 

Tabell 7: Första fem egenfrekvenserna för de olika fallen.  

Originalmodell Massbelagd modell. 
17.4 8.4 
21.7 8.6 
25.6 9.2 
26.0 11.1 
30.8 12.6 

 
 
 
 
Om iterationen i sig fungerar bättre eller sämre mot kraft eller mot förskjutning skiljer sig 
beroende på hur många kanaler som används och även beroende på om modellen som 
används är massbelagd eller inte. Konvergensen är dock generellt snabbare vid iteration mot 
förskjutning men storleken på felet är kanske något mera jämn för de olika kanalerna vid 
iteration mot kraft. Man kan alltså inte direkt säga att någon metod är generellt bättre eller 
sämre för själva itereringen. Vad gäller massbeläggningen konvergerar iterationen något 
långsammare för en massbelagd modell jämfört med originalmodellen i förskjutningsfallet. 
Däremot går några kanaler bättre, detta gäller särskilt för kanaler i hyttens övre vänstra hörn 
som det varit vissa problem med när originalmodellen används. Om modellen viktas fås 
däremot ett jämnare resultat på felet för de olika kanalerna än vad som uppnåtts med den icke-
massbelagda modellen.  
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3.2.3 Antal kanaler i x och y 

 
Med signalerna från skakprovet H14 har det kunnat jämföras hur många signaler i x- 
respektive y som är nödvändigt för att få iterationen att gå bra. De kombinationer som använts 
har valts så att systemet hålls överbestämt och för att i möjligaste mån kunna jämföra 
inverkan av antal kanaler. 
 
De kombinationer som använts är: 
 

• 24 mätpunkter – 14 lastingångar 
• 24 mätpunkter – 10 lastingångar  
• 16 mätpunkter – 10 lastingångar 

 
 
Det visade sig att kombinationen 14 – 24 gav den bästa konvergensen för i princip samtliga 
kanaler. Under arbetet har man främst tittat på torpedplåtens vänstra sida och tabell 11 visar 
värdet på felet för de olika kombinationerna för kanalerna som är mest intressanta för det 
hörnet av hytten, markerade i figur 32.  Detta främst pga. vissa svårigheter att få kanalerna i 
hyttens främre övre högra hörn att gå bra men även då skadan kan anses vara någorlunda 
symmetrisk mellan sidorna. 
 
 

 
Figur 32: De kanaler som ansetts som viktigast vid itereringen. 

 
 
Tabell 8 visar felet vid de olika kanalkombinationerna. Som synes är felet jämnare mellan 
kanalerna för kombinationen 10-16 medan felet är mindre för de flesta kanaler med 
kombinationen 14-24. Kanalkombinationen 10-24 är inte med i följande tabeller eftersom det 
var i stort sett omöjligt att få iterationen att konvergera för det systemet. Anledningen till detta 
är inte klarlagd men möjligen är systemet helt enkelt för överbestämt.  
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Tabell 8: Felet vid iteration mot förskjutning för båda kanalkombinationerna. 

Kanalnr 24-14  16-10  
Iteration Första Fjärde Första Fjärde

1 0.40 0.21 0.75 0.70 
2 0.61 0.49 0.65 0.63 
3 0.64 0.52 0.69 0.63 
4 0.40 0.20 0.68 0.57 
5 0.51 0.33 0.56 0.60 
6 0.68 0.53 0.85 0.72 
10 0.75 0.82 0.61 0.48 
11 0.88 0.58 0.81 0.81 
12 0.77 0.93 0.80 0.63 
15 0.57 0.31 - - 
16 0.44 0.26 0.61 0.46 
17 0.79 0.22 0.51 0.44 

 
 
 
 
För iteration mot kraft gäller att konvergensen blir långsammare än för förskjutningsfallet och 
den kanalkombination som fungerar bäst är 10-16. Tabell 9 visar felet efter fyra iterationer för 
de båda kanalkombinationerna 10-16 och 14-24. Tabellerna är dock inte jämförbara rakt av 
eftersom det i kraftfallet använts en massbelagd modell. Den förskjutning nedåt som fås i 
modellens egenfrekvenser kan vara mindre gynnsam vilket delvis kan förklara att 
konvergensen blir sämre. 

