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EXAMENSARBETE 
 
 

Länksystem till RM12 SLF 
-Kinematik, laster och belastningar 

 
Sammanfattning 

Rapporten utgör resultatet av ett examensarbete som har utförts på Volvo Aero, 
avdelning 7163 militärt flyg i Trollhättan, rapporten vänder sig främst till personer på 
Volvo Aero som arbetar med RM12. 
 
Målet med examensarbetet har varit att beskriva ett länksystems kinematik, kinetik, 
samt laster för högt belastade komponenter, lämna förslag för konstruktionsändring på 
länksystemet samt ta fram en enklare manual för UG-Motion. 
 
I länksystemet SLF har Volvo Aero bekymmer med att en bricka och bussning 
deformeras under drift. För att simulera länksystemets rörelser samt beräkna vilka 
krafter och moment som uppstod i systemets leder har programvaran UG-Motion 
använts. En FE-analys i UG-Structures har utförts på bricka och bussning, både på 
nuvarande och på en modifierad konfiguration.  
 
Beräkningarna visade att nuvarande bricka och bussning deformeras plastiskt. 
Beräkningar gjordes även på en modifierad bricka och bussning, vilket också 
resulterade i plastisk deformation. 
 
Analys från UG-Motion visar att med en omkonstruktion av hävarm kpl kan momentet i 
lagertappen reduceras. Beräkningar visar att en reducering på 40 procent av momentet 
tillsammans med modifiering av bricka och bussning resulterar i att detaljerna inte 
deformeras plastiskt under drift. 
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DISSERTATION 
 
 

Link system to RM12 SLF 
- Kinematics, loads and stresses 

 
 

Summary 
This degree thesis has been performed at Volvo Aero, division 7163 Military Engines in 
Trollhättan, and intended for the staff at Volvo Aero, who works with RM12. 

The objective of this degree thesis was to describe the kinematics, loads and stresses for 
heavy loaded components in a link system, produce a proposal to change the 
construction of the link system and generate a simple manual for UG-Motion.  

In the SLF link system Volvo Aero has some problems with a washer and a bushing, 
that is deformed during operation. To simulate the motion and to calculate forces and 
torques in the link system, UG-Motion has been used. An FE-analysis has been done in 
UG-Structures of the washer and the bushing, both with the present and a modified 
configuration.  

The calculations showed that the washer and bushing get a permanent deformation. A 
modified version of washer and bushing was also analysed but will also deform 
permanently. 

According to the analysis of UG-Motion, a new design of the transfer lever arm will 
result in torque reduce in the trunnion. By reducing the torque with 40 percent, together 
with the modified washer and bushing will results in no permanent deformation during 
operation. 
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1 Inledning 
Denna rapport utgör resultatet av ett 10 poäng examensarbete på C-nivå i 
maskiningenjörsutbildningen 120 poäng på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). 
Examensarbetet har utförts på Volvo Aero, avdelning 7163 militärt flyg i Trollhättan. 
Arbetet vänder sig främst till personer på Volvo Aero som arbetar med RM12.  

1.1 Volvo Aero  
Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till Volvo AB och är uppdelat i följande affärs-
områden; Engines, Aviation Services, Engine Services, samt Land & Marine Gas 
Turbines. Volvo Aero har ca 4 000 anställda, varav 3 100 i Sverige, 2002 var 
omsättningen ca 8,8 miljarder kronor [1].  

Volvo Aeros huvudkontor ligger i Trollhättan, där även största delen av utveckling och 
tillverkning av komponenter sker. Från Trollhättan levereras kompletta militära 
flygmotorer och där finns också verkstäder för reparation och underhåll. Företaget har 
även verksamhet i Stockholm, Malmö, Kongsberg, Bocca Raton, Florida, Seattle och 
Washington. Volvo Aero har också en stark ställning inom Pratt & Whitneys, General 
Electrics (GE) och Rolls-Royces olika flygmotorprogram. [2] 

1.2 Bakgrund 

Reaktionsmotor 12 (RM12), som idag används som drivkälla i JAS 39 Gripen, är 
utvecklad i samarbete med GE och är baserad på deras motor F404-400. F404-400 
används i amerikanska F-18 som är ett tvåmotorigt stridsflygplan. Många komponenter 
är gemensamma mellan dessa motorer. Men, framför allt, fläkt och turbin är en unik 
konstruktion för RM12, detta på grund av många unika krav från det svenska 
flygvapnet, bland annat högre dragkraft.  

Fläkten i RM12 är, till skillnad från F404-400, försedd med ställbara ledskenor även för 
steg 1 i fläkten (figur 1.1). RM12 har, liksom F404-400, ställbara inloppsledskenor. 
Länksystemet till de ställbara ledskenorna på RM 12 har därför tillkommit jämfört med 
GE’s grundmotor, och länksystemet har i drift visat sig ha några svagheter, se nedan.  
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fläkt

Ledskena inlopp 

Ledskena steg 1 

Figur 1.1: RM12 vs F404-400, inloppsdel och fläkt. 

 

1.2.1 Problembeskrivning 

Problem med fläktens länksystem har förekommit på RM12, med flera olika typer av 
felutfall som länkbrott, brott på länkändstycke, brusten lagertapp för hävarm komplett 
(kpl) samt brustna och slitna bussningar i hävarm kpl. Problemet med länkbrott och 
brusten lagertapp har åtgärdats, det som återstår att lösas är brustna och slitna 
bussningar, deformerad bricka samt brott på länkändstycke (figur 1.2). Problemet 
påverkar inte flygsäkerheten utan försämrar bara motorns prestanda. 

