
 
 

  

 
 

Riktlinjer för effektivisering av 
arbetet med Simuleringsdriven 

Konstruktion 
Fallstudie  

på Scania CV AB 

 

 
 

Examensarbete, Produktutveckling  

Avancerad nivå, 30 hp  

Produkt- och processutveckling 

Erika Dahlström & Mikael Johansson 

 

Rapport nr:1 
Handledare, Scania CV AB: Tomas Karlberg 
Ämnesgranskare, Mälardalens högskola: Jessica Bruch och Antti Salonen 
Examinator: Sten Grahn 
Framläggningsdatum: 13Juni 2014 



 
 

Abstract 

Since many companies wants to gain market shares through delivering the right product, 
at the right time and at the right cost they have been implementing simulation driven 
product development. Simulation driven product development helps the companies find 
an optimized design early in the NPD-process through an iterative approach. Because of 
this the companies can reduce the time and costs for their product development.  

Today many R & D companies are increasing their requirements on test equipment to be 
able to control and meet the requirements on the products. More sophisticated test 
equipment needs to be developed to meet the demand. The test equipment are now 
demanded to meet higher requirements regarding safety, capacity, time efficiency, 
accuracy etc. It is important that time and costs for developing test equipment are 
reduced.  

The purpose of this thesis has been to develop guidelines to increase the efficiency of 
the work with Simulation driven product development in NPD-processes. To be able to 
develop relevant guidelines a case study has been conducted. The case study has 
consisted of a literature study and an empirical study conducted at Scania CV AB in 
Södertälje, Sweden. The empirical study consisted of a product developing project 
aiming to optimized a component in an existing test bed with the help of simulation 
driven product development on behalf of the group UTTD at Scania CV AB. 

It has come to knowledge through this thesis that it is appropriate to work with 
simulation driven product development  when developing test equipment. Through the 
work with simulation driven product development a deeper understanding can be reach 
about how a test can be conducted and by that a reduction of risks for over 
dimensioning the equipment are enabled. Also the amount of physical tests on the test 
equipment can be reduced.  

The thesis have resulted in generic guidelines for how to implement and work with 
simulation driven product development can be conducted in Catia V5 and GAS. These 
guidelines can be used during development of similar constructions as UTTD:s test 
equipment. 

Keywords: Simulation driven product development, Testing, Simulation, Guidelines, Catia 
V5, GAS, CAD, CAE, NPD 

  



 
 

Sammanfattning 

Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid 
rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. 
Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta 
optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för 
produktutvecklingen. 

Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av 
provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och möta ökande krav på produkter.  
Mer sofistikerad provutrustning behöver utvecklas för att möta ökade krav på 
produktprov. Krav så som säkerhet, kapacitet, tidseffektivitet, noggrannhet etc. Att även 
tid och kostnad för utveckling av provutrustning reduceras är viktigt.  

Detta examensarbete har syftat till att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet 
med Simuleringsdriven Konstruktion i utvecklingsprocesser. För att ta fram relevanta 
riktlinjer har en fallstudie utförts. Fallstudien har bestått av en litteraturstudie samt en 
empirisk studie hos Scania CV AB i Södertälje. Den empiriska studien har bestått av att 
optimera en komponent på en befintlig provutrustning med hjälp av Simuleringsdriven 
Konstruktion på uppdrag av gruppen UTTD på Scania CV AB. 

Det har i detta examensarbete framkommit att Simuleringsdriven Konstruktion är 
mycket lämpligt att använda sig utav vid utveckling av provutrustning. Detta då en 
bättre förståelse kan fås angående hur provet kan utföras och därmed minska 
överdimensionering och reducera antalet fysiska prov på provutrustningen. 

Examensarbetet har resulterat i generiska riktlinjer för hur implementering av och 
arbete med Simuleringsdriven Konstruktion kan utföras i Catia V5 och GAS. Dessa 
riktlinjer kan användas vid konstruktion av liknande konstruktioner som UTTD arbetar 
med, det vill säga mekanisk konstruktion av provutrustning. 

Nyckelord: Simuleringsdriven Konstruktion, Provning, Simulering, Riktlinjer, Catia V5, 
GAS, CAD, CAE, NPD 

  



 
 

Förord 

Vårt examensarbete har varit väldigt lärorikt och roligt. Att få vara ute och arbeta på ett 
så stort företag som Scania har varit mycket fascinerande. Det har gett oss mycket 
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Per Brander, konstruktör på UTTD, Scania CV AB 

Samt övriga medarbetare på Scania som vi kommit i kontakt med. 

 

Vi vill även tacka vår ämnesgranskare på Mälardalens Högskola Jessica Bruch för all hjälp 
samt Antti Salonen som med kort varsel hoppade in som ämnesgranskare och hjälpte 
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Ordlista 

CAD Computer-Aided Design, en kategori av 
konstruktionsprogram där modellering sker. 

CAE Computer-Aided Engineering, en kategori av 
simuleringsprogram. 

Catia V5 Ett CAD-program med integrerade CAE-
moduler 

GAS Generative Assembly Structural Analysis,  en 
CAE-modul som är integrerad i Catia V5 

KrH Krängningshämmare 

NPD Utveckling av ny produkt  
(eng.: New Product Development) 

NPD-process Processen för utveckling av en ny produkt 
(eng.: New Product Development Process) 

Pivå Ledkonstruktion, som medger inbördes, ledad 
rörelse mellan två konstruktionsdetaljer eller 
maskindelar. 

RTRS Grupp på Scania CV AB som ansvarar för 
hållfastighetsprov och tillhörande 
provutrustning. 

Scania CV AB En division på Scania AB 

Scania R&D En sektor på Scania CV AB som arbetar med 
forskning och utveckling 

SDK Simuleringsdriven Konstruktion 

Simulering Ett antal beräkningar utfört av en programvara 
som visualiserar och ger mätvärden på hur 
konstruktionen påverkas utav givna 
randvillkor. Sedan kan detta analyseras för att 
öka förståelsen för konstruktionens optimala 
utformning. 

Simuleringsdriven Konstruktion Konstruktionen itereras fram med hjälp av 
CAD och CAE. 

STC Scania Tekniska Center 

UTTC Grupp på Scania CV AB som ansvarar för 
mätteknik. 

UTTD Grupp på Scania CV AB som ansvarar för att 
utveckla provriggar. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete utfördes under våren 2014 på Scania CV AB i Södertälje. Nedan 
ges en bakgrund till varför detta examensarbete kom till.  

1.1. Bakgrund 

Många företag vet att det är viktigt att skaffa sig marknadsandelar (ANSYS, 2007). Dessa 
marknadsandelar kan förvärvas genom att leverera rätt produkt i rätt tid (Lu et al., 
2000). Många har effektiviserat sina produktutvecklingsprocesser för att på så vis kunna 
ta fram en bra produkt och samtidigt vara först ut på marknaden. Att vara först på 
marknaden innebär för företaget att de har större möjlighet att fånga upp konsumenter 
och därmed öka sin marknadsandel. Ett sätt att kunna korta ner 
produktutvecklingsprocessen är användning av Simuleringsdriven Konstruktion (SDK). 
Hela 70% av tillverkande företag arbetar idag med att få in SDK tidigt i deras 
produktutvecklingsprocess (Aberdeen Group, 2006). 

Aberdeens Group (2006) citerar Jay Abrams, Elgin Sweeper Company, s.2, vilket 
summerar ovan tydligt, kort och koncist: 

 

“We are definitely pressured to get to design release more 
quickly in order to keep up with the competition. We need 
to get to market first to win market share. We’re turning to 
simulation to minimize our testing phase of product 
development.”  
                                         Jay Abrams, Elgin Sweeper Company 

 

Simuleringsdriven Konstruktion (SDK) kallas det arbete där både Computer-Aided Design 
(CAD) tillsammans med Computer-Aided Engineering (CAE) används. I CAD modelleras 
konstruktionen för att sedan simuleras i CAE (ANSYS, 2007; Lu et al., 2000). SDK är en 
form av konstruktionsarbete där en konstruktion itereras fram genom konstruktions- 
och hållfasthetssimuleringar i programvara så som Catia V5, t.ex. i CAD- och CAE-
modulerna. När man använder sig utav SDK modelleras konstruktionen i CAD-modulen 
för att sedan analyseras genom att ingenjören simulerar olika lastfall i CAE-modulen. 
Simuleringens resultat får sedan bestämma utformningen av konstruktionen (Landqvist 
och Petersson et al., 2013). Vid simulering beräknar programmet till exempel 
konstruktionens hållfasthet. Det innebär att företagen slipper att bland annat bygga 
prototyper och utföra fysiska prov i lika stor utsträckning för att prova konstruktionernas 
hållfasthet med mera utan kan hitta en bra konstruktion tidigt i processen. De kan då 
minska konstruktions- och utvecklingskostnader av prototyper och provutrustning samt 
genomförande av prov. (Lu et al., 2000; Aberdeen Group, 2006; King et al., 2003; Bylund, 
2004; SpaceClaim Corporation, 2009). Aberdeens Group (2006), s.9, skriver följande om 
företag som är Bäst i klassen (eng. Best in class) gällande användandet av SDK: 

 

“Best in class manufacturers average 1.6 fewer prototypes 
than all others.” 
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” Best in class manufacturers of the most complex products 
get to market 158 days earlier with $1,900,000 fewer 
product development costs.” 
 
”Best in class manufacturers of the simplest products get 
to market 21 days earlier with $21,000 fewer product 
development costs.” 

Aberdeen Group, s.9 (2006) 
 

Dock anser många företag att det är svårt att fånga upp och implementera SDK på ett 
optimalt sätt (Aberdeen Group, 2006). Genom att upprätta generella riktlinjer beroende 
på konstruktionstyp och företag kan arbetet med SDK effektiviseras (Handledare på 
Scania CV AB, personligkommunikation, 2014-01-16). 

1.2. Problemformulering 

De programvaror som används för SDK är komplexa och kräver mycket kunskap om hur 
de fungerar för att kunna använda programvarorna på optimalt sätt. Därav anser många 
företag att det är svårt att fånga upp och implementera SDK på ett optimalt sätt 
(Aberdeen Group, 2006). På grund av sin komplexitet har programvarorna oftast en hög 
inlärningströskel som tar tid att ta sig över (Johansson och Sätterman, 2012; Petersson 
et al., 2013), tid som många upplever inte finns (Aberdeen Group, 2006). För att sänka 
inlärningströskeln samt behovet av stor kunskap bör erfarna ingenjörer finnas till hands 
för stöd vid arbetet med SDK (Petersson et al., 2013), dock kan detta leda till att 
företaget och arbetet med SDK blir personberoende. Att tillhandahålla erfarna 
ingenjörer kan dock inte alla företag tillgodose (Johansson och Sätterman, 2012; 
Aberdeen Group, 2006). Riktlinjer skulle kunna lösa behovet av att ha en ingenjör eller 
en grupp av ingenjörer som har erfarenhet av SDK i närheten av de som är nybörjare. 
Dock är det svårt att ta fram relevanta och användbara sådana (Aberdeen Group, 2006). 
Ofta bidrar de chefer som finns ute på företagens konstruktionsavdelningar till att 
arbetet med SDK inte utvecklas och effektiviseras då cheferna ofta inte är insatta i SDK 
och vad det kan tillföra arbetet. Detta leder till att de inte motiverar sin personal till att 
skaffa sig nödvändig kunskap för att arbeta effektivt med SDK (Johansson och 
Sätterman, 2012). Det som talar till fördel för SDK är dock att de kulturella utmaningarna 
för att införa SDK i produktutvecklingsprocesser är minimala (Aberdeen, 2006). 

I dagsläget har en grupp inom Scania CV AB, UTTD (Mekanikkonstruktion av provceller) 
som ansvarar för att konstruera provceller, uppmärksammat ett ökat behov av SDK i 
deras arbete, dock har de inte tillräcklig kunskap om SDK för att kunna arbeta med detta 
på ett effektivt sätt. I och med detta vill de effektivisera arbetet med SDK genom att ta 
fram riktlinjer för hur de ska arbeta med SDK. 

UTTD har därför tillsatt detta examensarbete för att genomföra en fallstudie som 
riktlinjer kan upprättas utifrån.  Fallstudien ska bestå av litteraturstudie samt en 
empirisk studie i form av ett konstruktionsarbete. UTTD har funnit det lämpligt att 
genomföra en empirisk studie i och med utveckling av en komponent i en befintlig 
provrigg med hjälp av SDK. Den empiriska studiens övergripande mål är att öka 
förståelsen för hur SDK påverkar utvecklingen av provriggar och liknande konstruktioner, 
att ta fram data för analys samt verifiering av simuleringsmodeller. 

  



13  
 

1.3.  Syfte & Frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet med 
SDK i produktutvecklingsprocesser. 

För att fokusera arbetet samt säkerställa att syftet uppfylls kommer följande 
frågeställningar behandlas: 

Frågeställningar:  

1. Hur kan SDK användas vid konstruktionsarbete för att simuleringar och fysiska 
prov ska stämma överens? 

2. Vilka är utmaningarna vid implementering av SDK? 
3. När i NPD-processer bör SDK implementeras? 
4. Hur kan arbetet med SDK i produktutvecklingsprocesser effektiviseras? 

1.4. Avgränsningar 

Projektet löper under perioden 15 jan - 13 juni 2014 och skall utföras av två studenter, 
helfart 30hp, på Scania CV AB i Södertälje. 

Den fallstudie som Scania CV AB beställt består av att utveckla en komponent, en pivå, i 
befintlig provrigg med SDK för att sedan ta fram riktlinjer för SDK. Den befintliga 
provriggen utför och ska i fortsättningen utföra utmattningshållfasthetsprov. Detta 
medför att den pivå som tas fram endast konstrueras utifrån 
utmattningshållfasthetsaspekter.  

Andra lösningar än riktlinjer i form av kompendium kommer inte behandlas då lösningen 
med riktlinjer är ett krav från UTTD på Scania, Södertälje. Detta då de beslutat att arbeta 
med SDK och vill öka kompetensen samt utföra arbetet på gruppen UTTD. 

Riktlinjerna skall bli två kompendier. Ett kompendium med generiska riktlinjer som 
bifogas denna rapport samt ett kompendium med riktlinjer som anpassats för UTTD:s 
verksamhet. Riktlinjerna som anpassas till UTTD kommer sekretessbeläggas och bifogas 
ej i denna rapport. 

De generiska riktlinjerna ska innehålla information, instruktioner och 
rekommendationer. Till exempel kommer riktlinjerna innehålla vad man som ledning bör 
tänka på vid implementering av SDK samt hur konstruktörerna bör arbeta. 

De generiska riktlinjerna kommer presenteras i ett PowerPoint dokument. Detta 
dokument ska sedan användas som ett levande dokument inom verksamheter. 

Riktlinjerna som ska tas fram avgränsas till att endast gälla för SDK vid liknande 
konstruktionsarbete som ska utföras vid den empiriska studien på Scania CV AB. Den 
empiriska studien kommer endast att göras på ett företag, Scania CV AB i Södertälje. 

Det är utifrån denna empiriska studie i form av produktutvecklingsprojekt samt 
litteraturstudie som riktlinjerna för SDK kommer upprättas. Att riktlinjerna för arbetet 
med SDK kan komma att behöva anpassas beroende på problematikens ursprung, 
verksamhet eller konstruktionstyp tas inte hänsyn till.  

Arbete med SDK kan utföras i ett flertal programvaror. Den empiriska studie har dock 
avgränsats till användandet av Inspire, Catia V5 och dess CAE-modul GAS (Generative 
Assembly Structural Analysis). Catia V5 är en programvara med integrerade CAD- och 
CAE-moduler, Inspire är en programvara för topologioptimering. 
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Teoretiska avgränsningar har tagits i form av att SDK endast behandlas allmänt under 
litteraturstudien. En generell produktutvecklingsprocess har använts vid beskrivandet av 
när i produktutvecklingsprocessen SDK kan tillämpas.  

Riktlinjerna som ska tas fram ska användas av konstruktörer som antas ha 
grundläggande kunskap om Catia V5 och GAS. Därav kommer inte verktyg och 
funktioner i Catia V5 beskrivas och förklaras ingående. 

1.4.1. Avgränsningar för empirisk studie 

Vid genomförandet av den empiriska studien krävdes att följande avgränsningar sattes: 

 SDK ska utföras i Catia V5 och dess GAS-modul enl. krav från Scania CV AB 

 De fästen samt bussningar som finns på KrH ska användas. 

 Pivån ska kunna fästas på befintlig provrigg. 

 Pivån ska anpassas för realtidsprov för KrH 

 Optimering av pivå endast med avseende på funktion 

 Fysiskt prov ska utföras i befintlig rigg (tid begränsas av Scania CV AB) 

 DFA kommer arbetas med utifrån provriggsmontörens perspektiv 

 DFM kommer att arbetas med då Scania CV AB vill ha en kostnadseffektiv och 
enkel konstruktion. 

 Pivån behöver endast konstrueras för att klara realtidsprov. 

 Mekanot antas inneha tillräcklig hållfasthet för realtidsprov. 

 Vertikala avståndet mellan rollcentrum och KrH ska behållas. 

 Pivån ska vara symetrisk, två cylindrar ska kunna användas. 

 Val av hydraulcylindrar ligger utanför projektet. Befintlig hydraulcylinder ska 
användas. 

De befintliga skruvförbanden i provriggen har konstaterats inneha tillräcklig hållfasthet. 
Den nya pivån kommer att innehålla liknande skruvförband. De nya skruvförbanden 
antas inneha samma hållfasthet som de befintliga. I och med detta avgränsades den 
empiriska studien från att modellera och simulera skruvförbanden ingående.  
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2. Metodik  

I detta examensarbete studerades SDK genom en fallstudie. Fallstudien är uppdelad i två 
block, en litteraturstudie samt en empirisk studie som utförts på Scania CV AB. Detta för 
att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet med SDK i 
produktutvecklingsprocesser.  

Det första blocket, Litteraturstudie behandlar först och främst NPD-processen och SDK i 
allmänhet, för- och nackdelar med SDK samt hur SDK skulle kunna tillämpas i en NPD-
process. Det andra blocket, Empirisk studie, beskriver hur SDK tillämpas i ett 
produktutvecklingsprojekt för att samla data kring vad som är viktigt att tänka på vid 
arbete med SDK. Arbetet med SDK utförs i Catia V5 och dess GAS-modul. 

För att konkretisera projektet och skapa en uppfattning om vad som skulle genomföras 
delades projektet in i steg; Definiering av projektet, Litteraturstudie, Empirisk studie, 
Verifiering, Framtagning av riktlinjer, samt Utvärdering & Analys av resultatet,  
se Figur 1. Processen för detta examensarbete har varit iterativ och till viss del parallell.  

 

 

Figur 1: Process för fallstudie 
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2.1. Första steget – Definiering av projekt 

Första steget, Definieringen av projektet, syftade till att starta upp projektet, få en 
bakgrund till och skapa en förståelse för det problem som skulle lösas i examensarbetet. 
Utifrån detta utarbetades problemformuleringen, syftet och frågeställningarna samt 
avgränsningarna (Booth et al., 2008). 
Uppstarten av projektet kom att bestå utav möten, observationer och ostrukturerade 
intervjuer för insamling av primära data genom möten med personal på Scania CV AB. 
Personal som ostrukturerade intervjuer genomfördes med var för oss utsedd handledare 
tillika konstruktör på gruppen UTTD, övriga  konstruktörer på UTTD, provledare och till 
lika befintlig provriggs interna kund, provriggskonstruktörer, provningsingenjör, 
specialist inom provning och mätning, mättekniker samt beräkningsingenjörer. Då 
studenterna var lokaliserade på Scania CV AB ansågs ostrukturerade intervjuer vara 
lämpligt vid dessa tillfällen då studenternas kunskap var knapp och en övergripande 
förståelse var målet. Även det faktum att personerna som mötena skedde med skulle 
finnas på plats och var redo att svara på frågor under hela examensarbetets pågående 
ansågs stödja de ostrukturerade intervjuerna.  

2.2. Andra steget – Litteraturstudie 

Andra steget, Litteraturstudie, påbörjades med att söka efter litteratur som behandlar 
SDK. Denna fas genomfördes parallellt med Tredje steget – Empirisk studie. 

2.2.1. Litteratursökning angående SDK 

En sökning i databasen Diva gjordes till att börja med. Sökorden som användes var: 
simuleringsdriven konstruktion. Detta för att få en snabb överblick över tidigare 
examensarbeten som gjorts inom samma område. Två examensarbeten hittades. Dessa 
arbeten lästes igenom och referenserna söktes upp och lästes. Ett antal av de 
referenserna kunde användas i litteraturstudien. De nyckelord som använts i de redan 
lästa examensarbetena samt artiklarna användes sedan vid sökning i andra databaser. 