 
 

Tabell 9: Felet vid iteration mot kraft för båda kanalkombinationerna. 

Kanalnr 24-14  16-10  
Iteration Första Fjärde Första Fjärde

1 0.79 0.77 0.40 0.43 
2 0.71 0.65 0.39 0.33 
3 0.62 0.58 0.43 0.44 
4 0.62 0.61 0.44 0.38 
5 0.70 0.71 0.52 0.48 
6 0.73 0.69 0.69 0.67 
10 0.73 0.76 0.55 0.55 
11 0.75 0.76 0.86 0.85 
12 0.81 0.79 0.59 0.52 
15 0.81 0.86 - - 
16 0.67 0.63 0.78 0.78 
17 0.33 0.35 0.38 0.45 
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Genom att vikta upp kanaler nära det området som är mest intressant och på motsvarande sätt 
vikta ner kanaler långt från området kan iterationen styras till att gå bättre. Här har en 
försiktig viktning gjorts för kanalkombinationen som var bäst från början, 14-24. Tabell 10 
visar resultatet i form av felet i de intressanta mätpunkterna vid olika viktningar för de båda 
kanalkombinationerna från föregående stycke.  
 
 
 

Tabell 10: Fel efter fyra iterationer med viktning, kanalkombination 14-24. 

Kanalnr Fel, oviktat Viktning Fel 
1 0.21 1 0.32
2 0.49 1 0.69
3 0.52 1 0.59
4 0.20 1 0.48
5 0.33 1 0.48
6 0.53 1 0.34
10 0.82 2 0.47
11 0.58 2 0.38
12 0.93 2 0.63
16 0.31 1 0.32
17 0.26 1 0.29
18 0.22 1 0.59

 

 
 
Vid iteration mot kraft har det varit svårare att få någon förbättring med hjälp av viktning, de 
större felen har snarare flyttats runt mellan kanalerna. Därför har de oviktade signalerna 
använts i de fallen.    
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3.3 Livslängdsbedömning 
 
 
Livslängdsbedömningar har gjorts med de olika lastsignalerna och de båda metoder som 
nämnts tidigare och det har visat sig att det går att uppnå väldigt skiftande resultat med 
samma lastdata beroende på val av metod! Jämförelsen mellan metoderna bör generellt ses 
som enbart kvalitativt eftersom den elementstorlek som använts egentligen är för stor och 
spänningsupplösningen är därmed inte tillräckligt bra för utmattningsbedömning. För samtliga 
livslängdsberäkningar gäller att det är antalet skakvarv som klaras med 50 % sannolikhet som 
beräknas. Tyvärr fanns innan arbetet slut inga jämförelselivslängder för den aktuella torpeden 
tillgängliga och därför har resultat från K08-provet används som riktvärden på var och i viss 
mån när torpedplåten spricker. De allra flesta sprickorna i torpeden uppstår vid 
lastingångarna, dvs torpedfästenas infästningar i plåten och det är en inte alltför långtgående 
gissning att detta bör gälla även i det aktuella fallet. Figur 33 visar områdena som främst 
studerats, dels området kring hyttfästet (1), dels områden vid värmepaketets infästning (2).  
 

 
Figur 33: Studerade områden för livslängdsbedömningen. 

 
 
Som referens för plåtens beteende har använts resultatet från skakprovet K08. Figurerna 34 
och 35 visar sprickorna vid de studerade områdena, Karlsson [17] 
 
 

 
Figur 34: Sprickor vid torpedfästet. 

  
Figur 35: Spricka vi värmepaketet.
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I FEMFAT har livslängdsbedömning dels gjorts med de spänningar som är relaterade till det 
dynamiska beteendet, dvs. modspänningar med modala koordinater som lasthistoria och dels 
med spänningar relaterade till tröghetskrafterna beräknade med inertia relief med itererad 
kraft som lasthistoria. Metoden med inertia relief är också vad som använts tillsammans med 
lastsignaler från adamssimuleringen. I större delen av arbetet har enbart området runt vid 
vänster torpedfästes infästning i torpedplåten undersökts. Detta dels för att underlätta 
iterationen men även för att undvika vissa problem med asymmetriska modspänningar.  
 

 

3.3.1 Livslängd med ROMA-signalerna 
 
 
Att använda sig av stelkroppsaccelerationer beräknade med hjälp av ROMA visade sig i 
iterationshänseende fungera bra, dvs. systemet konvergerade bra för i princip alla signaler,  
antagligen beroende på skillnaden i frekvensinnehåll jämfört med de uppmätta signalerna. 
 
På grund av stelkroppsantagandet har livslängdsbedömning bara gjorts med inertia 
reliefmetoden, resultatet syns i figur 36. Livslängderna är generellt kortare runt lastingångarna 
än vad som skall visa sig bli fallet med uppmätta signaler, storleksordningen 10-1000 
skakvarv för de flesta noderna på högra sidan men närmare noll på högra. De kritiska 
områden som fås med ROMA-signal är däremot ungefär samma som fås vid användning av 
uppmätta signaler vilket är föga förvånande då samma spänningsbilder används i båda fallen. 
 
 
 

 
Figur 36: Mest påkända området då ROMA-signaler används.
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3.3.2 Originalmodell, iteration mot förskjutning 
 
 
Med originalmodell menas som tidigare den icke massbelagda modellen. Figurerna 37 och 38 
visar resultaten för respektive kanalkombination. 
 
 
 
 
 

 
Figur 37: Med kanalkombinationen 10-16. 

 
 
 

 
 

 
Figur 38: Med kanalkombination 14-24.

 

 
Vad gäller livslängderna är dessa generellt väldigt långa för båda kanalkombinationerna. 
Även i området precis kring torpedfästets övre infästning är storleksordningen 1020 med 
undantag av någon enstaka nod som ligger runt 16-17000 skakvarv. Det samma gäller även 
runt övriga infästningar.
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3.3.3 Massbeläggning 
 
 
Massbeläggning påverkar modellens dynamiska egenskaper i form av egenfrekvenser och 
modformer och även de beräknade livslängderna påverkas. Figur 39 visar de kritiska 
områden, som synes blir skadan betydligt mer utbredd när den massbelagda modellen 
används.  
 
 
 

 
Figur 39: Den massbelagda modellen. 

 
 
 
 
Som synes i figurerna 40 och 41 blir skadan även mer symmetrisk med den massbelagda 
modellen, vilket även kan bero på att felet var mindre för kanalerna på högersidan för den 
massbelagda modellen. Här ligger livslängderna runt fästet dock på under ett skakvarv för i 
princip alla noder i närheten. 
 
 
 
 
 

 
Figur 40: Massbelagd modell. 

 
Figur 41: Icke massbelagd modell
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3.3.4 Iteration mot kraft  
 
Om metoden med modala spänningar och –koordinater används i FEMFAT när iterationen 
skett mot kraft skiljer sig resultatet som synes i figurerna 42 och 43 från övriga körningar. Det 
mest påkända området hamnar i plåtens underkant där det inte uppstår några problem med 
sprickor och området just runt fästets infästning är närmast opåverkat. Livslängderna i 
området ligger också runt 1020 skakvarv.

 
 

 
Figur 42: Modal metod i FEMFAT, iteration 

mot kraft. 

 
Figur 43: Mest påkända området med samma 

metod.

 
 
 
 
När istället inertia-reliefmetoden används blir skadan, även om den största ligger runt 
lastingångarna, betydligt mer utbredd än i fallet med förskjutning. Möjligtvis kan det faktum 
att en massbelagd modell används spela in, där resultatet blev liknande i fråga om 
utbredningen hos de mest skadade områdena. Figur 44 och 45 visar hela respektive det mest 
skadade området, 10-16 kanaler har använts.
 

 

 
Figur 44: Itererad kraft och inertia relief. 

 
Figur 45: De mest skadade områdena.
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Vad gäller det antal skakvarv modellen beräknas klara med 50% sannolikhet visar figur 46 
värden för ett antal noder kring övre vänstra torpedfästets infästning. Den streckade linjen 
representerar det antal skakvarv vid vilket sprickor upptäcktes i prov (K08) som någon form 
av referensnivå. Här bör påpekas att det antal skakvarv som beräknas är det då delskadan är 
ett, dvs. då en spricka initieras vilket förstås inte är samma sak som det antal skakvarv vid 
vilket man i prov kan se en spricka visuellt. Jämförelsen har ändå använts för att ge en 
uppfattning av rimligheten hos de beräknade livslängderna.  
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Figur 46: Beräknade livslängder kring infästningen. 