Efter sökningen i Diva gjordes en sökning i databasen Google Scholar med orden: 
Simuleringsdriven konstruktion. Denna sökning gav 6 träffar, dock hänvisade 3 träffar till 
samma artikel så endast 4 olika artiklar hittades. Samtliga 4 artiklars sammanfattningar 
lästes och därefter togs beslut att tre var relevanta. 

En andra sökning i Google Scholar  angående SDK genomfördes med nyckelorden:  finite 
element analysis   och med den exakta frasen ”Simulation driven product development” 
var som helst i artikel. Avgränsning till åren 2000-2014 infördes även. Sökningen gav då 
80 träffar. En första gallring av artiklarna gjordes utifrån deras titlar, då återstod 9 
träffar. Efter denna rensning av artiklarna skumlästes sammanfattningarna, en artikel 
föll bort.  

En tredje sökning genomfördes även, då med nyckelorden Simulation driven product 
development och med den exakta frasen ”finite element analysis”. Den sökningen gav 
1940 träffar, många av dessa var samma träffar som för sökning ett och två. Artiklarna 
sorterades efter relevans och sedan gallrades dem utifrån titel. När artiklarna enbart 
innehöll ett av nyckelorden Simulation driven product development ansågs de 
irrelevanta. Efter skumläsning av sammanfattningarna på de artiklar som hade en 
relevant titel återstod 3 artiklar som inte redan hade hittats i de andra sökningarna. 

Efter de tre sökningarna lästes samtliga artiklar igenom och referenser som ansågs 
relevanta söktes upp och lästes. 
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2.2.2. Litteratursökning angående verifieringsmetod 

Efter sökningen angående SDK genomförts fortsatte litteraturstudien med att söka 
lämplig litteratur angående verifieringsmetoder för att säkerställa att relevant metod 
kunde väljas samt implementeras på ett korrekt sätt. Till att börja med användes 
tidigare kurslitteratur, Teknisk hållfastighetslära av Dahlberg 2001, för att repetera och 
bygga en grund av förståelse för ämnet och för vilka nyckelord som var lämpliga vid 
vidare litteratursökning. Då litteraturstudien och den empiriska studien genomfördes 
parallellt kunde litteraturstudien angående verifieringsmetoder snabbt inriktas på 
användning av trådtöjningsgivare. Detta då provledare och provingenjör påtalade att det 
var den metod de såg som den mest lämpliga då de hade erfarenhet samt utrustning för 
genomförandet.  

Databassökning påbörjades i Discovery med nyckelordet trådtöjningsgivare. Denna 
sökning gav fyra träffar varav en var tillgänglig i full text. Denna lästes och referenserna 
söktes igenom. 

En andra sökning i Discovery genomfördes med nyckelorden: Strain gauges och 
placement och med avgränsningen till de som var Full reviewed samt publicerade mellan 
år 2006 och 2014. Denna sökning resulterade i 205 träffar. En snabb genomläsning av 
titlarna utfördes vilket resulterade i att sökningen avgränsades från orden: Dental, 
Teeth, Cranium, Bone, Skate, Prostheses och Bio, 97 träffar återstod då. Träffarna 
gallrades med avseende på titlar först sedan lästes sammanfattningarna för de titlar som 
verkade relevanta. 

När en del av artiklarna laddades ner föreslog hemsidorna där artiklarna hittades andra 
artiklar som utifrån artikelns namn borde vara relevanta. En del av de föreslagna titlarna 
var relevanta och sammanfattningarna för dessa lästes igenom. En del av de föreslagna 
artiklarna lästes till fullo. 

Tredje sökningen i Discovery, nyckelord: Sensor optimal placement och strain gauges. 
Årtal 2004-2014. Träffar 13st. Dock var det endast en av träffarna som fanns att läsa till 
fullo. 

De vetenskapliga artiklar som hittades genom sökningarna på Discovery ansågs vara för 
djupgående då de behandlade konstruktion av töjningsgivare. Istället beslutades att 
eftersom det i uppdragsbeskrivningen från UTTD angavs att trådtöjningsgivare skulle 
användas var det mer lämpligt att vända sig till kunniga på Scania CV AB angående 
information om just töjningsgivare och dessas optimala placering. 

2.3. Tredje steget – Empirisk studie 

Tredje steget, Empirisk studie, påbörjades omgående efter projektets uppstart och 
utfördes mer eller mindre parallellt med litteraturstudien. Detta då tiden för den 
empiriska studien var begränsad samt att andra avdelningar och grupper på Scania CV 
AB begränsade tiden för det fysiska provet av provriggen som skulle utföras i tredje 
fasen. Den empiriska studien genomfördes på Scania CV AB i Södertälje då de 
efterfrågade en fallstudie angående riktlinjer för SDK samt utveckling av en pivå på en 
befintlig provrigg.  Att fallstudie med tillhörande empirisk studie i form av ett 
produktutvecklingsprojekt genomfördes på det sätt som Scania CV AB önskat berodde 
på att fallstudier är lämpliga för djupgående studier med avseende på ett begränsat 
antal aspekter och med en begränsad tidsram (Bell, 2006). Bell (2006) menar även att 
det är ett bra sätt att ta fram viktiga variabler som kan användas i och gagna följande 
undersökning.  
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I den empiriska studien skulle simuleringsmodell samt fysisk modell tas fram. 
Simuleringsmodellens prov (virtuellt prov) skulle ha god överensstämmelse med den 
fysiska modellens prov. Genom att förse simuleringsmodellen med virtuella 
töjningsgivare och förse den fysiska modellen med motsvarande töjningsgivare i samma 
positioner kunde dessa två modeller jämföras och resultaten analyseras.  Analysen 
syftade till att verifiera simuleringsmodellen och därmed kunde riktlinjer för SDK 
upprättas som baserats på validerad data. 

Mål med empirisk studie: 

• Få kunskap om hur arbetet med SDK genomförs idag på UTTD,  Scania CV AB, 
samt hur arbetet bör genomföras i framtiden. 

• Visa på i hur stor utsträckning simuleringarnas och de fysiska provens resultat 
överensstämmer. 

• Visa på hur simuleringarna kan verifieras mot de fysiska proven. 

• Ta fram data och information som kan analyseras och därefter ge indikation om 
vilka riktlinjer som ska upprättas. 

Den empiriska studien genomfördes enligt en NPD-process som baserats på UTTD:s 
NPD-process. UTTD:s NPD-process är i dagsläget inte anpassad för arbete med SDK vilket 
medförde vissa förändringar. 

2.3.1. Förstudie 

Studien påbörjades i och med att en förstudie kring den befintliga provriggen samt 
provobjektet genomfördes, detta för att få en bredare förståelse för det problem som 
skulle lösas i empiriska studien samt för hur Scania CV AB arbetat tidigare med den 
befintliga provriggen. 

Förstudien bestod mestadels utav observationer och ostrukturerade intervjuer med 
personer som var involverade i vidareutvecklingen av den befintliga provriggen enligt 
rekommendationer från The craft of research (Booth et al., 2008). I Tabell 1 ges en 
översikt över datainsamlingstekniker tillämpade under den empiriska studien. 

Då det i litteraturstudien inte framkom någon information som var specifik för Catia V5 
bestod förstudien även av att studera Scania CV AB:s interna dokument och rådfrågning 
av konstruktörer på UTTD gällande SDK och mekanikkonstruktion. Ett stort antal interna 
dokument hittades via sökning på Scanias Intranät med nyckelorden Catia, Simulation 
driven product development, simuleringsdriven konstruktion, CAD, FEM, CAE, Inspire, 
Skruvförband och Tumregler. 

Kontinuerliga möten med handledare 

Möten med handledare och konstruktör på UTTD Scania CV AB, hölls dagligen på plats i 
Södertälje. På dessa möten diskuterades det arbete som utförts ditintills, fortsatt arbete 
samt eventuella frågor.  
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Tabell 1: Överblick över tekniker under datainsamlingen 

 Antal Deltagare Varaktighet  Typ av information 

Plats för fallstudie Scania CV AB, 
Sverige 

 Vardagar  
15jan-13juni 

 

Passiva observationer 1    

Seminarium 1 Ansvarig säljare Zwick 
Roell 

180min Provning, Provutrustning 

Deltagande observationer 4    

Möte 1 Handledare samt 
provledare 

30 min Nuläge 
Krav &  önskemål 

Möte 1 Handledare samt 
beräkningsingenjör 

30min Programvaror  

Utbildning i Catia V5 2 Konstruktörer, 
kursledare 

480min Handledning för 
användning av 
programvaran Catia V5 

Ostrukturerade intervjuer 21    

Face-to-face & Mail 3 Provledare 60min Nuläge 
Krav, önskemål, 
avgränsningar på ny pivå  

Face-to-face  1 Beräkningsingenjör  30min Handledning för 
användning av 
programvaran Inspire 

Face-to-face & Mail 5 Provingenjör  40min Nuläge 
Krav, önskemål, 
avgränsningar på ny pivå, 
verifiering av fysiskt prov 

Face-to-face & Mail 3 Konstruktör,  
GAS användare 

30min Handledning för 
användning av 
programvaran Catia V5 

Face-to-face 8 Montör  60min Verktyg, montering, 
gränssnitt 

Face-to-face 1 Specialist inom provning 
& mätning 

15min Trådtöjningsgivare 

Informell konversation Dagligen UTTD personal 15min Pulsmöte 

Dokumentation     

 Dagligen Scania intranät & servrar Full tillgång Övriga avdelningars SDK-
riktlinjer, handledningar 
och riktlinjer 

 3st mail Konstruktör, ÅF 
Borlänge 

 Info angående befintlig 
rigg 

Handledning på företag >30min 
dagligen 

Handledare & 
konstruktör 

 Genomgång av genomfört 
arbete. Handledning 
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Möte med intern kund 

Den 20 januari hölls ett möte med ansvarig provledare, tillika ansvarig för den aktuella 
riggen på den interna kundgruppen RTRS på Scania CV AB. Provledaren berättade om 
bakgrunden till den befintliga riggen, de krav som ställts på den och användningen av 
den. Provledaren gav även en kort beskrivning av de olika provningsmetoderna Wöhler- 
och Realtidsprovning. Wöhlerprov utförs idag i provriggen och realtidsprov är 
efterfrågat. 
Det blev tydligt under mötets gång att provledaren inte kunde tillhandahålla all 
information som erfordrades för att kunna sätta upp en kravspecifikation. Detta på 
grund av att den befintliga riggen utvecklats hos ÅF i Borlänge samt att RTRS i sin tur har 
interna kunder, RTCS och RBRS, som inte kunnat specificera i detalj vad de har för krav. 
RTCS och RBRS är de grupper som ansvarar för konstruktionen utav KrH. Provledaren 
kunde dock nämna ett par kontakter på ÅF i Borlänge som kunde kontaktas för mer 
information så som CAD-underlag och beräkningar. 

Information från ÅF Borlänge 

Som tidigare framkom var det ÅF i Borlänge som utvecklat den befintliga provriggen. I 
och med detta kontaktades ansvarig konstruktör på ÅF i Borlänge via mejl.  Från 
konstruktören mottogs ÅF:s beräkningsunderlag och allt ritningsunderlag 
(tillverkningsritningar samt STEP-filer). Dessa underlag är dock sekretess belagda. 

Befintlig pivå 

Utifrån den information som erhållits från observationer, ostrukturerade intervjuer etc. 
gjordes antagandet att det var lämpligast att påbörja studier av pivåns sidoplåtar, se 
Figur 2. De studier som gjordes på den befintliga pivåns sidoplåtar syftade till att öka 
förståelsen kring pivåns funktion, ta fram randvillkor samt utföra enklare simuleringar i 
GAS. 

Ett antal simuleringar utfördes i GAS på den befintliga pivåns sidoplåt. Detta för att 
skapa förståelse och kunskap för hur simuleringsmodulen GAS fungerar i Catia V5.  

 

Figur 2: Pivå med beteckningar 



21  
 

2.3.2. Utveckling med SDK 

Efter förstudien påbörjades arbetet med utvecklingen av den nya pivån. Utvecklingen 
påbörjades genom att tidigt utföra en funktionsanalys. Detta för att utreda och förstå 
vad pivån skulle ha för funktioner. Huvudfunktionen ansågs vara ”Medge realtidsprov”. I 
och med detta fokuserades arbetet med utvecklingen av pivån på att uppnå kraven för 
det efterfrågade realtidsprovet. Då kraven på provriggen för realtidsprov och 
Wöhlerprov antogs skilja sig för mycket togs beslut på, i samråd med handledare, att 
endast kraven för realtidsprov behövde uppfyllas och utifrån dem skulle simuleringarna 
utföras. 

Utifrån funktionsanalysen, tidigare kravspecifikation, dokument samt genomförda 
möten kunde en kravspecifikation upprättas med krav och önskemål. I 
kravspecifikationen ställdes krav upp så som realtidsprovens frekvensomfång, lastfall 
och krav på infästningar. Kravspecifikationen diskuterades med handledare samt 
provledare för att stämma av att den var korrekt innan arbetet fortsatte. En del 
ändringar krävdes av kravspecifikationen under arbetets gång.  

Utvecklingen fortsatte sedan med att anpassa de randvillkor som tidigare tagits fram vid 
simulering av befintlig pivå till att vara användbara vid simulering av olika koncept av 
sidoplåtar till pivån. Beräkningar av lastfall utfördes med hjälp av ett MatLAB-program. 
Tack vare MatLAB-programmet kunde olika faktorer och parametrar enkelt ändras och 
förståelse för hur olika laster påverkar varandra kunde skapas. När randvillkoren tagits 
fram kontaktades en beräkningsingenjör som arbetar med topologioptimering för 
handledning angående programvara för SDK. Utifrån möten med denna 
beräkningsingenjör fortsatte arbetet i Inspire från Altair samt Catia V5 från Dassault 
Systèmes. 

Inspire kom att användas under en kort period, som ett inspirationsverktyg mer än ett 
konstruktionsverktyg, i arbetet med att ta fram en ny sidoplåt till pivån och sedan 
fortsatte arbetet i Catia V5. Att det endast användes på detta sätt berodde på att det 
ansågs ta för lång tid att erhålla tillräcklig kunskap för att kunna använda programmet 
på ett sätt där visualiseringen blev så korrekt att den kunde tas in direkt i Catia V5. 

I Catia V5 modellerades ett antal olika koncept för sidoplåtar till pivån. Dessa utfördes 
enklare simuleringar av och resultaten gav att en diamantformad sidoplåt till pivån var 
att föredra. Denna form inspirerade Inspire till. 

Efter att ett koncept valts fortsatte arbetet med att detaljkonstruera hela pivån. I och 
med detta utfördes ett antal simuleringar av sidoplåten med diamantform för att hitta 
lämpliga dimensioner. Vid simuleringarna användes de randvillkor som tidigare tagits 
fram men de olika funktionerna i GAS användes på olika sätt. Att använda GAS-
modulens olika funktioner på olika sätt hade för avsikt att tydliggöra hur funktionerna 
fungerar beroende på konstruktion och därmed ge relevant data till framtagningen av 
riktlinjer. 

När sidoplåten uppfyllde de krav som ställts så fortsatte konstruktionsarbetet med att 
modellera resterande detaljer som behövdes för att få en komplett pivå som kunde 
monteras i den befintliga riggen. Samtliga detaljer sammanställdes i Catia V5 i en så 
kallad produkt som sedan ett antal simuleringar gjordes på. Även i dessa simuleringar 
användes de randvillkor som tagits fram tidigare samt att GAS-modulens olika 
funktioner användes på olika sätt för att belysa dess inverkan på simuleringarnas 
resultat och därmed ge viktig data till framtagningen av riktlinjer. 
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2.3.3. Implementering 

När simuleringarna ansågs färdiga beställdes samtliga tillverkningsdetaljer från 
Cederbergs Mekaniska AB och glidlager från D & E Trading.  

Samtliga detaljer levererades till RTRS där de provmonterades för att kontrollera att de 
passade ihop samt hade önskad funktionalitet. Efter provmontering lackades de flesta av 
detaljerna för att skyddas mot korrosion. Därefter skickades sidoplåtarna till gruppen 
UTTC (mätteknik) där trådtöjningsgivare limmades på enligt rekommendationer från 
leverantör. 

Montering av pivå i befintlig rigg utfördes av RTRS tillsammans med studenterna. 
Samtliga detaljer samt mätutrustning för verifiering installerades. 

2.3.4. Avslut 
Då den empiriska studien inte var ett traditionellt NPD-projekt avslutades inte studien så 
som projekt brukar göra. Det avslut som gjordes var att utvärdera om 
kravspecifikationen och funktionsanalysen uppfyllts. 

2.4. Fjärde steget - Verifiering 

Fjärde steget, Verifiering, syftade till att verifiera hur väl de simuleringar (virtuella prov) 
som gjorts överensstämmer med det fysiska provet. Verifieringen har gjorts med mål att 
hitta skillnader, likheter och kritiska situationer som kan ge viktiga indata och kunskaper 
för skapandet av riktlinjer för SDK. 

2.4.1. Planering 

För att få relevant data från det fysiska provet till verifieringen av simuleringarna var det 
fysiska provet tvunget att planeras noga. Detta gjordes i samförstånd med handledare 
och provledare på Scania. Metoden som valdes är en av de som vanligen används i 
provriggar på Scania för att mäta töjning på provobjekt. Metoden använder sig av kraft- 
och lägesgivare samt trådtöjningsgivare som kontinuerligt loggar rörelser i cylinder samt 
i pivåns sidoplåtar. Dessa loggar kan sedan analyseras för att ge relevanta värden så att 
provobjektet kunde utvärderas. 

Enligt den planering som tagits fram skulle en lägesgivare på hydraulcylindern logga 
kolvens läge relativt tid. Detta läge kan sedan jämföras med amplituden vid 
hydraulcylindern.  Även hydraulcylinderns kraft skulle loggas relativt tid. Lägesgivare 
samt kraftgivare för hydraulcylindern fanns redan monterad på den befintliga riggen och 
kunde återanvändas. Trådtöjningsgivare skulle köpas in och monteras av UTTC, 
loggningsutrustning skulle tillhandahållas av RTRS. 

För att bestämma vart och hur trådtöjningsgivarna skulle monteras rådfrågades en 
provingenjör samt en specialist inom provning och mätning. De beskrev först kort vilka 
typer av givare det finns lagerfört på Scania. Samt vilka som ansågs lämpliga i detta fall 
och varför. De rekommenderade sedan typ av givare samt längd genom att undersöka 
spänningsbeteenden i simuleringarna. Vid jämnt utbredda spänningar kan längre givare 
användas. Längre givare är känsligare för snabba spänningsförändringar än korta dock är 
de längre mer förlåtande vid placering och vice versa. Även rekommendationer för 
placering gjordes med avseende på de resultat som simuleringarna uppvisat. 
Trådtöjningsgivarna rekommenderades att placeras på de ställen där GAS-
simuleringarna uppvisade områden av höga spänningar på sidoplåtarna. De genomförda 
simuleringarna ansågs vara rimliga av de rådfrågade.  
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Provingenjören rekommenderade även att gruppen UTTC (ansvariga för mätteknik) 
skulle limma dit trådtöjningsgivarna då de har erfarenhet och kunskap för att göra det 
korrekt enligt givarleverantörens alla rekommendationer. 

Loggning av töjning i sidoplåt, hydraulcylinderkraft samt hydraulcylinderkolvens läge 
rekommenderades att utföras med en loggningsutrustning som används regelbundet av 
RTRS vid loggning av prov. Detta då utrustningen finns tillgänglig inom den interna 
kundgruppen samt att den innehar lämplig noggrannhet för att verifiering ska kunna 
utföras med tillräckligt låg osäkerhet. Handledare på Scania gav rekommendation om att 
3min skulle vara lämpligt som längd av loggning. 

Ett MatLAB-program ska sedan skrivas och användas för att kunna plotta och jämföra 
resultat från simuleringar och fysiska prov. Om resultaten visar sig vara allt för olika ska 
simuleringen uppdateras så att den stämmer överens med de fysiska provet. Detta för 
att relevanta riktlinjer ska kunna upprättas. 

Vid rådfrågning av handledare på Scania samt mättekniker ansågs alla provingenjörens 
rekommendationer rimliga och därmed beslutades att provet skulle utföras enligt 
rekommendationerna.  

2.4.2. Genomförande 

Alla givare placerades som rekommenderats och sedan monterades samtliga detaljer i 
den befintliga riggen.  