 
 
 
 
 
 
Värdena kan sägas vara förvånansvärt bra, även om den stora spridningen – sannolikt till följd 
av den grova elementindelningen gör det svårt att uttala sig om resultaten. Relativt de andra 
resultat som erhållits med samma modell med andra metoder verkar ovanstående livslängder 
dock betydligt rimligare. Dock tillkommer osäkerheten i att signalerna saknar det lägre 
frekvensinnehållet vilket borde ha inverkan på delskadan. 
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3.3.5 Livslängdbedömning med ADAMS-signaler

Livslängdsbedömningen med ADAMS-signaler har gjorts med helt massbelagd hytt och för 
icke-massbelagd torped. Resultatet överensstämmer väl med det som fås vid användning av 
de itererade signalerna, dvs de kritiska områdena är likartade. Dock blir livslängden betydligt 
längre.  
Problemet med asymmetri som beskrevs ovan förekommer i viss mån även när ADAMS-
signalen använts, om än betydligt mindre uttalat. Här är de kritiska områdena runt 
torpedfästena likadana, däremot uppstår skada i fler områden högre upp på torpeden på 
vänster sida. Skillnaden är dock så pass liten att den kan tänkas bero på att hytten tex. varit 
något ojämnt lastad vid provet där signalen uppmätts eller på de små asymmetrier som finns i 
torpeden.  
 
Det visade sig att skadan, figur 47, blir identisk oavsett hur massbeläggningen görs. 
Livslängderna för områden närmast lastingångarna ligger runt ca 10000 skakvarv, med 
enstaka noder runt ca 5000 vilket är betydligt längre än jämförelselivslängder i prov.  
 
 

 
Figur 47: Kritiska områden med ADAMS-signaler. 

 
 

 

Modal metod 
 
Att först göra en dynamisk abaquskörning med ADAMS-signalerna och därefter göra 
FEMFAT-beräkningen modalt visade sig resultera i att stora delar av torpeden fick en 
livslängd på tio skakvarv eller mindre. Metoden kan kanske därmed anses var mindre lämplig 
att använda! 
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4 Diskussion och slutsatser 

 
Många av de jämförelser som var planerade i början av arbetet har tyvärr inte kunnat göras på 
grund av diverse problem med mätdata och modeller. Detta försvårar metodutvärderingen 
eftersom det i många fall har funnits flertalet felkällor där det varit svårt att bena ut exakt vad 
som beror på vad. De flesta jämförelser har därför fått göras på en mer kvalitativ basis. Detta 
gäller både jämförelsen med ADAMS-simuleringen m.a.p. både krafter runt 
hyttupphängningen och delskada men även livslängdsbedömningarna generellt. De senare är 
genomgående något tveksamma främst i och med att den finmeshade modellen inte fungerat 
som det var tänkt.  
Sammantaget kan man säga att metoden med virtuell skakrigg fungerar någorlunda bra 
kvalitativt då förskjutning och modala spänningar används, i betydelsen att den ger en 
uppskattning av i vilka områden sprickor kommer att uppstå. Detta är å andra sidan inte så 
mycket mer än vad som kan åstadkommas med betydligt enklare metoder. I och med att 
sprickor uppstår främst vid lastingångarna, dvs. torpedfästenas infästningar räcker det med 
exempelvis simulering av Wöhlerprov eller kanske t.o.m. med en statisk beräkning för att 
konstatera vilka områden som är mest påkända. Liknande resultat uppnås då kraftiteration och 
inertia relief används, även om de mer påkända områdena här blir mer utbredda. 
 
Vad gäller den kvantitativa uppskattningen av livslängderna är resultatet mer skiftande. Då 
modala spänningar och –koordinater används är skadan i området kring fästena i 
storleksordningen 16000-17000 skakvarv och uppåt beroende på antal kanaler. Med tanke på 
att signalerna generellt inte har något större frekvensinnehåll i storleksordningen som 
stommens egenfrekvenser är detta egentligen inte särskilt förvånande. Eftersom det 
följaktligen knappast kan uppstå någon direkt resonans bör inte deras inverkan på delskadan 
vara stor heller. Dessutom är själva torpedplåten för de flesta moder relativt opåverkad. 
Används däremot massbelagd modell och förskjutning får större delen av området kring 
fästena en livslängd på mer eller mindre lika med noll. Här hamnar iterationen visserligen i 
och med förskjutningen nedåt av egenfrekvenserna i ett område där börvärdena har mer 
frekvensinnehåll, men i och med att man med samma massbeläggning även ändrar det 
dynamiska beteendet hos modellen är resultaten svårtolkade.  
 
Iterationen mot kraft ger ett något sämre kvalitativt resultat, i betydelsen mindre avgränsade 
skadade områden. Däremot visar det sig att skadan här om man tittar i området runt fästet 
ligger i storleksordning från ca hundra upp till ett antal tusen skakvarv vilket är betydligt mer 
rimliga värden. Detta gäller då inertia relief används för femfatberäkningen. På grund av den 
grova meshen kan dock skillnaden i livslängd mellan två grannoder vara i nästan samma 
storleksordning, vilket återigen gör metoden svårutvärderad. Att denna metod skulle fungera 
bäst är egentligen vad som kan förväntas utifrån signalernas frekvensinnehåll och hyttens 
beteende i riggen. Tyvärr gör metoden att inga av de riktigt låga frekvenserna som dominerar 
i börvärdena är inkluderade vilket förstås även här är ett stort problem. 
När adamsdata använts med inertia relief har livslängderna i samma område hamnat runt ca 
10000 skakvarv, även om någon enstaka nod kan ligga runt ca 5000 skakvarv. Utöver detta 
har vissa enstaka noder en livslängd på mindre än ett skakvarv. Dessa är dock inte i något 
område som går sönder i provning utan snarare av typen kantnoder eller dylikt. Att 
maxskadan oftast ligger på helt andra ställen än de som spricker i prov gäller generellt för 
samtliga modeller och metoder, men eftersom dessa ofta hamnar exempelvis på kanter kan 
detta kanske tillskrivas modellens utformning snarare än metoden som sådan. 
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4.1 Metodval 
 
Att förskjutningsiteration och modal indata till FEMFAT ger väldigt långa livslängder beror 
med största sannolikhet på att hyttens rörelse i riggen, eller snarare den resulterande 
utmattningsskadan inte är dominerad av egenmodernas inverkan utan snarare av inverkan av 
tröghetskrafter. Hytten tenderar exempelvis att svänga runt sina främre infästningar i chassiet 
vilket det rimligen inte tas någon hänsyn till nu i och med att modellen är fri. I och med att det 
område som är mest intressant är närmast runt lastingångarna där det är frågan om en mer 
direkt påkänning bidrar också till att plåtens dynamiska egenskaper inte får någon större 
inverkan på skadan. Dessutom innehåller ju signalerna inte direkt några tillräckligt höga 
frekvenser för att i någon större utsträckning excitera moderna hos modellen av stommen.  
 
Ett annat problem med metoden är hur man bäst tar hänsyn till skillnaderna mellan en 
skalmodell av hyttstommen kontra den verkliga hytten, främst med avseende på de dynamiska 
egenskaperna - man kan tex. fråga sig hur egenfrekvenser och moder som tillhör den förra är 
relaterade till den senare. Mes uppenbart är problemet med de lägre frekvenserna - att helt ta 
bort hyttfjädringen verkar vara en alltför stor förenkling!  
Vad gäller själva stommen är majoriteten av moderna membranmoder i de stora plåtfälten i de 
bakre delarna av hytten. I modellen finns dessutom flera av dessa membranmoder i stora 
plåtfält som inte är punktsvetsade till underliggande balkar m.m. medan det i hytten i det 
verkliga fallet ingår komponenter av typen mellanlägg och dylikt som gör att den rörelsen inte 
kan uppkomma. Lägg därtill den ökade förstyvningen främst i hyttens front relaterad till 
takhyllor, instrumentbräda och inte minst avsaknad av fönsterrutor och fler tveksamheter 
uppstår med de olika moderna. Dessutom uppstår utmattningsskada i det verkliga fallet vid 
infästningar av till exempelvis värmepaket och instrumentpanel. Detta är något som inte 
fångas i modellen där inga av de övriga komponenterna i hytten ingår, även om viss tendens 
till skada ibland indikeras just vid värmepaketet. Om enbart beteendet hos torpedplåten är av 
intresse är kanske det senare ett större problem än moderna högre upp/längre bort i hytten.  
 