Efter montering provkördes provriggen för att kontrollera att allt monterats rätt och att 
pivå, givare och övriga provriggen fungerade tillsammans. Första provkörningen 
påbörjades vid frekvens 1 Hz. Amplituden vid hydraulcylinderns infästning  samt 
hydraulcylinderns kraft programmerades till att stegas upp till 25 mm och 50 kN. Då 
ökning av frekvens inte kunde programmeras stegades frekvensen upp manuellt. Detta 
tog tid vilket medförde att den första provkörningen avslutades. Andra provkörningen 
påbörjades då vid frekvensen 3 Hz. Amplituden och kraften programmerades till att 
stegas upp till 25 mm och 25 kN. Frekvensen ökades sedan från 3 Hz upp till 4,846 Hz. 
Vid 4,846 Hz blev hydraulcylindern överhettad av okänd anledning och provkörningen 
var tvungen att avslutas.  

Vid provkörningen utfördes även loggning för att kontrollera att loggningsutrustningen 
fungerade som önskat. Då endast 4 töjningsgivare samt kraft- och lägesgivare kunde 
kopplas in i loggningsutrusningen samtidigt togs beslutat att logga ena sidoplåtens 
samtliga töjningsgivares mätvärden. Den sidoplåt som valdes var den som sitter närmast 
KrH länkarmar. Loggningen gjordes med 500 mätpunkter per sekund efter samråd med 
provledare. 

På grund av problemet med hydraulcylindern och de långa reprationstiderna kunde 
aldrig det planerade fysiska provet utföras utan de mätvärden som loggades vid 
provkörningarna fick användas vid verifieringen av simuleringarna.  

För att kunna behandla den data som loggats skrevs ett MatLAB-program. Med detta 
MatLAB-program kunde läge, kraft och töjningar för pivån plottas. Utifrån lägesloggarna 
kunde även hastighet och acceleration beräknas vid vissa tidsperioder. 

Ett MatLAB-program skrevs och användes för att hitta de maximala uppmätta krafterna 
samt beräkna spänningarna vid 1 Hz, 3,137 Hz samt 4,846 Hz. De maximala krafterna 
fördes sedan in i en GAS-simulering för att kontrollera hur simuleringen motsvarande 
det fysiska provets uppmätta spänningar. Kontrollen gjordes genom att beräkna relativa 
felet mellan de spänningar som påvisades i simuleringen och de loggade spänningarna 
från fysiska provet. 
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Då den första simuleringens resultat jämfördes med det fysiska provets ansågs det 
relativa felet vara för stort. Detta då det uppgick ända till 39,3 % och godtagbart ansågs 
vara 15 % i samråd med handledare. Simuleringen korrigerades därmed på ett antal sätt; 
infästning ändrades och olika diskretiseringar användes. För att få en uppfattning om 
hur de korrigeringarna av simuleringen påverkade resultatet jämfördes det relativa felet 
för respektive simulering.  

2.5. Femte steget - Framtagning av riktlinjer 

Femte steget var det steg där riktlinjerna skulle utvecklas och skrivas. Riktlinjerna togs 
fram utifrån litteraturstudien, de korrigerade simuleringarna och analysen av dem samt 
de interna riktlinjer som funnits på Scania CV AB. Riktlinjerna skrevs som ett separat 
dokument för att underlätta framtida arbete utifrån dem. Arbetet med riktlinjerna var 
iterativt och hjälp togs från handledaren på Scania för att säkerställa validiteten och 
reabiliteten.  

2.6. Sjätte steget – Utvärdering & Analys 

Sjätte steget var det steg där resultatet, riktlinjerna, och metodiken skulle utvärderas 
och verifieras. Detta gjordes genom diskussion mellan studenterna, handledare samt 
chef på UTTD. 

Chef och handledare tyckte att riktlinjerna uppnått både validitet och reabilitet. Dock är 
alla utom de generiska riktlinjerna sekretessbelagda. 
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3. Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som genomförts har fokuserat runt hur NPD-processer ser ut i 
allmänhet inom företag idag samt vad SDK är och vad arbete med SDK skulle innebära. 
Kapitlets syfte är att ge en djupare förståelse för SDK och hur den traditionella NPD-
processen bör anpassas för att vara optimal vid arbete med SDK. 

3.1.  NPD-process  

En generisk produktutvecklingsprocess kan ses i Figur 3, denna är beskriven utifrån 
konstruktörens perspektiv, denna process utvecklas ständigt (Ulrich och Eppinger, 
2008). Under en produktutvecklingsprocess äger ofta många iterationer rum. Fas 1, 2 
och 3 brukar tillsammans traditionellt kallas konstruktionsprocessen. Det är denna 
konstruktionsprocess som detta examensarbete först och främst fokuserar på. 

 

Figur 3:Generisk NPD  

3.1.1. Traditionell konstruktionsprocess 

Som tidigare nämnt är det fas 1, 2 och 3 i NPD-processen som brukar kallas 
konstruktionsprocessen. Konstruktionsprocessen kan beskrivas på många sätt men är 
oftast någon slags Design-Built-Test-process, se Figur 4. (Strinnholm, 2013) 
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Figur 4: Design-Built-Test-processen illustrerad av Loman, Strinnholm (2013) 

Design-Built-Test innebär att produktutvecklingen påbörjas med att specificera 
problemet och de krav som ställs för att sedan ta fram ett antal koncept för lösningar. 
Efter detta genereras prototyper eller CAD-modeller för att sedan som sista steg testas. 
Visar testerna att prototypen eller CAD-modellen inte uppfyller kraven och löser 
problemet på ett bra sätt itereras Design-Built-Test-processen tills produkten uppfyller 
kraven på tillfredställande sätt. (Landqvist och Petersson, 2013) 

3.2. Simuleringsdriven Konstruktion 

“..the term simulation driven design process … is defined as a design process where 
the major functions and related processes are verified and optimized with the 

support of computer based product model simulations”  
(Sellgren sid. 1, 1999) 

Användandet av CAD tillsammans med CAE i en iterativ process kallas Simuleringsdriven 
Konstruktion (SDK). Arbetet med SDK går till på så sätt att en CAD-modell skapas, denna 
modell ligger sedan till grund för simuleringar i ett CAE-program. En CAD-modell kan 
bestå av en enda detalj, oftast kallad part, eller en sammanställning av parter så kallad 
produkt. Simuleringar används för att förutse en fysisk konstruktions beteende genom 
simuleringar som beräknar och visualiserar beteendet hos konstruktionen med 
avseende på givna randvillkor (King et al., 2003; Novak och Dolšak, 2008). Sådana 
simuleringar kan syfta till att undersöka om konstruktionens geometri klarar de krav 
som ställs, såsom hållbarhet och förskjutningar (Johansson och Sätterman, 2012). Vid 
arbete med SDK bör dessa simuleringar göras efter varje konstruktionsändring för att 
kunna verifiera ändringens påverkan och resultat (Novak och Dolšak, 2008). Alla beslut 
gällande konstruktionen tas sedan baserat på dessa simuleringar.  

Ofta stöter de konstruktörer som inte arbetar med SDK på problem då deras 
konstruktion kan behöva simuleras och analyseras av en beräkningsingenjör för att 
bedöma om konstruktionen klarar de krav som ställs. Dessa beräkningsingenjörer jobbar 
antingen på samma företag som konstruktören eller så köps denna tjänst av ett 
konsultföretag. Konstruktören konsulterar då en beräkningsingenjör och lägger fram ett 
förslag på konstruktion för simulering och använder sedan resultatet för eventuella 
ändringar och förbättringar. Vid varje ändring och förbättring av konstruktionen kan en 
ny simulering behövas som i sin tur kan komma att kräva att konstruktionen kan 
behövas ändras på nytt (Petersson et al., 2012), Figur 5. Ett exempel från svenska 
företaget Haldex, som Petersson et al., (2013) nämner, är att antalet sådana 
konsultationer, vanligtvis mellan konstruktions- och beräkningsingenjörer, kan uppgå till 
70-100 stycken. Dessa simuleringar är något som måste göras innan konstruktören kan 
fortsätta sitt arbete (Novak och Dolšak, 2008). Om konstruktören alltid behöver skicka 
iväg sina modeller för simulering hos en beräkningsingenjör så går väldigt mycket tid och 
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pengar till spillo (Petersson et al., 2012). För att motverka detta har några svenska 
företag möjliggjort sina konstruktörer att använda sig av SDK.  

 

 

Figur 5: Arbetsgång vid förändringar utan SDK 

I SDK utförs de simuleringar som krävs, som tidigare beräkningsingenjörer utförde, i 
CAE-program. CAE-programmen som utför dessa simuleringar använder en metod kallad 
finita elementmetoden (FEM). Denna metod går ut på att programmet utför en 
diskretisering av modellen, se Figur 6. Detta innebär att programmet applicerar en stor 
mängd beräkningspunkter i form av 3D-element som sammankopplas med noder över 
hela modellen (Zamani, n.d; Bylund, 2004). Dessa 3D-element kan antingen appliceras 
jämt över hela modellen eller så kan användaren bestämma hur grova respektive fina 
3D-elementen ska vara över olika områden av modellen. Det är för varje sådant 3D-
element som en beräkning utförs, beräkningar så som hållfasthet, spänningar, 
egenfrekvenser och förskjutningar i geometrin (Bylund, 2004). 3D-elementen är en 
approximation av detaljen vilket innebär att 3D-elementen inte helt sammanfaller med 
detaljens form och ytor. Ju finare uppdelning i 3D-element desto noggrannare 
approximation, noggrannare beräkningar och därmed noggrannare simuleringar kan fås 
men med längre simuleringstider som följd (Zamani, n.d). Mönstret som programmet 
applicerar 3D-elementen i på modellen är tetraederformat. Triangulering är den 
vanligaste och flexiblaste metoden för att skapa tetraederformade mönstret (Zamani, 
n.d).  

 

 

Figur 6: Bild på diskretisering. 
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En av CAE-modulerna i CAD-programmet Catia V5 heter GAS (Generative Assembly 
Structural Analysis). GAS utför FEM-analyser som möjliggör1: 

 Linjär statisk simulering och analys t ex styrd kraft eller styrd förskjutning  

 Statisk kontaktsimulering och analys t ex för att studera inverkan av förspända 
skruvförband med kontakt mellan ingående parter 

 Egenmodsanalys 

För att FEM-beräkningar ska kunna utföras i GAS tillämpas diskretisering på de ingående 
konstruktionerna som simuleringen utförs på. Även i GAS är 3D-elementen en 
approximering av detaljen, det innebär därmed att det finns en viss avvikelse mellan 
detalj och 3D-elementen. 3D-elementens storlek bestäms med parametern Mesh (eng. 
för diskretisering). För att kontrollera avvikelsen mellan detalj och 3D-elementen 
används parametern SAG. SAG är unikt för Catia. (Zamani n.d) 

3.2.1. Tillämpning av Simuleringsdriven Konstruktion 

Det är ofta lämpligt att använda SDK för att optimera en tidigare konstruktion, t ex. om 
en konstruktion är överdimensionerad eller underdimensionerad. I dessa fall kan SDK 
hjälpa till med att konstatera var det är lämpligt att förändra konstruktionen (Novak och 
Dolšak, 2008). Om SDK tillämpas på ett, för uppgiften, korrekt sätt kommer fördelarna 
vara många fler än begränsningarna. I och med det kommer ett ännu större behov 
skapas för användning av SDK (King et al., 2003).  

Den största anledningen till att företag börjar arbeta med SDK tidigt i sina 
produktutvecklingsprocesser beror på att de vill utföra virtuella prov i form av 
simuleringar på konstruktioner, oftast gällande livslängd. De konstruktioner som 
genomgått virtuella prov med gott resultat har en bättre chans att klara de fysiska 
proven redan på första försöket. (Aberdeen, 2006) Den övergripande effekten av arbete 
med SDK istället för traditionella processen, Design-Built-Test, är att högkvalitativa 
produkter kan tas fram på kortare tid och till reducerade kostnader (King et al., 2003). 
Dock tar det tid för datorerna att utföra simuleringar med tillhörande beräkningar vid 
dessa virtuella prov, denna tid leder till kostnader. Det är därför viktigt att korta ner 
datorernas processtid för att i och med detta spara in pengar (King et al., 2003).  

SDK reducerar ledtider, kostnader och ökar kvalitén (King et al., 2003). Med hjälp av en 
effektiv SDK användning kan man även uppnå: minskning av tidskrävande och dyra 
fysiska prov av prototyper (Bylund, 2004, Karlberg et al., 2013), en ökad förståelse för 
konstruktion och en möjlighet att öka antalet konstruktionsförslag under samma 
utvecklingstid (King et al., 2003; Aberdeen Group, 2006; SpaceClaim Corporation, 2009; 
Karlberg et al., 2013) samt att det ska bli enklare och mindre kostsamt att göra 
konstruktionsändringar (Karlberg et al., 2013). Även den allra enklaste simulering utförd 
av en konstruktör kan vara effektiv och därmed reducera tiden för framställan (King et 
al., 2003). För att även förbättra effektiviteten i en produktutveckling bör simuleringen 
och analysen utav denna även kunna guida konstruktören mot nya bättre lösningar 
istället för att bara verifiera färdiga lösningar (Karlberg et al., 2013). Arbetet med SDK 
kan även fungera som ett enkelt sätt att introducera ett standardiserat arbetssätt inom 
simulering och analysering på företag (Karl, 2010).   

                                                           

1
 http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/catia-v5/all-

products/domain/Analysis/product/GAS/?cHash=8db9d5a473c1da75fdeea7ee0ead8bcd (2014-
03-11) 

http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/catia-v5/all-products/domain/Analysis/product/GAS/?cHash=8db9d5a473c1da75fdeea7ee0ead8bcd
http://www.3ds.com/products-services/catia/portfolio/catia-v5/all-products/domain/Analysis/product/GAS/?cHash=8db9d5a473c1da75fdeea7ee0ead8bcd
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Det finns olika alternativ för att erbjuda konstruktörerna möjligheten att utföra 
simuleringar i CAE-program. De olika alternativen kan kort beskrivas som;  

 CAD-program med integrerad CAE-modul, 

 Skilda program för CAD och CAE men dock med möjlighet att exportera och 
importera filer mellan programmen,  

 Helt fristående CAD- och CAE-program utan möjlighet att exportera och 
importera filer mellan programmen samt  

 Mix av de tre föregående alternativen.   

Enligt undersökningar som Aberdeen Group (2006) har utfört använder sig de företag 
som lyckats bäst med SDK av CAD-program med integrerade CAE-moduler för sina 
konstruktörer. Att ha ett och samma program för CAD och CAE innebär att 
konstruktörerna känner sig hemma i programmet och att inlärningströskeln för CAE blir 
lägre. De företag som lyckas bra erbjuder aldrig sina konstruktörer användning av helt 
fristående CAE-program där modellen inte kan importeras utan måste modelleras ännu 
en gång. Dock måste tilläggas att detsamma inte gäller för hur de mest framgångsrika 
företagens beräkningsingenjörer och analytiker använder sig av CAD- och CAE-program. 
De flesta av dem tycker att CAD-program med integrerade CAE-moduler inte kan 
tillgodose deras behov då de tenderar att oftast vara förenklade. Beräkningsingenjörer 
och analytiker använder sig ofta av skilda program för CAD och CAE men dock med 
möjlighet att exportera och importera filer mellan programmen då dessa ofta erbjuder 
fler möjligheter vilket kan ge mer detaljerade simuleringar (Aberdeen Group, 2006). 

3.2.2. Barriärer vid arbete med Simuleringsdriven Konstruktion  

Många konstruktörer finner det svårt och tidskrävande att börja med SDK. Detta på 
grund av att inlärningströskeln kan upplevas som hög och svår, särskilt om erfarenheten 
av CAE-program är låg. Mycket på grund av att det kan upplevas som svårt att förstå hur 
och vilka randvillkor som ska upprättas för att efterlikna det fysiska provet. Ett annat 
problem som upplevs är att det kan vara svårt att tolka de resultat som fås från 
simuleringar och därmed bestämma vilka beslut som ska tas för den framtida 
konstruktionen (Johansson och Sätterman, 2012).  

En erfarenhet som en beräkningsingenjör har men som konstruktören upplevs sakna är 
att beräkningsingenjören kan besluta om simuleringsresultatet är korrekt nog för att 
börja genomföra fysiska prover på konstruktionen eller om det behövs en mer 
detaljerad simulering (Johansson och Sätterman, 2012). Därför behövs hjälp och support 
från personer som behärskar simulering- och beräkningsprogram, fås inte detta är det 
lätt hänt att konstruktören inte kan eller vill använda sig av SDK. Då även varje beslut 
påverkar både ledtid och kvalitet av produkten är det viktigt att konstruktören har 
tillgång till korrekt information för att grunda sina beslut på (Sandberg et al., 2013).  

Konstruktionsavdelningar som inte får den support som behövs tenderar till att inte 
använda sig av SDK i samma utsträckning som grupper som har tillgång till support från 
en beräkningsavdelning. Ett sätt att underlätta för konstruktörerna är att 
beräkningsavdelningen är placerad i en fysisk närhet så att eventuella muntliga 
diskussioner kan genomföras på plats hos konstruktören (Johansson och Sätterman, 
2012). För att ge konstruktörerna tilltro och självförtroende för SDK är det även 
nödvändigt att valideringen av simuleringsresultaten stämmer överens med de fysiska 
provens resultat (King et al., 2003).   

Ofta har konstruktörer och beräkningsingenjörer inte insyn i varandras arbete, detta kan 
leda till missförstånd, förseningar och/eller sämre lösningar på en konstruktion. Därför 
är det viktigt att integrera simuleringsdelen tidigt i produktutvecklingsprocessen och 
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därmed säkerställa att ledtiden minskas och att effektiviteten ökar (Petersson et al., 
2012, Karlberg et al., 2013, Tickel, 2007).  

Traditionellt är en konstruktör ansvarig för att leverera en teknisk lösning på en produkt 
eller en delkomponent/detalj på en produkt. Konstruktörer har oftast expertkompetens 
om funktioner som produkten ska uppfylla samt i vilka miljöer produkten ska användas. 
Detta betyder inte att konstruktören, även om konstruktören har en viss form av 
förkunskap inom området, har kunskap och kompetens för hur en simulering med hjälp 
av CAE-program ska genomföras. Men genom att tillhandahålla simuleringsmetoder och 
riktlinjer att följa är det möjligt för konstruktören att genomföra standardiserade 
simuleringar och analyser av dessa medan komplicerade icke standardiserade 
simuleringar genomförs av experter på beräkningsavdelningar. Riktlinjerna måste vara 
så utformade att det finns en klar och tydlig väg att följa för konstruktören. Detta för att 
minimera risken för misstag och felanalyser. (Petersson et al., 2013) Det är viktigt att en 
simulering genomförs på ett korrekt sätt annars är risken för höga kostnader stor, eller 
ännu värre; det kan ge felaktiga värden på provobjekt med katastrofala följder. För att 
kunna genomföra en korrekt simulering det viktigt att korrekt och relevant information 
finns tillgänglig (Petersson et al., 2012). 

3.3. Simuleringsdriven Konstruktion i NPD  

Traditionellt kallas NPD-processens faser 1-3  konstruktionsprocessen, se Figur 7. 
konstruktionsprocessen består således av konceptgenereringsfas, systemdesignsfas och 
slutligen detaljkonstruktionsfasen.  

 

Figur 7: NPD-processen med konstruktionsprocess 

Under konceptgenereringsfasen så undersöks möjliga lösningar, systemdesignfasen och 
detaljkonstruktionsfasen behandlar förbättringar av valt koncept. Under dessa två sista 
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faser används ofta olika simuleringsmetoder och verktyg med olika noggrannheter som 
följd (Petersson et al., 2012). Med SDK kan liknande simuleringar genomföras genom 
hela produktutvecklingsprocessen med resultat som enklare kan jämföras och bedömas. 
Aberdeen Group (2006) har undersökt när i produktutvecklingsfasen man bör använda 
SDK. Det visade sig att de företag som är presterat som ”bäst i klassen” inom 
produktutveckling är de som använder SDK tidigt samt genom hela processen, se Figur 8. 
Figuren beskriver hur många procent i respektive företagskategori som använder sig av 
SDK i olika faser av produktutvecklingsprocessen. 

 

Figur 8: Företagskategori som använder sig av SDK 

Vid tillämpning av SDK i produktutvecklingsprocessen börjar utvecklingen gå från att 
simuleringar utförs av beräkningsingenjörer i slutet av konstruktionsprocessen, i fas 3 
detaljkonstruktionsfasen. Till att utvecklingen går mot att konstruktörer gör enkla 
simuleringar på sina konstruktioner tidigt i konstruktionsprocessen för att sedan lämna 
över till beräkningsingenjörer för mer detaljerade simuleringar på färdiga 
konstruktioner, se Figur 9. 