Detta leder fram till slutsatsen att den modala metoden kanske inte är en relevant metod att 
använda i första hand för utmattningsbedömningen av hyttstommen, men därmed inte sagt att 
metoden inte kan vara användbar på hyttberäkning men då kanske mer på komponentnivå. 
Vad gäller stommen, och särskilt då torpeden, domineras skadan snarare av inverkan av 
hyttens egen massa och tröghet runt lastingångarna. I och för sig tillkommer att den lilla 
inverkan av de dynamiska moderna hos strukturen också hamnar runt lastingångarna vilket 
knappast gör saken bättre, men inverkan kan anses vara liten relativt tröghetskrafterna. Vill 
man göra en så heltäckande analys som möjligt bör kanske båda effekterna inkluderas i 
beräkningen, dvs delskadorna relaterade till respektive fenomen får adderas på något lämpligt 
sätt. Men vad gäller det studerade området på torpedplåten runt lastingången där resonans 
knappast uppstår och också givet dominansen av låga frekvenser i excitationen är det ett inte 
alltför djärvt antagande att inverkan av strukturens moder är försumbart relativt hyttens 
tröghet. Däremot kanske de högre frekvenserna kan ha större inverkan på andra områden hos 
hytten. 
 
Att räkna fram lastsignalerna med den virtuella riggen och sen använda inertia relief för 
utmattningsbedömningen verkar alltså vara den mest lovande metoden. De beräknade 
livslängderna har ju i det fallet blivit betydligt rimligare, även om det är svårt att uttala sig om 
det pga den stora elementstorleken och även pga problemet med signalernas frekvensinnehåll. 
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 4.2 Beräkningsmodellen 

Om modellens dynamiska egenskaper ska bli bättre måste antagligen hyttupphängningen 
inkluderas på något sätt i modellen, främst för att de låga frekvenserna hos 
hyttaccelerationerna är relaterade till den och antagligen inte går att fånga med en modell av 
enbart stommen. Förslagsvis till att börja med genom införande av enkla linjära fjädar så att 
den modala metoden för iterationen kan användas. En ”dålig” modell av upphängningen är 
antagligen ändå en bättre approximation än att helt utesluta den!  Om det också kan utredas på 
något lämpligt sätt vilka av de övriga komponenterna runt fronten som kan tänkas ha lägre 
egenfrekvenser och därmed lättare kommer i svängning vid provbaneexcitationen och därmed 
borde orsaka större påfrestningar även på hyttstommen vore det bra. 

För tillfället ingår inte heller kränghämmare i modellen pga bussningar och andra 
svårmodellerade komponenter runt den. Man skulle dock kunna tänka sig att den har en 
relativt stor inverkan på kraftfördelningen mellan fästena och därmed på det mest påkända 
områden runt infästningarna och därför kanske borde inkluderas i modellen. För att förenkla 
modellen skulle exempelvis balkar kunna användas för att låsa ihop de båda främre fästena. 
En ytterligare positiv effekt av detta skulle kunna vara att antalet lastingångar eventuellt kan 
reduceras. Vad gäller lastingångarna kan eventuellt modelleringen av dessa i sig också 
förfinas, i och med att dessa borde ha inverkan på skadan i området. I dagsläget har dels 
mpc:er placerats i de lastingångar som sitter placerade i hål vilket gör att samtliga kantnoder 
runt hålet styrs med stela balkar och balkar har använts i övriga lastingångar. 
 
Att försöka reducera antalet lastkanaler genom att använda sig av diverse låsningar av hel- 
och delmodeller av hytten visade sig ju i sig vara lättare sagt än gjort. Men givet att mätdata 
finns tillgänglige finns det om man vid itereringen använder krockmodeller ingen direkt 
anledning till detta heller då beräkningstiderna inte blir orimligt långa. Däremot är det förstås 
svårt att få alltför många kanaler att gå bra samtidigt och så få kanaler som möjligt är förstås 
önskvärt för att förenkla inmätning vid prov.  
 

4.2.1 Elementstorleken  
 
Som nämnts har problemen med alldeles för grovt elementnät hos de modeller som använts 
varit ett stort problem vad gäller att bedöma hur metoden egentligen fungerar för beräkning av 
livslängder. Det mest önskvärda vore kanske en modell med en genomsnittligt elementlängd 
som ligger någonstans mellan krock- och 1 mm vilket varit fallet nu. Då skulle kanske även 
bättre resultat vid iteration mot töjningsgivare kunna uppnås. För tillfället har ingen iteration 
gjorts mot den finmeshade plåten pga. modellproblem, men antagligen skulle 
beräkningstiderna bli väldigt långa.  

 

4.2.2 Inverkan av massbeläggningen 
 
Att ägna sig åt massbeläggning kan utifrån påverkan på frekvenser och moder verka mindre 
lämplig men metoden har dock en stor fördel med sin enkelhet. Rent iterationsmässigt har det 
visat sig att densamma går bättre i betydelsen att felet är i genomsnitt mindre och jämnare 
mellan kanalerna då modellen är massbelagd och problemen blev mindre med vissa kanaler 
som gått dåligt för många andra modeller. Ur den aspekten verkar det lägre frekvensspektret 

   42
 



alltså mer gynnsamt. Vill man jämföra krafter och/eller använda sig av adamsberäknade 
sådana bör modellen också vara massbelagd. Tyvärr fanns det inte heller möjlighet att försöka 
göra någon annan modellering av massor i hytten, vissa enklare försök att använda balkar har 
gjorts men då hamnar man lätt i problem att justera styvheter på dessa för att undvika att 
samtliga moder hamnar i balkarna istället för i själva hyttstrukturen. Det kan även tilläggas att 
det inte fanns uppmätta data på tyngdpunkten och massan hos den hytt som gick i H14, men 
skillnaden mot de använda värdena bör dock vara så pass liten att den i sig inte har någon 
större inverkan på resultatet. Då är skillnaden mellan den massbelagda modellen och den 
verkliga som sådan betydligt större! 
 

4.3 Övriga kommentarer 
 
Den lösning som användes då uppmätta signaler inte fanns tillgängliga, dvs att använda sig av 
beräknade stelkroppsaccelerationer, övergavs i princip när de uppmätta signalerna från H14 
var tillgängliga. Särskilt att försöka kombinera stelkroppsaccelerationer med den modala 
metoden faller på sin egen orimlighet. Om en hypotetisk perfekt drivsignal skulle fås fram, 
noll fel i alla mätpunkter, så borde detta resultera i en ganska perfekt stelkroppsrörelse (om 
samtliga "hörn" accelererar ”rätt” i alla riktningar). Eftersom definitionen på en 
stelkroppsrörelse är att alla punkter rör sig lika mycket relativt varandra, dvs. inga 
töjningar/spänningar, borde ju spänningarna i modellen då närma sig noll vilket i sin tur borde 
resultera i en oändlig livslängd. Om så är fallet gäller att ju bättre iteration, desto längre 
livslängd och följaktligen desto mer fel. Att livslängd faktiskt blir ändlig, om än lång, även 
med den modala metoden kanske kan tillskrivas att iterationen i det verkliga fallet är ganska 
långt ifrån perfekt - rörelsen är kanske inte är fullt så "stel"! Dessutom är ju spänningsbilden 
som använts till beräkningen när man använder sig av den modala metoden baserad på den 
elastiska modellen vilket gör att resultate i slutändan borde bli någon form av hybrid mellan 
stel- och elastisk kropp. Att skadan hamnar på rätt ställe i modellen kan nog snarare tillskrivas 
det faktum att i området kring lastingångarna fås skada nästan oavsett vad som används som 
indata! 
 