   

Figur 9:NPD-processens utveckling 
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3.3.1. Implementering av SDK i NPD-projekt 

Aberdeen Group (2006) har tagit fram tre olika steg-för-steg-rekommendationer för 
arbetet med att integrera SDK i produktutvecklingsprojekt; en för de som ännu inte 
påbörjat arbetet med SDK eller som ännu inte nått någon större framgång: 
”Eftersläntrarnas steg mot framgång”, en allmän steg-för-steg-rekommendation: 
”Allmänna industriers steg mot framgång” samt en för dem som redan nått framgång 
med genom arbete med SDK och vill nå ännu mer framgång: ”Bäst i klassens nästa steg”. 
Se Figur 10, Figur 11 och Figur 12. 

 

Figur 10: Eftersläntrarnas steg mot framgång 

 

Figur 11: Allmänna industriers steg mot framgång 

 

Figur 12: Bäst i klassens nästa steg mot framgång 

Utvecklingen mot att konstruktörer mer och mer utför simuleringar medför ett ökat 
behov av utbildning inom CAE-program. De företag som lyckats bäst med 
implementeringen av SDK använder sig av handledningar, specifika exempel och 
övningsmaterial för att utbilda sina konstruktörer, se Figur 13. 

 
Figur 13: Användning av olika typer av utbildnings alternativ (Aberdeen Group, 2006) 
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3.3.2. Arbetsprocess 

Även fast SDK använts i över tio år är det svårt att hitta vetenskaplig och publicerad 
information angående metodiken (Johansson och Sätterman, 2012). Dock har lite 
information kunna hittats. 

Enligt SpaceClaim Corporation (2009) kan arbetsprocessen med SDK delas upp i tre 
faser; Specifikation, Koncept, Detalj, se Figur 14. I fasen Specifikation definieras krav och 
mål så som kostnad och tid för projektet, produktegenskaper, tillgängliga resurser etc. 
Även mätvärden för produkten definieras så att det är tydligt mot vilka värden 
produkten ska optimeras.   

Fasen Koncept består av arbete med att reducera osäkerheten för den slutgiltiga 
konstruktionen. Arbetet i CAD-miljö påbörjas. En grov skiss på produkten tas fram. 
Material och tillverkningsmetod ska även väljas i denna fas så att en uppskattning kan 
göras för kostnad och ledtid. Genom att använda sig av SDK i processen kan man gå ifrån 
att ha separata konstruktions- och simuleringsaktiviteter till att sammanbinda dessa 
aktiviteter så att konstruktörer kan genomföra en första simulering (till exempel en FEM-
analys). Detta kan bidra till att konstruktörer kan utveckla produkter som uppfyller 
specifikationen bättre. När konstruktörer ges möjlighet att utföra simuleringar på sina 
konstruktioner kan de även analysera så kallade ”Tänk-om-scenarion”. I ”tänk-om-
scenarion” kan konstruktören ändra sitt konstruktionskoncept och simulera för att reda 
ut vilka parametrar som påverkar vad och vad konsekvenserna blir. Konstruktörerna kan 
då skaffa sig mer förståelse för hur produkten bör konstrueras på optimalaste sätt. 

I fasen Detalj kommunicerar konstruktören sitt/sina koncept till andra funktioner så som 
ekonomiavdelningen samt produktionen. Efter att de kommit överens om hur den 
färdiga produkten ska se ut och fungera påbörjar konstruktören arbetet med att 
detaljkonstruera och färdigställa produkten. Även här ska simuleringar utföras. 

 

 

Figur 14: Arbetsprocessen enligt SpaceClaim Corporation(2009) 
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3.4. Simulering  

För att utföra en simulering måste först en CAD-modell skapas som sedan förs över till 
CAE (Johansson och Sätterman, 2012).  Geometri, material samt randvillkor på 
konstruktionen har stor inverkan på hur man ska bygga upp sin simulering för att få så 
verklighetstroget resultat som möjligt (Bylund, 2004). Därför är en genomtänkt strategi 
från början till slut en viktig ingrediens vid användandet av CAE. För enkla konstruktioner 
kan enklare simuleringar göras där last relateras till deformation, spänning och 
utmattning. Vid komplexare design blir simuleringen mer komplex och olinjära samband 
dyker upp som kan ge flera olika resultat (Bylund, 2004). 

Om resultatet av simuleringen ska bli verklighetstroget behöver detaljen som 
modellerats vara verklighetstrogen, geometri samt material (Zamani, n.d). För att en 
simulering ska vara möjlig måste även material tilldelas detaljerna. Det är viktigt att det 
material som används i simuleringen har samma egenskaper som det fysiska som sedan 
ska användas vid tillverkning om simuleringen ska ge relevanta resultat. De egenskaper 
som är av största vikt är Youngs modul och Poissons Ratio (Zamani, n.d). Om man 
använder sig av icke isotopiska material så som till exempel kompositer måste man ta 
hänsyn till vilken riktning man lägger laster. Används istället isotopiska material så som 
metaller kan orienteringen av materialet i de flesta fall bortses ifrån (Bylund, 2004). 

Att mindre elementstorlek ger ett noggrannare resultat har ovan skrivits. Dock kan inte 
elementstorleken bara minskas godtyckligt. Att minska elementstorleken på hela 
detaljen är en dålig strategi, utan endast att ändra elementstorleken på de områden 
som är kritiska och utsätts för spänningskoncentrationer etc. är en bättre strategi. De 
kritiska områdena finns oftast där detaljens form ändrar sig kraftigt så som krökar och 
radier. 

För att sätta upp en relevant simulering behöver korrekta randvillkor tas fram. Dessa ska 
beskriva infästningar, laster etc. Det är med hänsyn till dessa randvillkor som 
simuleringen sker. Att randvillkoren speglar verkligheten så gått det går är av vikt för att 
resultatet ska vara relevant och användbart. 

Laster kan vara statiska, dynamiskt oscillerande och dynamiskt transienta. För att kunna 
förutspå dessa laster exakt krävs stor kunskap om miljön där konstruktionen ska 
användas. Denna kunskap fås främst genom erfarenhet (Bylund, 2004). 

För att GAS-modulen ska kunna utföra simuleringar behöver kopplingar mellan olika 
detaljer föras in. Dessa kopplingar är en del av de randvillkor som anger hur modellen 
beter sig vid olika lastfall. Det är av stor vikt att kopplingarna används rätt då det är dem 
som begränsar rörelsefrihetsgrader och beskriver hur detaljerna rör sig gentemot 
varandra.   
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4. Empirisk studie (datainsamling) 

I detta kapitel återfinns all data som samlats in under arbetet med SDK på Scania CV AB i 
och med utvecklingen av en pivå i en befintlig provrigg. 

4.1. Scania CV AB 

Scania AB är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 38 600 anställda varav cirka 
2900 jobbar på R & D i Södertälje. Scania AB har som mål att leverera optimerade tunga 
lastbilar och bussar, motorer och tjänster, samt erbjuda kunderna den bästa 
driftsekonomin och därigenom vara det ledande företaget i branschen. I Södertälje finns 
ett antal divisioner. Dessa utvecklar och producerar lastbilar och bussar. En division, 
Scania CV AB, arbetar med forskning och utveckling. En viktig del i denna utveckling är 
att tillämpa forcerad provning av detaljer och komponenter i fordonen för att på kort tid 
kontrollera livslängden hos komponenter.  

4.1.1. UTTD 

På Scania CV AB i Södertälje finns sektorn R & D dit gruppen UTTD tillhör. Sektorn R & D 
består av ett antal avdelningar, sektioner och grupper, se Figur 15. Dessa har olika 
ansvarsområden. UTTD är den grupp som ansvarar för mekanikkonstruktion av 
provceller för provning av buss och lastbils detaljer samt komponenter. På gruppen finns 
i dagsläget en gruppchef och 13st medarbetare varav 4 konsulter. UTTD konstruerar allt 
från komplexa motorprovningsceller till enklare hållfastighetsprovriggar som används 
vid forcerad provning även kallade Wöhler-riggar.  

 

Figur 15: Organisationsschema för R & D på Scania CV AB 

UTTD arbetar i stora och små projekt, de småprojekten kallas uppdrag. Då UTTD arbetar 
i stora projekt leder en projektledare från UTTP projektet. Då samarbetar flera grupper 
på Scania CV AB för att ta fram en optimal lösning på en provcell. Till exempel kan det gå 
till som så att UTTP leder arbetet, UTTD ansvarar för den mekaniska konstruktionen, 
UTTE ansvarar för elektroniken och UTTC ansvarar över mättekniken. Uppdrag kallas de 
små konstruktionsprojekt där en projektledare från gruppen UTTP inte tas in, uppdrag 
utförs alltså inom gruppen.  
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4.2. NPD-process  

När UTTP leder ett projekt delar även dem in dem i projekt respektive uppdrag. Ett 
projekt för UTTP definieras som en nybyggnation eller ombyggnation av en provcell som 
även omfattar media försörjning. Projekt överstiger vanligtvis ca 2000 mantimmar och 
en total kostnad på > 1MSEK. Ett uppdrag definieras som en förbättring eller utökning av 
funktionalitet av en provcell och understiger vanligtvis ca 2000 mantimmar och en total 
kostnad på < 1MSEK. 

För projekt använder sig UTTP av processmodellen Gröna linjen och för uppdrag 
processmodellen Röda linjen. I bilaga 1 och 2 kan de respektive linjerna ses, dock 
komprimerade av sekretesskäl. Dessa linjer belyser i vilken ordning aktiviteter bör göras, 
vem som bör ansvara för aktiviteterna, vilka dokument som behövs samt hur dessa ska 
hanteras med mera. Dessa processmodeller bygger på den generella bilden av NPD-
processer som de flesta företag tillämpar och som tidigare beskrivits. 

4.2.1. NPD-processen på UTTD 

UTTD använder en process  som bygger på Gröna och Röda linjen och består av 5 faser 
samt att den visualiserar att UTTD även är ansvariga för en viss del av  förvaltningen av 
de färdiga provcellerna, se bilaga 3 för komprimerad process. För varje aktivitet finns 
angivet Input, Output, delaktivitet samt dokumentinformation.  

4.2.2. NPD-process för empirisk studie 

Den empiriska studien genomfördes enligt processen presenterad i Figur 16. Denna 
process är baserad på UTTD:s NPD-process. 

 

Figur 16: NPD-process för utveckling av pivå 
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4.3. Förstudie 

Vid tillfället då examensarbetet påbörjades hade UTTD fått i uppdrag att vidareutveckla 
en provrigg för forcerad provning av krängningshämmare (KrH). Denna rigg har under 
januari 2014 byggts upp på Scania CV AB i Södertälje och tagits i drift. Den befintliga 
provriggen kan endast utföra utmattningsprov i form av Wöhlerprov. Dock finns en 
efterfrågan om att även kunna utföra realtidsprov, därmed efterfrågan om utveckling av 
provriggens pivå. UTTD har sett stora möjligheter att göra denna utveckling med hjälp av 
SDK och fann då detta projekt lämpligt som empirisk studie vid framtagningen av 
riktlinjer för arbetet med SDK.  

4.3.1. SDK på Scania CV AB 

Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av 
provutrustning än tidigare. Krav på säkerhet, kapacitet, tidseffektivitet, noggrannhet etc. 
ökar hela tiden och en mer sofistikerad provutrustning behöver utvecklas för att möta 
kraven. Provning är alltid destruktivt, aldrig produktivt, detta gör det önskvärt att 
reducera kostnaderna för prov. I och med detta vill nu UTTD minska kostnaderna för 
framtagning av provutrustning genom att använda SDK. SDK skulle kunna användas på 
ett sådant sätt att överdimensionering samt fysiska tester av provutrustningen skulle 
kunna reduceras. Scania CV AB ser att stora besparingar kan göras i och med SDK. Om 
antalet fysiska prov kan minskas kan kostnader reduceras.  Att även använda SDK i 
utvecklingen kan medföra att de fysiska prov som utförs blir mer relevanta och fler 
komplexa krav på både provobjekt samt provutrustning kan uppfyllas. 

På Scania CV AB är det många avdelningar som arbetar med att utveckla sitt arbete med 
SDK. Avdelningarna arbetar kontinuerligt med att ta fram riktlinjer som passar deras 
specifika konstruktionsområde. De riktlinjer som tagits fram är specifika för viss 
programvara och behandlar endast hur modell och simulering kan byggas upp för att 
resultaten ska passa den specifika avdelningens verksamhet. De avdelningar som 
arbetar med SDK är avdelningar som arbetar med utveckling av buss- och 
lastbilskomponenter. Avdelningarna har samlat de riktlinjer som de upprättat och funnit 
värdefulla på en gemensam intern sida. Då UTTD håller på med utveckling av 
provutrustning som har annorlunda krav gentemot buss- och lastbils komponenter anser 
de att de riktlinjer som finns inte riktigt är gångbara hos dem. Samt att de skulle vilja ha 
en processmodell som de kan arbeta efter. De befintliga riktlinjerna har lästs och 
beaktas men är i dagsläget sekretessbelagda varav de inte är presenterade i denna 
rapport. 

4.3.2. Materialutmattning 

Med utmattning menas att materialet med tiden lokalt får ökande skada under 
varierande töjning och spänning. Detta leder så småningom till sprickor eller slutligen 
brott.(Provledare, personligt möte, 2014-01-20) Den viktigaste parametern för 
utmattning i en konstruktion är den maximala spänningsamplituden. Maximal spänning 
uppträder oftast vid ytan i anslutning av spänningskoncentrationer i form av hål, kälar, 
anvisningar eller liknande. Ytterligare en viktig faktor är ytans beskaffenhet som bestäms 
av driftmiljö, tillverkningssätt m.m. Även konstruktionens storlek påverkar också risken 
för utmattning (Sundström, 1988). Gruppen UTTD på Scania CV AB använder sig utav 
specifika riktlinjer vid konstruktion av provriggar som ska utvecklas med avseende på 
utmattningshållfasthet. Dessa riktlinjer har lästs och beaktas men är sekretessbelagda så 
har ej presenterats i denna rapport. 
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4.3.3. Wöhlerprov 

För att kunna beräkna livslängden i en detalj eller komponent på buss eller lastbil, som 
utsätts för ett begränsat antal belastningscykler, använder Scania CV AB Wöhlerprov. 
Dessa prov sker genom att man belastar provobjektet med en konstant växlande eller 
pulserande last med konstant amplitud och låg frekvens. Detta räknas till statiska 
provmetoder. Den data som samlas in används för att rita konstruktionens Wöhler-
kurva, även känd som S-N-kurva (Stress-Number), se Figur 17. Den visar sambandet 
mellan spänningsnivån S i materialet och livslängden N uttryckt i antal belastningscykler. 
(personlig kommunikation, provledare, 2014-01-20) 

 

 

Figur 17: S-N-kurva 

4.3.4. Realtidsprov 

Scania CV AB använder sig utav realtidsprovningar i andra provceller för att beräkna 
livslängden för en detalj eller komponent på buss eller lastbil. Dessa provningar 
genomförs utifrån signaler från provbanan. Man kör då först fordon på provbanan och 
samlar in data angående den detalj eller komponent som provet ska avse. Data samlas in 
genom att mätutrustning monteras på detaljen eller komponenten. Den data som 
samlats in analyseras sedan och en signalkurva tas fram. Denna signalkurva klipps sedan 
ner till att endast innehålla relevanta avsnitt av körningen, till exempel de avsnitt där 
störst påfrestningar av detaljen eller komponenten kunde utläsas. Utifrån denna 
nedklippta signalkurva skapas sedan ett provprogram. Provprogrammet anger vilka 
lastfall som ska appliceras vid respektive tidpunkt. Detta provprogram spelas sedan upp i 
en provcell där provobjektet monterats. Vid realtidsprovet samlas sedan data in för att 
kunna utläsa provobjektets livslängd. Realtidsprov är i stor utsträckning dynamiska då 
frekvenserna blir så höga så att provobjektens egen tröghet ger upphov till relativt stor 
belastning. (Personligt möte, provledare, 2014-01-20) 
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4.3.5. Provobjekt – Krängningshämmare 

Det provobjekt som den befintliga riggen i Södertälje utför Wöhlerprov på i dagsläget är 
KrH för bussar och lastbilar. KrH används på fordon så som lastbilar och bussar för att 
reducera krängningar i chassit när man svänger och/eller vid ojämnt väglag. KrH verkar 
för att hålla chassit rakt mot underlaget. Detta genom att fördela belastningen jämnt 
över fordonets fjädringar. Till exempel vid en snäv kurvtagning i relativt hög hastighet 
kommer chassit vilja kränga mot yttersidan av fordonet, fjädringen på yttersidan 
kommer då att tryckas ihop. KrH kommer vid en sådan situation föra över en viss del av 
belastningen från yttre fjädringen till den inre fjädringen vilket gör att chassit hålls 
upprätt. Skulle ett fordon som är så stort som en lastbil eller buss sakna KrH skulle risken 
för att välta vara stor i kurvor och vid ojämnt väglag. 

Specifik krängningshämmareför projektet 

I mötet med ansvarig provledare för den befintliga riggen framkom att Scania AB har ett 
antal olika modeller av KrH med ett relativt brett spann av dimensioner både för lastbilar 
och för bussar som ska provas i den befintliga provriggen. Den befintliga riggen utför 
Wöhlerprov på KrH genom att fästa den i riggen och påföra en kraft som får KrH att 
gunga samt vrida sig runt en punkt. 

För att examensarbetet skulle innehålla en rimlig arbetsmängd avgränsades projektet till 
att anpassa pivån till prov av KrH, Figur 18. Den största erfordrade pålagda kraften vid 
Wöhlerprov för denna KrH är 50kN. Denna KrH provas då vid en frekvens på 0,5-1Hz. 

 

 

Figur 18: KrH  
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4.3.6. Befintlig provrigg 

Den befintliga provrigg som finns monterad i Södertälje har tagits fram av ÅF i Borlänge. 
Den är uppbyggd av mekano, standard komponenter samt av en del specifika detaljer, 
se Figur 19. Vissa detaljer och komponenter på den befintliga provriggen är 
överdimensionerade med avseende på realtidsprov. En av de komponenter som är 
överdimensionerade är pivån.  

 

Figur 19: Den befintliga provriggen. 

Befintlig pivå 

För realtidsprov krävs att pivåns ,se Figur 20 , svängningsfrekvens kan ökas från 0,5-1Hz 
upp till ca 10Hz. Den pivå som sitter på den befintliga provriggen har för högt 
masströghetsmoment vilket medför att provriggen inte kan utföra realtidsprov. Detta på 
grund av pivåns höga masströghetsmoment ger upphov till stora vibrationer och höga 
spänningar i övriga riggen. Pivån behöver därmed optimeras med avseende på 
masströghetsmoment för att för att få fullgoda realtidsprov i provriggen. 

Mätvärden: 

Tröghetsmoment för komplett pivå: 39,214 kgm2 

Massa för komplett pivå: 254,5 kg 

Tröghetsmoment per sidoplåt: 9,648 kgm2 

Massa per sidoplåt: 58,0 kg 
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Figur 20: Befintlig pivå 

Mekano 

Mekanot är diverse färdiga detaljer som används för att bygga upp de flesta 
provriggarna. Då provriggarna endast är uppbyggda under perioder så reducerar man 
kostnaderna genom att återanvända dessa detaljer. Mekanot kan ses i Figur 21. 
Mekanot ska användas även med den nya pivån. Mekanot antas ha tillräcklig hållfasthet 
för realtidsprov vilket innebär att projektet avgränsas från att beräkna belastningarna på 
detta. 

 

Figur 21: Befintligt mekano 
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Hydraulcylinder 

Vid Wöhlerprov belastas ena änden av pivån med en hydraulcylinder, nr 27B en 
Mecman 209, se Figur 22.  Denna cylinder belastar pivån statiskt i ena änden med en 
växlande kraft, maximala amplituden ±76mm och frekvensen 0,5-1Hz. Enligt provledare 
ska denna hydraulcylinder vid realtidsprov klara av att leverera krafter enligt  
Tabell 2. 

  

Figur 22: Befintlig hydraulcylinder 

Tabell 2: Hydraulcylinderns prestanda 

Frekvens Kraft 

5 Hz 35 kN 

10 Hz 26 kN 

 

4.3.7. Simulering av befintlig pivås sidoplåtar 

Ett antal olika simuleringar kördes på den befintliga pivåns sidoplåt, se Figur 23. Dessa 
simuleringar gav en förståelse och kunskap för hur simuleringsmodulen GAS fungerar i 
Catia V5.  