Man skulle dock kunna tänka sig att detta skulle ha mindre betydelse då inertia-reliefmetoden 
används. Slutsatsen av arbetet har ju också i mångt och mycket varit att skadan åtminstone i 
området kring lastingången snarast kan tillskrivas krafter relaterade till hyttens trögheter, och i 
förlängningen borde det därför kanske gå att använda stelkroppsapproximationen för 
accelerationerna. Som redovisats är dock felet mellan den uppmätta och den ROMA-
beräknade signalen såpass stort att det i slutändan blir fel beteende hos hytten som itereras 
fram och följaktligen blir även lasthistorien felaktig. Tilläggas kan att för de signaler från H14 
som använts för jämförelsen har ingen filtrering gjorts innan ROMA-beräkningen. Möjligen 
fås ett bättre resultat om de högre frekvenserna filtreras bort först. Givet dominansen av de 
lägre frekvenserna kan man misstänka att detta inte kommer att ha alltför stor inverkan, med 
det bör ändå undersökas vilka resultat som fås med en inertia-reliefberäkning med signalerna 
eftersom det förstås skulle underlätta inmätningen vid prov om färre kanaler kan användas. 
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5 Fortsatt arbete 
 
 
Även om resultaten hittills inte kan anses vara fullt rättvisande på grund av den grova meshen 
och problemet med frekvensinnehållet hos den itererade signalen verkar tendensen utifrån de 
uppnådda resultaten och även från genomgångna artiklar vara att metoden där man använder 
sig av inertia relief är den mest intressanta vägen att fortsätta på. Särskilt gäller detta om 
området nära lastingången är det som även i fortsättningen är mest intressant ur 
utmattningssynpunkt, då man kan dra slutsatsen att skadan orsakade av modellens dynamiska 
svängningar är betydligt mindre än den som orsakas av krafter relaterade till hyttens massa 
och tröghet. Lastsignaler kan då erhållas med hjälp av den virtuella riggen med iterationen 
styrd på kraft, i det fallet måste förstås även problemet med avsaknaden av de lägre 
frekvenserna lösas. Lämpligen görs detta med införande av någon form av enkel 
hyttupphängning. Är det däremot andra områden längre upp- eller bak på hytten som ska 
undersökas kan det kanske ha större relevans att fortsätta på det modala spåret även om 
problem då kan uppstå med de stora osvetsade plåtfälten och deras membranmoder. 
 
Oavsett metod måste det i det fortsatta arbetet skapas en modell med lämplig meshstorlek som 
fungerar helst både för iterationerna och även för livslängdsbedömningen. Med en sådan 
modell skulle även inverkan undersökas av att göra iterationen med en grovmeshad modell 
och enbart använda den mer finmeshade för utmattningsbedömningen mot att använda samma 
modell för hela processen. Eventuellt bör även modellerringen av lastingångarna ses över 
samt komponenter som är monterade på stommen i närheten av intressanta områden.  
 
För att förenkla eventuella framtida inmätningar av hytter i skakprov bör för den nya 
modellen även göras en mer systematisk genomgång av antal nödvändiga last-/mätpunkter 
göras. Förhoppningsvis kan antalet minskas något från de 24 som mätts in i H14.  
 
Vad gäller de skiftande livslängder som fås för torpedplåten var detta inte ett helt oväntat 
problem eftersom det uppstått tidigare med metoden. Förhoppningsvis kan en modell med 
bättre spänningsupplösning minska problemet något, om inte annat bör i alla fall en stor 
felkälla kunna elimineras i och med detta. Nästa steg efter detta bör vara att undersöka den 
mängd parametrar som kan ställas in i FEMFAT. Under arbetet hittills har inga ändringar av 
grundinställningarna gjorts, med undantag av att livslängderna beräknats med 50% 
sannolikhet vilket är vad som är vedertaget på Scania. Enklast är antagligen då att utgå från ett 
enklare lastfall och därifrån försöka anpassa lämpliga parametrar till materialet och 
geometrin. Dessutom bör hänsyn tas på något sätt till de många punktsvetsar som finns i 
torpedplåten eftersom dessa ofta är startplats för sprickor.  
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