 

Figur 23: Exempelbild från simulering av den befintliga pivån. 
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4.4. Utveckling 

Wöhlerprov räknas till statiska prov där hänsyn ej behöver tas till att tröghetsmomentet 
på provobjekt samt provrigg för med sig ökad belastning. I det realtidsprov som RTRS vill 
genomföra ökas frekvensen så att belastningar på grund av tröghetsmoment måste 
beaktas. Provet anses då vara dynamiskt. Tröghetsmomenten från de oscillerande 
delarna, provobjekt och provriggens pivå, kommer att öka med ökad frekvens och 
därmed ökar belastningen på provriggen. Inga ändringar av provobjektet är därmed är 
det endast ändringar av pivån som kan möjliggöra realtidsprov.  

En beräkning gjordes för att skapa förståelse för hur hydraulcylinderkraften tas upp och 
vilka moment som respektive detalj och komponent ger upphov till.   

                                                                        

                                                                  

              

Utifrån beräkningen sågs att momentet från KrH fjäderkraft är det största momentet vid 
låga frekvenser. Vart efter frekvensen ökar kommer de moment som beror på 
tröghetsmoment att öka. Procentuellt kommer då momentet från KrH fjäderkraft bli 
mindre än de andra momenten vid en relativt hög frekvens. 

Då det är KrH som provet ämnar att prova vill kunden att så mycket av 
hydraulcylinderkraften som möjligt ska gå åt till att belasta KrH. Detta ger att det var av 
yttersta vikt att minska pivåns tröghetsmoments inverkan på provet, detta genom att 
optimera pivån. 

Tröghetsmomenten på pivåns detaljer och komponenter var även tvunget att sänkas för 
att realtidsprov skulle kunna genomföras utan att resterande provrigg riskerade att 
skaka sönder. Utifrån överslagsräkning och  simulering av befintlig pivå antogs att om 
tröghetsmomenten minskades på pivåns sidoplåtar, KrH infästningarna samt fäste för 
cylinder kunde ett realtidsprov på KrH vara möjligt att genomföra med frekvenser upp 
till 10Hz. Det realtidsprov som pivån skulle optimeras för ska utföras enligt Tabell 3. 

 

Tabell 3: Lastfall för realtidsprovet 

Fall/Last Frekvens Kraft i KrHs länkarmar Cykler Kraft i Cylinder 

Fall A 5Hz 20kN ∞ (10^6-10^7) 35kN 

Fall B 10Hz 15kN ∞ (10^6-10^7) 26kN 
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4.4.1. Funktionsanalys 

I arbetet med funktionsanalysen, Figur 24, fanns att huvudfunktionen för pivån var 
”Medge realtidsprovning”. Som delfunktioner angavs ”Inneha hållfasthet”, ”Medge 
frekvens”, ”Hålla givare” samt ”Inneha fästpunkter”. 

  

 

Figur 24: Funktionsanalys 

4.4.2. Kravspecifikation 

Utifrån tidigare kravspecifikationer, dialog med handledare på Scania och intern kund 
togs en kravspecifikation fram, se bilaga 4. 

4.5. Konceptgenerering 

Arbetet med SDK påbörjades med att konceptgenerera runt sidoplåtar till pivån. Nedan 
kan information läsas samt att de olika steg som konceptgenereringen genomgick 
beskrivs.  

4.5.1. Inspire 

Inspire är ett användbart CAE-program som tillhandahålls av Altair. Detta program 
använder sig av topologioptimering. Topologioptimering är ett av delområdena inom 
strukturoptimering. Strukturoptimering är en vetenskaplig disciplin som arbetar med 
lastbärande mekanikstrukturer. Inspire använder sig av FEM och genererar en 3D-modell 
som visar var material bör finnas och var material bör tas bort inom ett givet 
designområde med hänsyn till givna randvillkor. I Figur 25 kan ett enkelt exempel ses. 
Denna programvara optimerar konstruktionen med avseende på vikt eller styvhet. 

 

Figur 25: Topologioptimering i Inspire 
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Programmet Inspire användes under en kort period under utvecklingen av sidoplåtar. 
Även fast arbetet avbröts i Inspire kunde, utifrån en enkel simulering, beslut tas om att 
en trekantig alternativt diamantformad sidoplåt vore lämpligt. Även att lättningshål i 
form av fackverkskonstruktion vore passande kunde ses i Inspire. Detta var aktuellt om 
rollcentrum, KrHinfästning samt hydraulcylinderinfästning behölls på samma positioner 
som på den befintliga pivån.  

4.5.2. Catia V5 GAS-modul 

Information som framkom vid läsning av interna dokument och rådfrågning av 
konstruktörer på UTTD ses nedan. 

Att geometrin samt materialet motsvarar den produkt som sedan ska tillverkas är av vikt 
då simuleringar ska utföras. Är skillnaderna mellan CAD-modell och fysisk produkt för 
stora kommer simuleringen leverera ett resultat som inte kan jämföras med fysiska prov 
på den fysiska produkten. Materialet har stor inverkan på simuleringen, att de 
materialegenskaper som är inlagda i programmet överensstämmer med verkliga 
materialets egenskaper är därför ytterst viktigt.  

Om det endast är en enda detalj som simuleras men som ska monteras ihop med andra 
detaljer som påverkar denna kan virtuella parter användas vid simuleringen. Virtuella 
parter används för att skapa geometrier för detaljer som inte finns modellerade eller för 
att ersätta detaljer i en simulering. En virtuell part saknar massa men påverkar 
provobjektet ändå. Den virtuella parten överför funktioner som laster, randvillkor och 
massa till parten. 

När detaljerna sedan ska sättas samman i produkter/sammanställningar används i Catia 
V5 produktkopplingar för att relatera detaljerna till varandra geometriskt i rymden. 
Dessa kopplingar ska användas så att de efterliknar verkligheten i så stor utsträckning 
som möjligt. Oftast krävs en del kunskap om hur dessa kopplingar fungerar samt hur de 
senare influerar simulering i GAS. 

I simuleringen införs samtliga randvillkor: krafter, moment, begränsningar i frihetsgrader 
och materialets egenskaper etc. Stämmer inte de inmatade randvillkoren överens med 
verkligheten kommer inte svaren motsvara verkligheten och resultaten kommer vara 
irrelevanta. Det finns olika funktioner som kan användas för att föra in olika randvillkor. 
Vissa av de kräver mindre beräkningstid än andra. Dessa bör användas vid tidiga och 
enkla simuleringar för att sedan korrigeras vid sena och slutgiltiga simuleringar. 
Om höga spänningar uppstår vid spetsiga kanter och hörn bör radier läggas till på dessa 
ställen då programmet inte kan räkna på sådana geometrier.  

Diskretisering kallas även mesh (eng.).Det är oerhört viktigt vilken storlek på 3D-element 
som används samt proportionerna mellan 3D-elementen och värdet på SAG. Vid 
användning av finare 3D-element samt mindre värde på SAG genererar GAS mer 
detaljerade simuleringar. Detta kan leda till mer verklighetstrogna resultat, dock är 
riktigheten på invärden ännu mer betydande. Grov diskretisering bör användas vid enkla 
och tidiga simuleringar för att sedan förfinas vid slutgiltig simulering. Detta då en finare 
diskretisering medför lång beräkningstid. Beräkningstiden kan vid komplexa simuleringar 
uppgå till dygn.  
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4.5.3. Randvillkor 

Randvillkor för pivå: 

 Pivån roterar i en oscillerande rörelse runt z-axeln i rollcentrum.  

 Låst translation i alla riktningar. 

 Hydraulcylinderkraft införs på höger sida vid hydraulcylinderfäste 580mm från 
rollcentrum. 

 KrH fästes via två fästen. Dessa placerade 374,7 mm från rollcentrum.  

 Pivån kommer endast användas vid normal rumstemperatur och utan påverkan 
av kemikalier eller liknande. 

 Roterar i frekvenser upp till 10 Hz. 

 Rollcentrum kan rotera fritt i plåt som fäster i mekano. Plåten är fast inspänd i 
mekano. 

 Samtliga detaljer bör tillverkas i stål, SS355JR 

4.5.4. Simulering av koncept  

Då Scania CV AB begärt att Catia V5 med tillhörande GAS-modul skulle användas 
fortsatte arbetet med SDK i Catia V5. 

Ett antal simuleringar gjordes på olika former för sidoplåtarna, se Figur 26, Figur 27 och 
Figur 28. Vid simuleringarna antogs att den hydraulcylinderkraft som infördes skulle 
fördelas jämt mellan de två sidoplåtarna. Därav infördes 17500 N vid 
hydraulcylinderinfästningen när simulering av en sidoplåt utfördes. Denna kraft antogs 
sedan jämt fördelas mellan de två KrHfästena.  Beräkning för den kraften gjordes enligt 
bilaga 5. 

Resultaten av simuleringarna jämfördes och en diamantformad sidoplåt ansågs ta upp 
lasten på bästa sätt samt att den ansågs lämpligast i monteringsperspektiv. Den 
diamantformade sidoplåten kan konstrueras helt symetrisk och därmed kan felmontage 
i riggen undvikas.  

 

Figur 26: Trekantig form på sidoplåt 

 

Figur 27: Avlång form på sidoplåt 

 

Figur 28: Diamantformad sidoplåt 
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Inställningar som använts vid samtliga simuleringar kan ses i Tabell 4.  

Tabell 4: Inställningar som använts vid samtliga simuleringar av koncept. 

Detalj/Funktion 
Virtuell 
part 

Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Contact Tillåt endast 
rotation runt Z-axel 

 15/7 

Hydraulcylinder fäste Contact Låst translation Y-
led 

Distrubuted force: 
+17500N 

 

KrH fäste Vänster Smooth  Distrubuted force: 
+13544N 

 

KrH fäste Höger Smooth  Distrubuted force: 
-13544N 
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4.6. Detaljkonstruktion 

Då formen på sidoplåt valts fortsatte arbetet med att konstruera hela pivån i detalj.  

Till att börja med optimerades sidoplåtarna med avseende att minska 
tröghetsmomentet, Figur 29. Detta genom iterativt arbete med SDK (modellering och 
simulering). Samma randvillkor användes som vid tidigare simuleringar. Dock 
simulerades infästning för KrH och hydraulcylinder på ett antal sätt genom att alternera 
funktioner av Virtuell Part samt placering utav dessa.  

 

Figur 29: Optimerad sidoplåt 

Mätvärden: 

Tröghetsmoment per sidoplåt: 2,516 kgm2 

Massa per sidoplåt: 20,7 kg 

Sidoplåtens tröghetsmoment minskades med 73,9 % och dess massa med 64,3 % 
jämfört med den befintliga sidoplåten. 

Efter arbetet med att optimera sidoplåtarna optimerades resterande detaljer för pivån 
med avsikt att minska tröghetsmomentet. De randvillkor som tidigare använts användes 
även då, dock anpassades dem till att fungera vid simulering av en produkt. 

4.6.1. Materialval 

Då provriggen skulle inneha hållfasthet högre än provobjektet samt kunna utföra prov 
på ett antal provobjekt behövdes pivån konstrueras med avseende på 
utmattningshållfasthet. För att göra detta använder sig UTTD av en tumregel, denna gör 
gällande att provriggar skulle konstrueras mot materialets halva sträckgräns. 

Materialet på den befintliga pivån antogs vara lämpligt även för den nya pivån. Därmed 
beräknades den maximala spänningen som fick uppstå i pivån för den befintliga pivåns 
material, S355JR. Beräkningarna utfördes enligt beskrivning i internrapport från Scania 
(2012). Materialet S355JR egenskaper lades in i GAS-modulen för att detaljerna skulle 
erhålla rätt materialegenskaper. 

S355JR  

               

            

För riggen antas att utmattningsgränsen 2E6 cykler kommer att uppnås då den ska 
fungera för flertalet provobjekt. 
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4.6.2. Antaganden vid simulering av sidoplåt 

För att möjliggöra simulering krävdes ett antal antaganden. Dessa antaganden punktas 
nedan. 

 Hydraulcylindern klarar av att leverera 35kN vid 5Hz samt 26kN vid 10Hz. 

 Samtliga simuleringarna bör göras utifrån kraften 35kN. 

 Endast en hydraulcylinder behövs och kommer att användas vid fysiskt prov. 

 Antages att halva cylinderkraften, 17500N, påverkar pivåns ena sidoplåt i 
axelhålet. Detta då den slutliga provriggen ska innehålla två stycken sidoplåtar. 

 Hydraulcylinderkraften delas jämt över de två KrHinfästningarna. 

 
Antages även att kraften från hydraulcylindern som påverkar KrHinfästningarna kan 
beräknas enligt: 

     

                                                 

                                             
 

 
 

             
       

 
         

Positiv riktning uppåt samt moturs enligt Figur 30. 

 

Figur 30: Positiv kraft- och momentriktning 

Antagande gjordes till en början att diskretisering där                   samt 

    
    

 
  var tillräckligt fint för att ge relevanta resultat. Denna diskretisering 

riskerade dock att ha för stora 3D-element. Därför antogs att ett par till olika 
diskretiseringar borde undersökas. Samtliga värden för diskretiseringarna  kan ses i 
Tabell 5. 

Tabell 5: Värden för diskretiseringar vid simulering av sidoplåt. 

Mesh SAG 

15 7 

14 5 

8 4 

        valdes för att tvinga programmet att inte lägga ett enda 3D-element över 
hela tjockleken.       valdes för att se hur ett finare SAG-värde påverkade 
resultatet.          valdes för att undersöka hur ett dubbelt så fint Mesh skulle 
påverka resultatet. 
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4.6.3. Simulering av sidoplåt  

Ett antal simuleringar utfördes för att undersöka hur funktionen Virtuell Part påverkade 
olika infästningar samt simuleringarnas resultat, se bilaga 6. Nedan kan de inställningar 
ses som ansågs generera ett resultat som motsvarade verkligheten bäst efter analys av 
simuleringarna, se Tabell 6. 

Tabell 6: Inställningar 8 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation 
runt Z-axel 

 15/7  

14/5  

8/4  

Hydraulcylinder 
fäste 

Smooth Låst translation y-led +17500N  

KrH fäste Vänster Smooth  +13544N  

KrH fäste Höger Smooth  -13544N  

 

En visualisering av simuleringen med Mesh = 15, SAG =7,  kan ses i Figur 31. I figuren ses 
jämna utbredda spänningar och inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 
86,43 MPa i hydraulcylinderfästet till höger. Maximal translation 0,66 mm längst ut till 
vänster. 

 

Figur 31: Visualisering av simulering Mesh: 15 SAG: 7 
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En visualisering av simuleringen med Mesh = 14, SAG =5,  kan ses i Figur 32. I figuren ses 
jämna utbredda spänningar och inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 
87,16  MPa i ett av de övre lättningshålen till höger. Maximal translation 0,66 mm längst 
ut till vänster. 

 

Figur 32: Visualisering av simulering Mesh: 14 SAG: 5 

En visualisering av simuleringen med Mesh = 8, SAG =4,  kan ses i  Figur 33. I figuren ses 
jämna utbredda spänningar. Inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 
95,33 MPa i ett av de nedre lättningshålen till höger. Maximal translation 0,67 mm 
längst ut till vänster. 

 

Figur 33: Visualisering av simulering Mesh: 8 SAG: 4 

 

Efter antagande om att Inställningar 8 visualiserar verkligheten bäst fortsatte arbetet 
med SDK. Antagandet grundades på att samtliga diskretiseringar gav liknande resultat. 

Olika placeringar för KrH- och hydraulcylinderinfästning undersöktes. Därefter utfördes 
ytterligare simuleringar med finare lokala diskretiseringar samt påsydda ytor för att 
införa randvillkor på ett mer realistiskt sätt och få bort eventuella störningar samt 
missvisade resultat. 

4.6.4. Modellering av detaljer till pivå 

Utifrån den optimerade konstruktionen av sidoplåtar som konstruerats med hjälp av 
SDK modellerades koncept för resterande detaljer som krävdes för att pivån skulle 
uppnå den funktionalitet som efterfrågats. Alla koncept optimerades med SDK. 
Detaljerna ses i Figur 34, Figur 35, Figur 36 och Figur 37. 
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Figur 34: KrHinfästning 

 

Figur 35: Hydraulcylinderinfästning 

 

Figur 36: Rollcentrum 

 

Figur 37: Infästnings plåtar mot mekanot 
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4.6.5. Antaganden vid simulering av komplett pivå 

Även vid simulering av den kompletta pivån krävdes ett antal antaganden.  

 Hydraulcylindern klarar av att leverera 35kN vid 5Hz samt 26kN vid 10Hz. 

 Samtliga simuleringarna bör göras utifrån kraften 35kN. 

 Endast en hydraulcylinder behövs och kommer att användas vid fysiskt prov. 

 Hydraulcylinderkraften delas jämt över de två KrHinfästningarna. 

Antages även att kraften,     , från hydraulcylindern som påverkar KrHinfästningarna 
kan beräknas enligt: 

     

                                                 

                                             
 

 
 

             
       

 
         

Positiv riktning uppåt samt moturs enligt Figur 38. 

 

Figur 38: Positiv kraft- och momentriktning 

Antagande gjordes att den diskretisering  som visade sig bäst i tidigare simuleringar av 
sidoplåt,          och        , skulle fortsätta användas på dessa samt fästplåtar 
mot mekano. På resterande detaljer kunde automatiskt genererad diskretisering 
användas.  

Det antogs att så länge samma sort och storlek på skruvförband används som i den 
befintliga riggen krävdes inga detaljerade simuleringar på skruvförbanden. Detta då de 
skruvförband som finns i den befintliga riggen innehar tillräcklig hållfasthet. Dessa kunde 
då simuleras endast med kopplingen General Analysis Connection med lämplig funktion i 
Catia V5. 
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4.6.6. Simulering av komplett pivå 

General Analysis Connections användes för att koppla ytor på detaljer till varandra. De 
ytor som kopplades är de som är sammanfallande. Sedan har FE-kopplingar 
(Connections) använts på dessa General Analysis Connections för att bestämma 
egenskaperna för ytorna, t.ex. de får glida mot varandra men inte tränga igenom 
varandra eller att de ska bete sig som en enda solid, se Figur 39. 

 

Figur 39: Visualisering av General Analysis Connection. 

För att simulera skruvförband användes endast General Analysis Connections 
tillsammans med Ridgid Connection på ytorna i de skruvhål som skruvförbandet går 
igenom, se Figur 40. 

 

Figur 40: Enkelt simulerade skruvförband 
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De inställningar och diskretisering som användes vid simuleringarna av den kompletta 
pivån kan ses i Tabell 7 och  
Tabell 8. Dessa inställningar är baserade på de som ansågs vara bäst vid simulering av 
sidoplåt men anpassade för produktsimulering.  

Tabell 7: Inställningar vid simulering av komplett pivå. 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain Load 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel  

Hydraulcylinder fäste Smooth Låst translation y-led +35000N 

KrH fäste Vänster Ridgid med 
handler point 

 +27088N 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 -27088N 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta  

 
Tabell 8: Diskretisering vid simulering av komplett pivå. 

Detalj Mesh/SAG 

Sidoplåtar 14/5 

Hydraulcylinder fäste Auto 

KrHinfästning Auto 

Fästplåtar mot mekano 14/5 

Resultatet från simuleringen kan ses i Figur 41. Spänningarna är utbredda på detaljerna. 
Dock uppstår spänningskoncentrationer på KrHinfästningens fyrkantsprofil, 
spänningarna överstiger inte tillåten maximal spänning.  

Spänningar uppstår fortfarande på samma områden av sidoplåtarna som vid tidigare 
simuleringar av sidoplåt.  

 

Figur 41: Resultat av simulering av pivå. 
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4.7. Implementering av komplett pivå 
Cederbergs Mekaniska AB tillverkade samtliga detaljer utom de två glidlager som 
beställdes från D & E Trading. Ritningsunderlag för den nya pivån kan ses i bilaga 8. 
Pivån, Figur 42, installerades sedan i befintliga provriggen av mekaniker samt 
studenterna, Figur 43. 

Mätvärden: 

Tröghetsmoment komplett pivå: 13,865 kgm2 

Massa komplett pivå: 141,2 kg 

 

Figur 42: Slutgiltig komplett pivå. 

Vid jämförelse mellan den gamla och den nya pivån framkom att tröghetsmomentet 
hade minskats med 64,64 % och massan minskats med 44,52 %. 

 

 

Figur 43: Komplett pivå monterad. 

4.8. Avslut av empirisk studie/NPD 
Vid utvärdering av kravspecifikation framkom att de krav som fanns på konstruktionen 
för att genomföra realtidsprov inte kunde utvärderas, se bilaga 7. Detta beror dock på 
problem med hydraulcylindern. Vid utvärdering av den funktionsanalys som upprättats 
tidigare framkom det inte desto mindre att samtliga funktioner uppfyllts. 
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5. Verifiering 

Då examensarbetet syftade till att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet med 
SDK i produktutvecklingsprocesser behövde det arbete med SDK som tillämpas i den 
empiriska studien verifieras för att ge relevant data till upprättandet av riktlinjerna. I 
detta kapitel beskrivs verifieringens planering, genomförande samt vad verifieringen 
resulterade i. 

5.1. Planering av fysiskt prov 

Trådtöjningsgivare beslutades att användas i samråd med handledare och provledare. 

5.1.1. Teori om töjningsgivare 

Resistansen i en ledare av metall ändras då metallen utsätts för en längdändring, det är 
detta mätning med trådtöjningsgivare grundar sig på. Resistansändringen beror både på 
tvärsnittsarean minskar och på att metallstrukturen utsätts för töjning. Givarna placeras 
på mätobjekt och mätutrustningen nollställs. När mätobjekt sedan belastas registrerar 
och loggar mätutrustningen resistansförändringen som är ett mått på töjning. 

Trådtöjningsgivare finns i olika utföranden, ¼-bryggor, ½-bryggor, rosettgivare etc. Dessa 
mäter töjning i en eller flera riktningar. Bryggorna finns även i olika längder. Längre 
bryggor är mer förlåtande vid placering än korta men är känsliga för stora skillnader i 
området givaren är placerad på. Stora skillnader i området kan ge missvisande 
mätningar. 

5.1.2. Val av givare och placering 

8 stycken trådtöjningsgivare i form av 6mm långa ¼-bryggor bör placeras på ovansidan 
samt undersidan på båda sidoplåtarna ovanför respektive nedanför infästningshålen för 
KrH.  Placeringen ska ske i riktning från rollcentrum till cylinderaxelns infästningshål,  
seFigur 44. 

 

Figur 44: Planerad givarplacering, båda sidoplåtarna. 
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Att endast en trådtöjningsgivare på ovan- och undersida (inte på fram- och baksida) 
behövs beror på att axlar och KrHinfästningar antages styva upp komponenten så pass 
att den inte bör buckla, vrida sig eller vobbla. 

Fysiska prov ska utföras och loggas vid med 1000 mätpunkter under en period av 3min 
per frekvens från 1Hz till 10Hz.  

För att verifiering av simulering ska vara möjlig att utföra bör det fysiskt provet belasta 
pivån enligt lastfallen i Tabell 9. 

Tabell 9: Planerade lastfall för fysiskt prov 

Frekvens [Hz] Kraft från hydraulcylinder [kN] Amplitud [mm] 

1 50,00 25,00 

2 46,25 24,25 

3 42,50 23,50 

4 38,75 22,75 

5 35,00 22,00 

6 33,20 18,40 

7 31,40 14,80 

8 29,60 11,20 

9 27,80 7,60 

10 26,00 4,00 
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5.2. Genomförande av fysiskt prov 

Mättekniker på gruppen UTTC limmande trådtöjningsgivarna på de planerade 
placeringarna. Se Figur 45, Figur 46 och Figur 47. 

 

Figur 45: Närbild på monterad trådtöjningsgivare högersida 

 

Figur 46: Närbild på monterad trådtöjningsgivare vänster 

 

Figur 47: Samtliga monterade trådtöjningsgivare 
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5.2.1. Resultat av  fysiskt prov 

Provriggen belastades vid provkörning av lastfallen i Tabell 10. Endast  500 mätpunkter 
under en kort period loggades då problem uppstod med hydraulcylindern. 

Tabell 10: Lastfall som användes vid fysiska provkörningar 

Frekvens [Hz] Kraft från hydraulcylinder [kN] Amplitud [mm] 

1 50,45 49,38 

3,137 24,75 25,66 

4,846 17,50 19,63 

 

För att se hur trådtöjningsgivarna benämns i följande tabeller och figurer se Figur 48 och 
Figur 49.

 

Figur 48: Trådtöjningsgivarplacering med beteckningar 

 

Figur 49: Trådtöjningsgivarplacering med beteckningar 
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Grafer för uppmätt hydraulcylinderkraft, amplitud (hädan efter benämnt ”läge”) samt  
maximala spänningar för samtliga trådtöjningsgivare, ses för respektive frekvens i Figur 
50, Figur 51 och Figur 52. Dessa grafer har tagits fram genom att ett MatLAB-program 
skrevs där loggarna lästes in och plottades. 

 

Figur 50: Frekvens 1Hz, Loggade Spänningar, läge & kraft 

 

Figur 51: Frekvens 3,137 Hz, Loggade Spänningar, läge & kraft 

 



62  
 

 

Figur 52: Frekvens 4,846 Hz, Loggade Spänningar, läge & kraft 

 

Spänningskurvor för respektive givare för andra provkörningen, frekvens 3 - 4,846 Hz ses 
i  Figur 53. 

 

Figur 53: Spänningskurvor för respektive töjningsgivare. 
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5.2.2. Sammanställning av spänningar i simulering respektive fysiska 
provkörningar 

För att beräkna spänningarna,  , vid respektive trådtöjningsgivare vid de olika 
frekvenserna  för det fysiska provkörningarna användes följande formel: 

           

I formeln fördes respektive trådtöjningsgivarnas maximala uppmätta töjning,   , och 
materialets E-modul,  , in.  

De  inställningar som använts vid simulering samt de krafter, de loggade maximala 
krafterna vid respektive frekvens 1Hz, 3,137Hz och 4,846Hz, kan ses i Tabell 11 och 
Tabell 12. Dessa inställningar är desamma som användes vid simulering av hela pivån. 

 

Tabell 11 Randvillkor för simulering 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 

Hydraulcylinder fäste Smooth Låst translation y-led 

KrH fäste Vänster Ridgid med 
handler point 

 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

 

Tabell 12:Mesh/SAG 

Detalj Mesh/SAG 

Sidoplåtar 14/5  

Hydraulcylinder fäste Auto 

KrHinfästning Auto 

Fästplåtar mot mekano 14/5 
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Frekvens 1,000Hz 

I Tabell 13 kan de krafter som fördes in i simuleringen ses, de är de maximala krafter 
som loggades vid provkörningen, frekvens  1Hz, samt de spänningar som beräknats 
genom de maximala loggade töjningarna samt de spänningar som uppvisas i 
simuleringen  vid 1Hz. 

Tabell 13: Införd kraft vid simulering, 1 Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 

 Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 49.0321 68.3038 +39,3 

Vänster Ner 51.1022 68.5760 +34,2 

Höger Upp 111.448 109.6160 -1,6 

Höger Ner 116.121 110.1590 -5,1 

Frekvens 3,137 Hz 

I Tabell 14 kan de krafter som fördes in i simuleringen ses, de är de maximala krafter 
som loggades vid 3,137 Hz samt de spänningar som beräknats genom de maximala 
loggade töjningarna samt de spänningar som uppvisas i simuleringen  vid 3,137 Hz. 

Tabell 14: Införd kraft vid simulering, 3,137 Hz samt spänningar 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 

Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 24.8682 33.5114 +34,76 

Vänster Ner 24.3802 33.6449 +38,00 

Höger Upp 59.1807 53.7803 -9,13 

Höger Ner 60.1686 54.0465 -10,17 

 
  



65  
 

Frekvens 4,846 Hz 

I Tabell 15 kan de krafter som fördes in i simuleringen ses, de är de maximala krafter 
som loggades vid 4,864 Hz samt de spänningar som beräknats genom de maximala 
loggade töjningarna samt de spänningar som uppvisas i simuleringen  vid 4,846Hz. 

Tabell 15: Införd kraft vid simulering, 4,846 Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 

Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 
20.3320 23.7002 +16,57 

Vänster Ner 
17.8671 23.7946 +33,18 

Höger Upp 
45.2619 38.0350 -15,97 

Höger Ner 
44.0706 38.2232 -13,27 

 

Maximala beräknade spänningar jämfördes med de maximala spänningar som GAS-
simuleringen påvisade. Det visade sig att relativa felet mellan dessa spänningar uppgick 
till 39,3 % fel. Detta ansågs för högt då relativa felet borde vara max 15 %. 
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5.3. Korrigering av simulering 

Då de relativa felen för töjningsgivarna på vänstersida var för höga korrigerades 
simuleringen. En av simuleringarnas inställningar, införda krafter samt resultat för 
frekvenserna 1, 3,137 och 4,846 Hz kan ses i Tabell 16 - Tabell 19. För samtliga 
korrigerade simuleringar se bilaga 9. 

Låsning i cylinder 
Tabell 16: Krafter samt spänningar vid korrigerad simulering, 1 Hz 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 

Hydraulcylinder fäste Smooth Låst translation y-led 

KrH fäste Vänster Ridgid med 
handler point 

 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 

Sidoplåtar 14/5 på 
sidoplåtar 

1,5 mm ovan och undersida på 
sidoplåt mot länkarmar 

Hydraulcylinder fäste Auto  

KrHinfästning Auto  

Fästplåtar mot mekano 14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 17: Krafter samt spänningar vid korrigerad simulering, 1 Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 

Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 49.0321 69,5192 +41,78 

Vänster Ner 51.1022 69,6522 +36,30 

Höger Upp 111.4480 111,7230 +0,25 

Höger Ner 116.1210 111,8630 -3,67 
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Frekvens 3,137Hz 
Tabell 18: Krafter samt spänningar vid korrigerad simulering, 3,137 Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 

Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 24.8682 34,1185 +37,20 

Vänster Ner 24.3802 34,1838 +40,21 

Höger Upp 59.1807 54,8313 -7,35 

Höger Ner 60.1686 54,8118 -8,90 

Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 19:Krafter samt spänningar vid korrigerad simulering, 4,846 Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 

Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 

Givare A: Beräk. spänning 
från logg [MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 
20.3320 24,1287 +18,67 

Vänster Ner 
17.8671 24,1749 +15,30 

Höger Upp 
45.2619 38,7768 -14,33 

Höger Ner 
44.0706 38,7631 -12,04 
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5.4. Analys fysiskt prov 

På grund av problem med hydraulcylindern kunde inte det fysiska provet genomföras 
som planerat. Endast två provkörningar kom att utföras. Vid dessa loggades läge, kraft 
och töjningar från fyra givare placerade på samma sidoplåt. I och med detta är 
kvantiteten och kvaliteten på de loggade mätvärden bristfälliga och kan komma att 
påverka kvalitén på verifieringen av simuleringar. 

När loggningen av kraft och läge presenteras i samma graffönster, Figur 54, är det tydligt 
att de båda följer samma funktionskurva. Detta samband mellan kraft och läge uppstod 
för samtliga loggade frekvenser. Detta tyder på att det de fysiska provkörningarna aldrig 
belastades så att dynamiska laster kunde ses i de loggar som spelades in. Efter samtal 
med provingenjör och provledare så framkom att andra utrustningar påvisat dynamiska 
krafter vid frekvenser över 6Hz.  

Vid samtal med provingenjören framkom att då avståndet mellan kraftgivare och 
töjningsgivare var relativt kort kunde det medföra att om dynamisk last uppstod kan det 
ha varit svårt att registrera detta. 

Då det planerade fysiska provet aldrig kunde utföras så att frekvensen blev så hög att 
dynamisk last kunde registreras riskerar verifieringen av simuleringen att bli bristfällig. 
Det var önskat från UTTD att den empiriska studien skulle visa om dynamisk last kunde 
beräknas och sedan simuleras statiskt i GAS.  Denna verifiering kan inte göras utifrån 
loggarna från provkörningarna. 

 

Figur 54: Kraft och läges graf. Kraft blå kurva, Läge grön kurva. Frekvensen 4,846 Hz. 

Hydraulcylindern var inte optimalt justerad vid provkörningarna vilket medförde 
störningar som kan ses som små och snabba förändringar i den blå grafen i Figur 54. 
Dessa antas inte ha påverkat provresultatet från körningarna så pass att de riktlinjer som 
skulle tas fram riskerade att bli felaktiga. 
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5.4.1. Dynamisk påverkan från detalj 

De fysiska provkörningarna påvisade det beteende som antagits tidigare i och med att 
en enklare beräkning gjorts, se nedan.  

                                                                        

                                                                  

              

Provkörningarna visade att det är sant att vart efter frekvensen ökar kommer de 
moment som beror på tröghetsmoment att öka. Procentuellt kommer då momentet 
från KrH fjäderkraft bli mindre än de andra momenten beroende på trögheter. Detta 
kommer nu inträffa vid betydlig högre frekvenser än vid körning med den gamla pivån. 

5.5. Analys och verifiering av simulering  

I Tabell 20 nedan kan medelvärdet av de relativa felen för de korrigerade simuleringarna 
ses. I tabellen visas tillåtet relativt fel = 15% visas i grönt, relativa fel som överstiger 15% 
markeras med rött och den ursprungliga simuleringens resultat markerats med en fet 
ram. 

Tabell 20: Medel av relativt fel i % vid simulering. 

Infästning: Cylinder KrH Fäste Vänster KrH Fäste Höger 

  Vä.sida Hö.sida Vä.sida Hö.sida Vä.sida Hö.sida 

MESH ej lok.                                                 
                       

 
   

Frekvens 1.000 36,75 3,35 13,44 15,56 36,725 7,835 

Frekvens 3,137 36,38 9,65 12,87 21,055 36,405 13,86 

Frekvens 4,846 24,88 14,62 6,87 25,42 24,885 18,55 

MESH 3MM             

Frekvens 1.000 38,70 2,05 14,865 14,49 38,69 6,39 

Frekvens 3,137 38,36 8,38 14,485 23,085 38,35 12,45 

Frekvens 4,846 26,67 13,43 6,765 24,485 26,66 17,28 

MESH 1,5MM             

Frekvens 1.000 39,04 1,96 15,15 14,29 39,03 6,14 

Frekvens 3,137 38,71 8,13 14,77 20,505 38,695 12,215 

Frekvens 4,846 16,99 13,19 6,88 24,305 26,98 17,055 

 

Medelvärdena har räknats ut enligt följande, exempel med siffror från Tabell 21 
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Tabell 21:Relativa fel från första ej korrigerade simuleringen.  

Givare A: Loggad spänning 
[MPa] 

B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  

[%]                
   

 
 

Vänster Upp 49.0321 68.3038 +39,3 

Vänster Ner 51.1022 68.5760 +34,2 

Höger Upp 111.448 109.6160 -1,6 

Höger Ner 116.121 110.1590 -5,1 

Utifrån Tabell 20 utlästes att de med grönt markerade inställningarna i Tabell 22, för 
diskretisering samt infästning i simulering, var optimala. 

Tabell 22: Inställningar som använts vid simulering.  

För avläsning av spänningar på sidoplåtens vänstra sida i simulering 

 Frekvens Cylinder KrH Fäste Vänster KrH Fäste Höger 

  
MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

1.000       X           

3,137       X           

4,846         X 
 

      

För avläsning av spänningar på sidoplåtens högra sida i simulering 

  Cylinder KrH Fäste Vänster KrH Fäste Höger 

  
MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

MESH  
ej lok. 

MESH  
3MM 

MESH  
1,5MM 

1.000     X             

3,137     X             

4,846     X             

 

Det är tydligt att låsningen av translation i Y-led påverkar resultatet av simuleringarna 
mycket. För att simuleringen ska resultera i godtagbara spänningar i vänstra delen av 
sidoplåten bör vänster KrHinfästning låsas för translation i Y-led och för att få 
godtagbara spänningar i högra delen bör hydraulcylindern låsas för translation i Y-led. 
Att simuleringen bör delas upp i dessa två fall antas bero på att ett marginellt fel i 
beräkningen uppstår i varje nod. Detta fel växer sedan med avståndet, och antalet 
noder, från låsningen. Även det faktum att pivån belastas av endast en hydraulcylinder 
medför att spänningarna blir osymmetriska vilket antas bidra till att de två fallen bör 
användas. 

Diskretiseringen           och       för sidoplåtarna ser ut att ge godtagbara 
resultat vid vissa av de korrigerade simuleringarna. Utifrån detta antas att diskretisering 
med Mesh strax under tjockleken samt SAG-värde på ca 30 % av Mesh är tillräckligt fint 
vid enklare simuleringar och fastställande av simuleringsmodellen. Dock bör lokala 
diskretiseringar införas. Dessa bör stegas ned tills Mesh är ca 10 % av tjockleken. 
Förfinad diskretisering på endast de mest relevanta detaljerna, sidoplåtarna i vårt fall, 
anses lämpligt utifrån resultaten av simuleringarna. Automatisk diskretisering kan 
användas på resterande detaljer vid simulering av en produkt. 
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De korrigerade simuleringsinställningarna som gav flest godtagbara relativa fel för 
respektive sida att avläsa spänningar på ansågs godtagbara då relativa felen var <15 %.  

De bästa simuleringsinställningarna för avläsning av sidoplåtens spänningar i höger sida 
kan ses i Tabell 23. 

Tabell 23: Lämpliga inställningar vid simulering, höger sida. 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 

Hydraulcylinder fäste Smooth Låst translation y-led 

KrH fäste Vänster Ridgid med 
handler point 

 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

Lokalt diskretisering: mesh 1,5mm 

 

De bästa simuleringsinställningarna för avläsning av sidoplåtens spänningar i vänster 
sida kan ses i Tabell 24. 

Tabell 24: Lämpliga inställningar vid simulering, vänster sida. 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 

Hydraulcylinder fäste Smooth  

KrH fäste Vänster Ridgid med 
handler point 

Låst translation y-led 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

Lokalt diskretisering: ingen 
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6. Framtagning av riktlinjer 

Utifrån resultat i litteraturstudien, den empiriska studien samt de sekretess belagde 
riktlinjerna togs generiska riktlinjer fram för arbete med SDK. Detta gjordes genom ett 
iterativt arbete och slutade i de riktlinjer som kan ses i bilaga 10. I bilaga 10 är dock 
endast de generiska riktlinjerna presenterade. Nedan beskrivs kortfattat vad som 
framkom under examensarbetet gällande SDK. 

6.1. Fördelar med SDK 

Under examensarbetet har många fördelar funnits med att arbeta med SDK. Bland de 
viktigaste fördelarna för Scania är att tid och kostnader kan reduceras med användning 
av SDK. Idag arbetar UTTD på ett sätt som ofta resulterar i att detaljer och komponenter 
blir överdimensionerade. Detta skulle kunna undvikas genom arbete med SDK. Då UTTD 
arbetar med att ta fram provutrustningen är det inte ekonomiskt försvarbart att även 
tillverka provutrustning för att prova provutrustningen. Om SDK tillämpas bör provning 
av provutrustning kunna reduceras till ett minimum.  

Att användning av SDK reducerar tid och kostnad för produktutveckling även inom andra 
verksamhetsområden har framkommit i litteraturstudien. 

6.2. Implementering 

Utifrån jämförelse av litteraturstudien och den empiriska studien framkom att det är 
väldigt viktigt hur implementeringen av SDK genomförs. Beroende på genomförandet 
kommer konstruktörerna uppfatta SDK olika. Att konstruktörerna får utbildning i de 
programvaror som de ska arbeta med är viktigt för att arbetet med SDK ska blir effektivt. 
Att även välja programvaror som passar verksamheten och personalen är av stor vikt. 

6.3. Process 

Processen för produktutveckling förändras kontinuerligt. För att kunna arbeta effektivt 
med SDK behöver alla verksamheter en tydlig process som är anpassad för den specifika 
verksamheten. En generisk process har tagits fram som olika verksamheter kan utgå 
ifrån. Det viktiga med arbete utifrån denna process är att använda SDK tidigt samt 
genom hela konstruktionsprocessen. Arbetar man enligt detta kommer 
konstruktören/konstruktörerna kunna arbeta mer självständigt och effektivt. 

6.4. Hur konstruktören ska arbeta 

Litteraturstudien och den empiriska studien har tydliggjort hur en konstruktör bör 
arbeta med SDK för att arbetet ska bli effektivt. Även vad konstruktören bör tänka på vid 
konstruktionsarbete har framkommit. Ett antal riktlinjer har kunna formulerats. Dessa 
generiska riktlinjer innehåller allt från upprättandet av kravspecifikation till 
detaljkonstruktion med hjälp av CAD och CAE. 

Syftet med arbete i CAE är att simuleringsresultat ska kunna analyseras och ge input till 
förändring av CAD-modell. För att förändring av CAD-modell ska vara möjlig och effektiv 
bör arbetet i CAD utföras utifrån vissa giva regler. 

Catia V5 har vissa funktioner som bör användas på specifika sätt för olika resultat. Dessa 

beskrivs i de generiska riktlinjerna. 
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7. Utvärdering & Analys 

Nedan analyseras syftet för examensarbetet samt de frågeställningar som formulerats i 
början av projektet. 

7.1. Resultat 

Syftet med examensarbetet var att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet med 
SDK i produktutvecklingsprocesser. Detta har åstadkommits genom en litteraturstudie 
samt en ingående empirisk studie. De erfarenheter och den kunskap som studenterna 
fått genom att arbeta med SDK har tillsammans med information från Litteraturstudien 
omformulerats till tydliga riktlinjer som är generiskt tillämpbara. 

Studenterna upplever att de arbetat med SDK på ett lämpligt sätt och i och med detta 
uppfyllt kraven för den empiriska studien. Den empiriska studien har resulterat i en 
djupare kunskap om hur SDK bör arbetas med i programvaran Catia V5 och dess GAS-
modul. Begränsningen i programvara har tyvärr även begränsat riktlinjerna. Det är 
eftersträvansvärt att utveckla riktlinjerna på ett sätt som kan anpassas till fler 
programvaror och verksamheter.  

Det finns andra tänkbara lösningar på hur konstruktörerna skulle kunna arbeta utan att 
tillämpa SDK. UTTD skulle kunna köpa in tjänster internt eller externt. Detta var dock 
inte relevant att undersöka då UTTD beslutat att de ska arbeta med SDK och kravet och 
syftet för examensarbetet var att ta fram riktlinjer för effektivisering av arbetet med SDK 
i produktutvecklingsprocesser. 

Arbetet med SDK kan komma att öka kostnaderna för UTTD till en början då utbildning 
ska ges, programvaror eventuellt köpas in samt att tiden för konstruktionsarbetet till en 
början kan komma att förlängas. Dessa kostnader  bör dock reduceras relativt 
omgående genom arbete utifrån riktlinjerna. När konstruktörer på UTTD sedan 
behärskar SDK kommer tid och kostnader för produktutveckling minska och till sist leda 
till besparingar. Detta anses även gälla andra verksamheter. I detta arbete har tyvärr 
inte storleken på besparingarna kunna tas fram. 

Användningen av SDK i den empiriska studien ledde till att konstruktionen kunde 
optimeras på ett sådant sätt att provriggen nu kan utföra fler typer av prov. Med SDK 
kan provutrustning konstrueras optimalt och uppfylla fler krav och funktioner redan vid 
första utformningen. UTTD kan då nå fler besparingar genom att inte behöva konstruera 
om provutrustning efter provkörning. 

7.2. Frågeställning 
Nedan presenteras kort svar på de frågeställningar som behandlats under 
examensarbetet. 

1. Hur kan SDK användas vid konstruktionsarbete för att simuleringar och fysiska 
prov ska stämma överens? 

Användningen av SDK är väldigt beroende på verksamhetstyp vilket gör det svårt att 
svara på denna fråga generellt. Därmed rekommenderas att erfarna konstruktörer  och 
beräkningsingenjörer tillfrågas. Då kan en arbetsmodell utarbetas som passar den 
specifika verksamheten. 

Generellt gäller dock att SDK ska först och främst implementeras på ett lämpligt sätt, det 
vill säga med utbildning kring programvarorna som ska användas. Har inte de 
konstruktörer som ska arbeta med SDK tillräcklig kunskap är risken stor att 
simuleringarna inte blir korrekta och inte kommer överensstämma med fysiska prov. I 
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och med att konstruktörerna arbetar med SDK kommer de få erfarenhet och därmed 
bygga mer kunskap. Det är viktigt att denna kunskap förmedlas vidare till andra 
konstruktörer i verksamheten. Ett bra sätt för att förmedla kunskap och erfarenheter är 
kortare möten där Lesson Learned presenteras samt att verksamheten tar fram 
anpassade riktlinjer utifrån dessa.  

Ovana konstruktörer bör ta hjälp av erfarna eller av beräkningsingenjörer när de ska 
analysera sina simuleringsresultat alternativt diskutera dem i grupp. 

2. Vilka är utmaningarna vid implementering av SDK? 
 

 Att ge tillräcklig utbildning utan att för den skull överösa 

 Att hitta lämplig programvara 

 Att hitta en process som passar alla och som kan användas dagligen 

 Att få konstruktörerna att dokumentera 

 Att motivera konstruktörerna till att använda SDK 

 Att avsätt tid för att arbeta med SDK så att konstruktörer ej känner stress 

 

3. När i NPD-processer bör SDK implementeras? 

SDK bör implementeras så tidigt som möjligt i NPD-processen och hela den traditionella 
konstruktionsprocessen bör anpassas till arbete med SDK, se Figur 55. Redan de första 
skisserna bör göras i CAD för att sedan utvärderas med en enkel simulering. Utifrån 
detta kan sedan det iterativa arbetet med SDK fortsätta tills en optimal konstruktion har 
uppnåtts. Efter detta kan den vanliga NPD-processen som verksamheten arbetar efter 
tillämpas med undantaget att dokumentation angående arbetet med SDK utförs så att 
nya riktlinjer kan skapas, gamla riktlinjer kan uppdateras samt ny kunskap skapas inom 
verksamheten. 

 

Figur 55: NPD-process med SDK enligt riktlinjer 
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4. Hur kan arbetet med SDK i produktutvecklingsprocesser effektiviseras? 
 

 Användandet av en väl anpassad NPD-process som tillåter arbete med SDK 

 Genom upprättande av riktlinjer som är tillräckligt detaljerade samt anpassade 
till verksamheten. 

 Dela erfarenheter, kunskap och Lessons Learned. 

 Dokumentation av genomförda arbeten genom standardiserade arbetsmodeller 
med mallar, checklistor etc. 

 Utbildning vart efter som konstruktörerna kan ta till sig den. 

 Konstruktörerna ska ha möjlighet att ta hjälp vid behov.  

Ge konstruktörerna möjlighet att diskutera SDK med varandra genom kort fysiskt 
avstånd och avsatt tid. 
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8. Slutsatser & Rekommendationer 

I detta kapitel ges en kort utvärdering av examensarbetet, slutsatser och 
rekommendationer för framtida arbete.  

8.1. Metodik 

Den teori som fanns att tillgå gällande Simuleringsdriven Konstruktion var relativt 
nyförfattad och kändes up-to-date. Dock saknas ett djupare innehåll gällande hur 
Simuleringsdriven Konstruktions utförs i olika programvaror, i vårt fall Catia V5. 

Vi anser att den empiriska studien gav mycket användbar erfarenhet gällande 
Simuleringsdriven Konstruktion. Utan den empiriska studien hade väldigt mycket 
kunskap och förståelse inte skapats som krävdes vid uppförandet av riktlinjerna. Att den 
empiriska studiens arbete utfördes i Catia V5 medför att riktlinjerna har reabilitet. 

Att arbetet med att utveckla en ny pivå utmynnande i en produkt som uppfyller 
kravspecifikationen och funktionsanalysen visar att arbetet med SDK har tillämpats på 
ett lämpligt sätt i den empiriska studien. I och med detta kan slutsats dras om att de 
riktlinjer som upprättats innehar validitet.  

Scania CV AB arbetar redan i dag med att utveckla sin arbetssätt gällande SDK. Det finns 
redan relativt mycket riktlinjer som andra avdelningar och grupper tagit fram. Dock är 
dessa inte generiska eller anpassade till gruppen UTTD:s verksamhet. I den empiriska 
studien har mycket av de riktlinjer som finns internt på Scania CV AB använts som 
inspiration och information. Dessa riktlinjer har sedan använts där det ansetts lämpligt 
för att upprätta de riktlinjer som upprättas i och med detta examensarbete.   

8.2. Arbete med SDK vid utveckling av provutrustning 

Idag kräver utveckling av provutrustning mer och mer tid och pengar då nya material 
och komponenter, minskad tid för provcykler, ökad kapacitet, begränsat personalantal, 
ökad noggrannhet samt ökad säkerhet ställer nya och mer komplexa krav på 
provutrustningen. SDK är mycket lämpligt att använda sig utav då fysiska prover är 
mycket kostsamma då de alltid är destruktiva, aldrig produktiva. Kan då antalet fysiska 
prov reduceras med hjälp av SDK kan kostnaderna reduceras.  

SDK kan även användas för att förstå vilka prov som är relevanta att utföra då 
simuleringarna ger indikationer på hur produkten fungerar och dess svagast länk. Att 
kunna förstå vad som ska mätas i prov kan reducera kostnader då provutrustningen kan 
göras optimal från första början istället för att även provutrustningen måste provas för 
att säkerställa att funktionen är den efterfrågade. Om inte provutrustningen utför 
provet som önskat kan detta få stora konsekvenser. Blir provet inte bra kommer 
felaktiga resultat ges, och eventuellt godkänns provobjekt som inte håller för 
slutkundens krav och produkter behöver kallas tillbaka. Detta kan bli oerhört kostsamt. 

8.3. Rekommendationer 

En allmän rekommendation är att undersöka om den lämpligaste lösningen för UTTD är 
att själva arbeta med SDK. Det finns andra lösningar som kan tänkas vara mer lämpliga. 

Nedan ges rekommendationer för fortsatt arbete med både arbetet med riktlinjer för 
SDK samt utvecklingen av pivå. 
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8.3.1. Undersök topologioptimering 

Om ytterligare kunskap fås om hur topologioptimeringsprogramvara kan tillämpas bör 
detta användas mer. Analyser i sådana programvaror skulle kunna utföras mer 
djupgående. Då skulle en lämplig principskiss över hur en konstruktion skulle kunna se 
ut kunna genereras. Principskissen skulle då kunna importeras och detaljkonstrueras i 
CAD- och CAE-programvara. Detta bör då leda till en reducering av konstruktionstiden.  

Vid arbete med topologioptimering i konstruktionsprocessen skulle processen kunna se 
ut som i Figur 56. 

 

 

8.3.2. Riktlinjer 

 Utöka riktlinjerna med hur dynamisk simulering kan utföras generiskt och 
baserat på olika programvaror. 

 Undersök många fler programvaror och hur olika verksamheter arbetar med 
dem för att kunna svara på vilken programvara som är lämplig för vilken sorts 
verksamhet. 

 Utöka riktlinjerna med fler programvaror, i  dagsläget är allt utifrån Catia V5. 

 Undersök hur anpassning av riktlinjer till verksamhet bör göras. Gällande NPD-
process samt detaljerade och mer ingående instruktioner. 

 Utveckla ett sätt att dokumentera arbetet med SDK så att erfarenheter och 
kunskap förmedlas vidare. 

8.3.3. Fysiskt prov 

Vid den empiriska studiens fysiska prov uppkom problem med hydraulcylindern. Detta 
bör avhjälpas för att kunna utföra ett fysiskt prov tillfullo.  

När loggarna från provkörningarna analyserades framkom att de dynamiska 
påverkningarna i konstruktionen inte kunde ses. Detta då avståndet mellan kraftgivare 
och töjningsgivare var för kort för att registrera dynamisk påverkan. Det 
rekommenderas därmed  att ytterligare prov görs där givare placeras på KrH. Då kan 
mer slutsatser dras om hur väl simuleringar i GAS överensstämmer med fysiska prov där 
dynamiska belastningar uppstår. 

8.3.4. Provrigg 

Då lastfallen som pivån ska belastas med ändrats under arbetets gång bör en grundligare 
utredning göras angående vilka lastfall som är de slutgiltiga och som KrH ska provas för. 
Vid avslutandet av examensarbetet misstänktes det att pivån fortfarande kan vara något 
överdimensionerad. 

För att underlätta montering bör cylinderaxeln omkonstrueras så att den kan monteras 
som sista steg. Detta skulle kunna åstadkommas genom att ha en axel som två lösa 
rörhylsor träs på. Då kvarstår även funktionen att fixera hydraulcylinderns fäste.   

Figur 56: SDK i konstruktionsprocessen med användande av topologioptimering. 
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Bilaga 2 
Röda Linjen 
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Bilaga 3 
UTTD Process 
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Bilaga 4 
Kravspecifikation 

Bakgrund 
I dagsläget har UTTD utvecklat en provrigg för provning av krängningshämmare (hädan efter KrH) 
med hjälp av simuleringsdriven konstruktion. Denna rigg har under januari 2014 byggts upp i 
Södertälje och tagits i drift. Den befintliga provriggen är utvecklad främst för att utföra 
Wöhlerprovning. Dock vill den interna kunden (RTRS) även kunna utföra realtidsprovning utifrån 
signaler från körning på provbanan. För att kunna utföra dessa realtidsprovningar krävs att pivoten  i 
den befintliga provriggen optimeras med avseende på massatröghetsmoment. 

 

Förutsättningar och begränsningar 

• De fästen samt bussningar som finns på KrH ska användas. 
• Pivån ska kunna fästas på befintlig provrigg. 
• Pivån ska anpassas för realtidsprov för KrH 
• Optimering av pivå endast med avseende på funktion(ej utseende, miljö etc.). 
• Vidareutveckling/optimering ska ske genom simuleringsdriven konstruktion 
• Pivån behöver endast konstrueras för att klara realtidsprov. 
• Mekanot antas inneha tillräcklig hållfasthet för realtidsprov. 
• Vertikala avståndet mellan rollcentrum och KrH ska behållas. 
• Pivån ska vara symetrisk, två cylindrar ska kunna användas. 
• Val av hydraulcylindrar ligger utanför projektet. Endast rekommendationer för vilken kraft 

från cylinder som behövs kommer ges. 

Beskrivning av Provriggens användning 

Användningsområde 
Riggen ska klara att köra både Wöhlerprov och provning efter signal, så kallat realtidsprov, från 
t.ex. körning på provbanan. Vid körning på provbanan tillkommer transportsträckor mellan 
hinder där näst intill ingen påfrestning av KrH sker, dessa kan bortses ifrån. Detta innebär att den 
signalkurva som fås från provbanan kan klippas ned och ett provprogram för riggen skapas med 
endast de sträckor där man ser mest påfrestning av KrH . Detta för att minska provtiden i riggen. 

Då man klipper bort transportsträckorna kommer ingen naturlig kylning av bussningar att ske. 
Detta kan leda till att bussningar tappar funktion. Dock ska inte problem/tappad funktion i 
bussningarna innefattas i konstruktionen av pivot. 
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Provfall (last) 
Nedan kan den KrH ses som prov avser, se figur 1. 

 

Figur 1: KrH 

Wöhler: 
Tabell 1: Krav för Wöhlerprov 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 50kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
 

2 Maximal slaglängd 76mm   

3 Frekvens ca: 0,5-2 Hz   

Realtidsprov: 
Tabell 2: Krav för realtidsprov 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 15-20kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
 

2 Maximal slaglängd 55   

3 Frekvens ca: 5-10Hz   

4 Kraft från hydraulcylinder: ± 26-35kN   
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Provobjekt (KrH) 
Tabell 3: Krav på provobjekt 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 47,8kNm. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
Ingår ej i projekt. Endast information. 

2 
Slaglängd 76mm   Ingår ej i projekt. Endast 

information. 

3 Rollvinkel: ± 8,7°  Ingår ej i projekt. Endast information. 

4 Frekvens ca: 20Hz  Ingår ej i projekt. Endast information. 

Krav på rigg 

Allmänna krav (hela) 
Tabell 4: Krav på hela provriggen 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=±50kNm. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
 

2 Rollvinkel: ± 10°   

3 Frekvens ca: 10Hz   

4 
Rollcentrum samt 
hydraulcylinderaxel ska ligga på 
samma horisontella nivå 

 
 

5 
Det vertikala avståndet från 
rollcentrum till KrH infästning ska 
behållas 

 
 

6 
Det horisontella avståndet från 
rollcentrum till KrH infästning ska 
behållas 

 
 

TFP och BRS 
Tabell 5: Övriga krav 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 
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1 
Krav i SCANIA technical regulations 
for production equipment, TFP. 

 
 

2 
Krav i Basic test facility Requirement 
specification, BRS. 

 
  

Krav delsystem, Pivå 
Tabell 6: Krav för delsystem 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=±50kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
 

2 Rollvinkel: ± 10°   

3 
Kunna fästas i riggens befintliga 
rollcentrum 

 
 

4 Kunna fästas i KrH befintliga fästen   

5 Frekvens ca: 10Hz   

6 Ska tillverkas i tunnplåt   

7 Använda befintlig hydraulcylinder   

 

Önskemål delsystem, Pivå 
Tabell 7: Önskemål för delsystem 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 

Kunna användas i prov med alla KrH  Fokus kommer först och främst vara 
på ”värsta”. Efter optimering av pivot 
kommer förslag på hur man ska 
kunna prova andra KrH ges. 

 

2 

Klara både Wöhler-och realtidsprov   Målet är att pivoten ska klara båda 
provningsmetoderna. Går dock inte 
detta så kommer en pivot för endast 
realtidsprovning tas fram. Då får den 
befintliga användas vid Wöhlerprov. 

3 
Ska om möjligt tillverkas genom 
vatten/laserskärning 
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Bilaga 5 
Beräkning av kraft 
 

 

 

 

Figur 1: Friläggning för beräkning 

 

𝐹𝑐𝑦𝑙 = 35000 𝑁 

𝑎 = 0,3747𝑚 

𝑑 = 0,5800𝑚 

Moment jämvikt: 

𝑀:    𝐹𝑐𝑦𝑙 ∗ 𝑑 − 2 ∗ 𝐹𝐾𝑟𝐻 ∗ 𝑎 

Vilket ger: 

𝐹𝐾𝑟𝐻 = �
𝐹𝑐𝑦𝑙 ∗ 𝑑

2 ∗ 𝑎 � 

Med siffror ger detta: 

𝐹𝐾𝑟𝐻 = �
35000 ∗ 0,5800

2 ∗ 0,3747
� = 13544 𝑁 

  

d a Fcyl 

FKrH FKrH 

M 
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Bilaga 6 
Simulering av sidoplåt 

Simulering med inställningar 1 
Tabell 1: Inställningar 1 

Detalj/Randvillkor Virtuell 
part 

Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Låst samtliga 
riktningar för 
translation och 
rotation 

 15/7 Fig. XX 

14/5 Fig. XX 

8/4 FIg. XX 

Hydraulcylinder fäste Contact  +17500 N  

KrH fäste Vänster Contact  +13544N  

KrH fäste Höger Contact  -13544N  

 

Figur 1:15/7: Maximalspänning 126,20 MPa, uppträder i rollcentrum. Inga större spänningskoncentrationer. Maximal 
translation 0,79mm längst ut till höger på pivån.

 

Figur 2:14/5 Maximalspänning 126,36 MPa, uppträder i rollcentrum. Inga större spänningskoncentrationer. Maximal 
translation 0,80mm längst ut till höger på pivån. 
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Figur 3:8/4: Maximalspänning 152,82 MPa, uppträder i rollcentrum. Inga större spänningskoncentrationer. Maximal 
translation 0,80mm längst ut till höger på pivån. 

Simulering med inställningar 2 
Tabell 2: Inställningar 2 

Detalj/Randvillkor Virtuell part Restrain Load  Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Låst samtliga riktningar 
för translation och 
rotation 

 15/7 Fig. XX 

14/5 Fig. XX 

8/4 FIg. XX 

Hydraulcylinder fäste Contact  +17500 N  

KrH fäste Vänster Smooth  +13544N  

KrH fäste Höger Smooth  -13544N  

 

Figur 4:15/7:  Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i övre lättningshål höger sida,  78,62 MPa, 
Translation uppgår till maximalt 2,63mm vid cylinderaxelns infästning på höger sida. 

 

Figur 5: 14/5: Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i övre lättningshål höger sida,  87,21 MPa, 
Translation uppgår till maximalt 6,26 mm vid cylinderaxelns infästning på höger sida. 
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Figur 6:8/4 Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i nedre lättningshål höger  sida 95,28 MPa. 
Maximal translation 1,53 mm runt cylinderaxelhålet. 
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Simulering med inställningar 3 
Tabell 3: Inställningar 3 

Detalj/Randvillkor 
Virtuell 
part 

Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation 
runt Z-axel 

  

Hydraulcylinder fäste Contact Låst translation  Y-
led 

+17500 N  

KrH fäste Vänster Smooth  +13544N  

KrH fäste Höger Smooth  -13544N  

 

Figur 7:15/7 Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i övre lättningshål höger sida, 78,62 MPa. 
Translations max runt cylinderaxelhål 2,22mm. 

 

Figur 8:14/5 Jämna utbredda spänningar. Inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 87,21 MPa i ett av de 
övre lättningshålen till höger. Maximal translation 5,87 mm runtom cylinderaxelhålet. 
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Figur 9:8/4 Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i nedre lättningshål höger  sida 95,28 MPa. 
Maximal translation 1,11 mm runt cylinderaxelhålet. 

Simulering med inställningar 4 
Tabell 4: Inställningar 4 

Detalj/Randvillkor Virtuell part Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation 
runt Z-axel 

 15/7 Fig. XX 

14/5 Fig. XX 

8/4 FIg. XX 

Hydraulcylinder fäste Contact  +17500N  

KrH fäste Vänster Smooth Låst translation y-led +13544N  

KrH fäste Höger Smooth  -13544N  

 

Figur 20: 15/7 Jämn utbredda spänningar förutom en spänningskoncentration i övre lättningshål höger sida, 78,62 MPa. 
Translations max runt cylinderaxelhål 2,84mm. 
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Figur 11: 14/5: Jämna utbredda spänningar. Inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 87,21 MPa i ett av 
de övre lättningshålen till höger. Translation på 1,67mm runtom cylinderaxelhålet. 

 

Figur 12: 8/4: En spänningskoncentration i nedre lättningshål höger sida, 95,28 MPa, Translation på 1,74 mm runtom 
cylinderaxelhålet. 

Simulering med inställningar 5 
Tabell 5: Inställningar  5 

Detalj/Randvillkor Virtuell part Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel  15/7 Fig. XX 

14/5 Fig. XX 

8/4 FIg. XX 

Hydraulcylinder fäste Contact  +17500N  

KrH fäste Vänster Contact Låst translation y-led +13544N  

KrH fäste Höger Contact  -13544N  

15/7, 14/5 & 8/4: Felmedelande ”Pivot to small”. Inget resultat. 
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Simulering med inställningar 6 
Tabell 6: Inställningar 6 

Detalj/Randvillkor Virtuell part Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel   

Hydraulcylinder fäste Contact Låst translation  Y-led +17500 N  

KrH fäste Vänster Contact  +13544N  

KrH fäste Höger Contact  -13544N  

 

Figur 13: 8/4: Inga spänningar uppstår 
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Simulering med inställningar 7 
Tabell 7: Inställningar 7 

Detalj/Randvillkor Virtuell part Restrain Load Mesh/SAG 

Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel  15/7 Fig. XX 

14/5 Fig. XX 

8/4 FIg. XX 

Hydraulcylinder fäste Smooth  +17500N  

KrH fäste Vänster Smooth Låst translation y-led +13544N  

KrH fäste Höger Smooth  -13544N  

 

Figur 14: 15/7: Jämna utbredda spänningar. Maximala spänningarna hamnar dock i cylinderaxelhålet till höger, 86,44 
MPa. Maximal translation 0,70mm längst ut till höger på pivån. 

 

Figur 15: 14/5: Jämna utbredda spänningar. Inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 87,16 MPa i ett av 
de övre lättningshålen till höger. Maximal translation 0,70 mm längst ut till höger. 

 

Figur 16: 8/4: Jämna utbredda spänningar. Inga höga spänningskoncentrationer. Maximal spänning 87,16 MPa i ett av de 
nedre lättningshålen till höger. Maximal translation 0,71 mm längst ut till höger.  
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Bilaga 7 
Utvärderad kravspecifikation 

Bakgrund 
I dagsläget har UTTD utvecklat en provrigg för provning av krängningshämmare (hädan efter KrH) 
med hjälp av simuleringsdriven konstruktion. Denna rigg har under januari 2014 byggts upp i 
Södertälje och tagits i drift. Den befintliga provriggen är utvecklad främst för att utföra 
Wöhlerprovning. Dock vill den interna kunden (RTRS) även kunna utföra realtidsprovning utifrån 
signaler från körning på provbanan. För att kunna utföra dessa realtidsprovningar krävs att pivoten  i 
den befintliga provriggen optimeras med avseende på massatröghetsmoment. 

 

Förutsättningar och begränsningar 

• De fästen samt bussningar som finns på KrH ska användas. 
• Pivån ska kunna fästas på befintlig provrigg. 
• Pivån ska anpassas för realtidsprov för KrH 
• Optimering av pivå endast med avseende på funktion(ej utseende, miljö etc.). 
• Vidareutveckling/optimering ska ske genom simuleringsdriven konstruktion 
• Pivån behöver endast konstrueras för att klara realtidsprov. 
• Mekanot antas inneha tillräcklig hållfasthet för realtidsprov. 
• Vertikala avståndet mellan rollcentrum och KrH ska behållas. 
• Pivån ska vara symetrisk, två cylindrar ska kunna användas. 
• Val av hydraulcylindrar ligger utanför projektet. Endast rekommendationer för vilken kraft 

från cylinder som behövs kommer ges. 

Beskrivning av Provriggens användning 

Användningsområde 
Riggen ska klara att köra både Wöhlerprov och provning efter signal, så kallat realtidsprov, från 
t.ex. körning på provbanan. Vid körning på provbanan tillkommer transportsträckor mellan 
hinder där näst intill ingen påfrestning av KrH sker, dessa kan bortses ifrån. Detta innebär att den 
signalkurva som fås från provbanan kan klippas ned och ett provprogram för riggen skapas med 
endast de sträckor där man ser mest påfrestning av KrH . Detta för att minska provtiden i riggen. 

Då man klipper bort transportsträckorna kommer ingen naturlig kylning av bussningar att ske. 
Detta kan leda till att bussningar tappar funktion. Dock ska inte problem/tappad funktion i 
bussningarna innefattas i konstruktionen av pivot. 
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Provfall (last) 
Wöhler-och statiska prov: 

 

Figur 1: KrH 

Wöhler: 
Tabell 1: Krav för Wöhlerprov 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 50kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

Ja 
 

2 Maximal slaglängd 76mm Nej Uppnår ca 50mm 

3 Frekvens ca: 0,5-2 Hz Ja  

Realtidsprov: 
Tabell 2: Krav för realtidsprov 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 15-20kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

Nej Uppnådde inte kravet för 
hydraulcylinder vilket medförde att 
krafterna i läkarmarna inte nåddes. 

2 
Maximal slaglängd 55 Nej  Går inte i dagsläget då det är problem 

med hydraulcylindern. 

3 
Frekvens ca: 5-10Hz Nej Pga. hydraulcylinderns problem kunde 

högre frekvenser än 4,846Hz ej köras. 

4 
Kraft från hydraulcylinder: ± 26-
35kN 

Nej Nej, endast 25kN kunde levereras från 
cylinder. Dock låg cylinder val utanför 
projektet. 
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Provobjekt (KrH) 
Tabell 3: Krav för provobjekt 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=± 47,8kNm. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

 
Ingår ej i projekt. Endast information. 

2 Slaglängd 76mm   Ingår ej i projekt. Endast information. 

3 Rollvinkel: ± 8,7°  Ingår ej i projekt. Endast information. 

4 Frekvens ca: 20Hz  Ingår ej i projekt. Endast information. 

Krav på rigg 

Allmänna krav (hela) 
Tabell 4: Krav på hela provriggen 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=±50kNm. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

Ja 
 

2 Rollvinkel: ± 10° Ja  

3 Frekvens ca: 10Hz Ja  

4 
Rollcentrum samt 
hydraulcylinderaxel ska ligga på 
samma horisontella nivå 

Ja 
 

5 
Det vertikala avståndet från 
rollcentrum till KrH infästning ska 
behållas 

Ja 
 

6 
Det horisontella avståndet från 
rollcentrum till KrH infästning ska 
behållas 

Ja 
 

TFP och BRS 
Tabell 5: Övriga krav 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
Krav i SCANIA technical 
regulations for production 
equipment, TFP. 

Ja 
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2 
Krav i Basic test facility 
Requirement specification, BRS. 

Ja 
  

Krav delsystem, Pivot 
Tabell 6: Krav för delsystem 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 
F=±50kN. Samtidigt i båda 
länkarmarna, åt vardera håll. 

Ja 
 

2 Rollvinkel: ± 10° Ja  

3 
Kunna fästas i riggens befintliga 
rollcentrum 

Nej Beslut tog om att befintligt rollcentrum ej 
var optimalt och ett nytt var efterfrågat. 

4 
Kunna fästas i KrH befintliga 
fästen 

Nej Beslut tog om att befintliga fästen ej var 
optimala och nya var efterfrågade 

5 
Frekvens ca: 10Hz Ja Fysiskt test har ej kunnat bekräftat detta. 

Dock ska pivån klara detta enligt 
simulering. 

6 Ska tillverkas i tunnplåt Ja  

7 Använda befintlig hydraulcylinder Ja  

 

Önskemål delsystem, Pivot 
Tabell 7: Önskemål för delsystem 

ID Krav 
Uppfyllt 

Ja/Nej 
Kommentar 

1 

Kunna användas i prov med alla 
KrH 

Nej Fokus kommer först och främst vara på 
”värsta”. Efter optimering av pivot 
kommer förslag på hur man ska kunna 
prova andra KrH ges. 

Kommer klara fler KrH om infästningarna 
för dessa anpassas. 

2 

Klara både Wöhler-och 
realtidsprov 

Ja  Målet är att pivoten ska klara båda 
provningsmetoderna. Går dock inte detta 
så kommer en pivot för endast 
realtidsprovning tas fram. Då får den 
befintliga användas vid Wöhlerprov. 

3 
Ska om möjligt tillverkas genom 
vatten/laserskärning 

Ja 
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Figur 1: X-56585 

Bilaga 8 
Ritningsunderlag pivå 
Observera att denna bilaga endast innehåller bilder på ritningsunderlag. Skalor och pappersstorlek är 
därför ej korrekt. 
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Figur 2: X-56587 
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Figur 3: X-56589 
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Figur 4: X-56590 
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Figur 5: X-56591 
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Figur 6: X-56592 
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Figur 7: X-56593 
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Figur 8: X-56594 
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Figur 9: X-56595 
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Figur 10:  X-56597 
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Figur 11: X-56601 
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Bilaga 9 
Korrigering simuleringar 

Låsning i cylinder 
Tabell 1: Inställningar 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 
Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 
Hydraulcylinder fäste Smooth Låst translation y-led 
KrH fäste Vänster Ridgid med handler 

point 
 

KrH fäste Höger Ridgid med handler 
point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

Lokalt Mesh 3 mm 
Tabell 2: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 

Sidoplåtar 14/5 3 mm ovan och undersida på 
sidoplåt mot länkarmar 

Hydraulcylinder fäste Auto  

KrHinfästning Auto  
Fästplåtar mot mekano 14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 3: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 69,4102 +41,56 
Vänster Ner 51.1022 69,4174 +35,84 
Höger Upp 111.4480 111,4870 ±0,00 
Höger Ner 116.121 111,3060 -4,10 

Frekvens 3,137Hz 
Tabell 4: Resultat 3,317Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 34,0650 +36,98 
Vänster Ner 24.3802 34,0686 +39,74 
Höger Upp 59.1807 54,7154 -7,55 
Höger Ner 60.1686 54,6268 -9,21 
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Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 5: Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 24,0909 +18,49 
Vänster Ner 17.8671 24,0934 +34,84 
Höger Upp 45.2619 38,6948 -14,51 
Höger Ner 44.0706 38,6322 -12,34 

Lokalt Mesh 1,5 mm 
Tabell 6: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 

Sidoplåtar 14/5  1,5 mm ovan och undersida på 
sidoplåt mot länkarmar 

Hydraulcylinder fäste Auto  

KrHinfästning Auto  

Fästplåtar mot mekano 14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 7: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 69,5192 +41,78 
Vänster Ner 51.1022 69,6522 +36,30 
Höger Upp 111.4480 111,7230 +0,25 
Höger Ner 116.1210 111,8630 -3,67 

Frekvens 3,137Hz 
Tabell 8: Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 34,1185 +37,20 
Vänster Ner 24.3802 34,1838 +40,21 
Höger Upp 59.1807 54,8313 -7,35 
Höger Ner 60.1686 54,8118 -8,90 
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Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 9: Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 24,1287 +18,67 
Vänster Ner 17.8671 24,1749 +15,30 
Höger Upp 45.2619 38,7768 -14,33 
Höger Ner 44.0706 38,7631 -12,04 
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Låsning i KrHinfästning vänster 
Tabell 10: Inställningar 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 
Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 
Hydraulcylinder fäste Smooth  
KrH fäste Vänster Ridgid med 

handler point 
Låst translation y-led 

KrH fäste Höger Ridgid med 
handler point 

 

Fästplåt mot mekano -  Clamp på yta 

Inget lokalt mesh 
Tabell 11: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG 

Sidoplåtar 14/5 på sidoplåtar 

Hydraulcylinder fäste Auto 

KrHinfästning Auto 

Fästplåtar mot mekano 14/5 

Frekvens 1,000Hz 
Tabell 12: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 56,5614 +15,36 
Vänster Ner 51.1022 56,9870 +11,52 
Höger Upp 111.4480 95,8266 -14,02 
Höger Ner 116.1210 96,2591 -17,10 

Frekvens 3,137 Hz 
Tabell 13: Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 27,7349 +11,53 
Vänster Ner 24.3802 27,8456 +14,21 
Höger Upp 59.1807 47,0012 -20,58 
Höger Ner 60.1686 47,2133 -21,53 
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Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 14: Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 19,6061 -3,57 
Vänster Ner 17.8671 19,6843 +10,17 
Höger Upp 45.2619 33,2299 -26,58 
Höger Ner 44.0706 33,3798 -24,26 
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Lokalt Mesh 3 mm 
Tabell 15: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 

Sidoplåtar 14/5 3 mm ovan och undersida på 
sidoplåt mot länkarmar 

Hydraulcylinder fäste Auto  

KrHinfästning Auto  

Fästplåtar mot mekano 14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 16: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 57,4824 +17,23 
Vänster Ner 51.1022 57,4889 +12,50 
Höger Upp 111.4480 97,3399 -12,66 
Höger Ner 116.1210 97,1754 -16,32 

Frekvens 3,137 
Tabell 17: Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 28,1865 +13,34 
Vänster Ner 24.3802 28,1898 +15,63 
Höger Upp 59.1807 47,7432 -19,93 
Höger Ner 60.1686 47,6625 -26,24 

Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 18:  Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 19,9254 +2,00 
Vänster Ner 17.8671 19,9276 +11,53 
Höger Upp 45.2619 33,7544 -25,42 
Höger Ner 44.0706 33,6973 -23,55 
 

 
  

38 
 



Lokalt Mesh 1,5 mm 
Tabell 19. Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 

Sidoplåtar 14/5 1,5 mm ovan och undersida på 
sidoplåt mot länkarmar 

Hydraulcylinder fäste Auto  

KrHinfästning Auto  

Fästplåtar mot mekano 14/5  

 Frekvens 1Hz 
Tabell 20: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 57,5726 +17,42 
Vänster Ner 51.1022 57,6830 +12,88 
Höger Upp 111.4480 97,5306 -12,49 
Höger Ner 116.1210 97,4389 -16,09 

Frekvens 3,137Hz 
Tabell 21: Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 28,2308 +13,52 
Vänster Ner 24.3802 28,2849 +16,02 
Höger Upp 59.1807 47,8367 -19,17 
Höger Ner 60.1686 47,0255 -21,84 

Frekvens 4,846 Hz 
Tabell 22: Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 19,9566 -1,85 
Vänster Ner 17.8671 19,9949 +11,91 
Höger Upp 45.2619 33,8205 -25,28 
Höger Ner 44.0706 33,7886 -23,33 
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Låsning i KrHinfästning Höger 
Tabell 23: Inställningar 

Detalj/Funktion Virtuell part Restrain 
Rollcentrum Smooth Tillåt endast rotation runt Z-axel 
Hydraulcylinder fäste Smooth  
KrH fäste Vänster Ridgid med handler 

point 
 

KrH fäste Höger Ridgid med handler 
point 

Låst translation y-led 

Fästplåt mot mekano  Clamp på yta 

Inget lokalt mesh 
Tabell 24: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG 
Sidoplåtar 14/5 på sidoplåtar 
Hydraulcylinder fäste Auto 
KrHinfästning Auto 
Fästplåtar mot mekano 14/5 

Frekvens 1Hz 
Tabell 25: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 68,2943 +39,28 
Vänster Ner 51.1022 68,5662 +34,17 
Höger Upp 111.4480 104,5480 -6,19 
Höger Ner 116.1210 105,1070 -9,48 

Frekvens 3,137Hz 
Tabell 26: Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 33,5174 +34,78 
Vänster Ner 24.3802 33,6508 +38,03 
Höger Upp 59.1807 51,2294 -13,44 
Höger Ner 60.1686 51,5738 -14,28 

 
  

40 
 



Frekvens4,846Hz 
Tabell 27: Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 23,7036 +16,58 
Vänster Ner 17.8671 23,7979 +33,19 
Höger Upp 45.2619 36,2756 -19,85 
Höger Ner 44.0706 36,4697 -17,25 
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Lokalt Mesh 3mm 
Tabell 28: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 
Sidoplåtar 14/5 3 mm ovan och undersida på sidoplåt 

mot länkarmar 
Hydraulcylinder fäste Auto  
KrHinfästning Auto  
Fästplåtar mot mekano 14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 29: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 69,4051 +41,55 
Vänster Ner 51.1022 69,4118 +35,83 
Höger Upp 111.4480 106,5120 -4,43 
Höger Ner 116.1210 106,4250 -8,35 

Frekvens 3,137Hz 
Tabell 30:  Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 34,0625 +36,97 
Vänster Ner 24.3802 34,0658 +39,73 
Höger Upp 59.1807 52,2638 -11,69 
Höger Ner 60.1686 52,2211 -13,21 

Frekvens4,846Hz 
Tabell 31:  Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 24,0891 +18,48 
Vänster Ner 17.8671 24,0914 +34,84 
Höger Upp 45.2619 36,9578 -18,35 
Höger Ner 44.0706 36,9276 -16,21 
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Lokalt Mesh 1,5 mm 
Tabell 32: Inställningar Mesh 

Detalj Mesh/SAG Lokala mesh 
Sidoplåtar 14/5 1,5 mm ovan och undersida på sidoplåt 

mot länkarmar 
Hydraulcylinder fäste Auto  
KrHinfästning Auto  
Fästplåtar mot 
mekano 

14/5  

Frekvens 1Hz 
Tabell 33: Resultat 1Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 50,45 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 39,04 kN 
Givare A: Loggad spänning 

[MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 49.0321 69,5142 +41,77 
Vänster Ner 51.1022 69,6469 +36,29 
Höger Upp 111.4480 106,7570 -4,21 
Höger Ner 116.1210 106,7480 -8,07 

Frekvens 3,137 Hz 
Tabell 34:  Resultat 3,137Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 24.75 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 19,16 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 24.8682 34,1161 +37,19 
Vänster Ner 24.3802 34,1812 +40,20 
Höger Upp 59.1807 52,3839 -11,48 
Höger Ner 60.1686 52,3797 -12,95 

Frekvens 4,846Hz 
Tabell 35:  Resultat 4,846Hz 

Kraft i hydraulcylinder: 17,50 kN 
Kraft i KrHinfästning, vänster samt höger: 13,55 kN 
Givare A: Loggad spänning 

 [MPa] 
B: Spänningar i  
simulering [MPa] 

Y: Relativt fel  
[%]               𝒀 = 𝑩−𝑨

𝑨
 

Vänster Upp 20.3320 24,1270 +18,67 
Vänster Ner 17.8671 24,1730 +35,29 
Höger Upp 45.2619 37,0427 -18,16 
Höger Ner 44.0706 37,0397 -15,95 
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Bilaga 10 
Riktlinjer 
Nedan kan de generiska riktlinjerna ses i bilder.

 

Figur 12: Generisk riktlinje 
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Figur 2: Generisk riktlinje 

45 
 



 

Figur 3: Generisk riktlinje 
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Figur 4: Generisk riktlinje 
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Figur 5: Generisk riktlinje 
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Figur 6: Generisk riktlinje 
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Figur 7: Generisk riktlinje 
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Figur 8: Generisk riktlinje 
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Figur 9: Generisk riktlinje 
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Figur 10: Generisk riktlinje 
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Figur 11: Generisk riktlinje 
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Figur 12: Generisk riktlinje 
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Figur 13: Generisk riktlinje 
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Figur 14: Generisk riktlinje 
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Figur 15: Generisk riktlinje 
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Figur 16: Generisk riktlinje 
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Figur 17: Generisk riktlinje 
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Figur 18: Generisk riktlinje 
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Figur 19: Generisk riktlinje 
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Figur 20: Generisk riktlinje 
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Figur 21: Generisk riktlinje 
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Figur 22: Generisk riktlinje 
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Figur 23: Generisk riktlinje 
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