 

1.2.2 Detaljer i länksystem SLF 

Detaljer som ingår i länksystemet SLF (figur 1.2): 

• Länkändstycke 5058T63P02 mot hävarm kpl. 

• Länkändstycke 5058T63P01 mot vinkelhävarm/bellcrank från hävarm kpl. 

• Vantskruv 4061T12P01 

• Hävarm kpl 6066T65G02 

• Lagertapp hävarm kpl 5059T12P03 

• Planbricka 3045T52P02 

• Länk 5064T85P04 

• Vinkelhävarm/bellcrank 6057T63G01 

• Lagertapp vinkelhävarm/bellcrank 5052T07P02 
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• Länkändstycke 5058T64P02 mot vinkelhävarm/bellcrank från medbringarring 
inloppsdel 

• Länkändstycke 5058T64P09 mot medbringarring inloppsdel 

 

Hävarm kpl 

Vantskruv med
länkändstycken Lagertapp och Bricka 

Kopplingslänk

Lagertapp

Vinkelhävarm/Bellcrank

Figur 1.2: Länksystemet SLF. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma CAD-modeller och en 
rörelsesimulering för ett länksystem till RM12 och att utföra FE-analys (Finita Element) 
på utvalda detaljer i länksystemet. 

Examensarbetets mål har varit att beskriva länksystemets kinematik, kinetik och på-
känningar för högt belastade komponenter, samt lämna ett förslag för konstruktions-
ändring på länksystemet. Arbetet skulle också resultera i en enklare manual för UG-
Motion (Unigraphics). 

1.4 Avgränsningar 
I examensarbetet har vissa avgränsningar gjorts, vilka var: 

• Examensarbetet var begränsat till länksystem för fläktledskenor på RM12. 
Modellering och analys av angränsande detaljer skulle inte utföras.  

 
• Examensarbetet skulle inte resultera i godkända geometrimodeller, färdiga 

produktionsritningar eller verifierad/kvalificerad detalj.  
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• FE-analys har begränsats till bricka och bussning.  
 
• Förslag till konstruktionsändringar skulle endast ges i form av enkla skisser. 
 
• Rörelsesimuleringen har begränsats till körprov (kp) 236, transient registrering 772, 

motor 053. 

2 Genomförande 
Arbetet har huvudsakligen delats upp i fem delar; Informationsinsamling, CAD-
modellering, rörelsesimulering, optimering och FE-beräkningar.  

2.1 Informationsinsamling 
Till att börja med samlades information in för att få förståelse för problemet. Dels i 
form av rapporter om olika studier som Volvo Aero redan har genomfört, och dels 
beställning av ritningar från arkivet för att kunna modellera upp hela länksystemet på 
rätt sätt. Besök i Volvo Aeros bergverkstad gjordes för att studera och få förståelse för 
länksystemets funktion. 

2.2 CAD-modeller 
Två olika typer av CAD-modeller skapades för att underlätta fortsatt arbete. 

2.2.1 Trådmodellen 

För att förenkla modellen skapades en trådmodell av länksystemet. Då krafter och 
moment endast skulle beräknas i lederna, var det vid modellering viktigast att placera 
ledernas mittpunkt rätt i rymden.  Därefter räckte det att förbinda lederna med enkla 
linjer till en trådmodell (bilaga 1).  

2.2.2 Solidmodeller 

Länksystemets detaljer modellerades i UG, och en del detaljer skapades med helt 
korrekta gränssnitt och geometrier. Dock har ej angränsande ytor och detaljer till 
länksystemet modellerats. Solidmodellerna gjordes dels för att användas i UG-Motion 
för att lättare se hur systemet rör sig, och dels för att göra FE-beräkningar i UG-
Structures. 
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2.3 Rörelsesimulering 
För att simulera länksystemets rörelser samt beräkna vilka krafter och moment som 
uppstod i systemets leder användes UG-Motion. 

2.3.1 UG-Motion 

UG-Motion är ett CAE-verktyg som är integrerat i UG. Med UG-Motion kan rörelsen 
för ett mekaniskt system simuleras samt systemets rörelseomfång, accelerationer, 
krafter och moment beräknas. Olika rörelsemönster kan skapas genom användning av 
olika typer av rörelseobjekt som exempelvis leder, fjädrar, dämpare, rörelsedrivare1, 
krafter mm. Om en UG-modell ändras så uppdateras modellen i UG-Motion 
automatiskt. [3] 

2.3.2 Enkel manual för UG-Motion 

En kortfattad användarbeskrivning för UG-Motion har upprättats (bilaga 2). Denna tar 
främst upp de programfunktioner som har använts till detta examensarbete. 

2.3.3 Modellering av mekanismen 

Vid uppbyggnad av mekanismen i UG-Motion definierades först systemets olika länkar. 
Länkarnas massor försummades då egentyngden och accelerationen var liten. Därefter 
gjordes val och utplacering av länksystemets leder. Det finns sju olika typer av leder i 
UG-Motion och i detta arbete användes cylindrical-, revolute-, slider-, universal- och 
spherical-joints (bilaga 2). Lederna i lagertapparna är av typen revolute-joint, eftersom 
de bara kan rotera kring en axel, och är kopplade till ”ground” (marken/huvudlänken) 
för att visa att de sitter fast i motorn. För vantskruvar och kopplingslänk valdes en 
universal- och en spherical-joint till vardera ände för att länkarna inte skulle rotera 
kring sin egen axel.  

Länksystemet regleras med hjälp av en hydraulcylinder. För att simulera detta i UG-
Motion valdes motsvarande delar till att driva mekanismens rörelse (figur 2.1). Indata, 
som förskjutning och hastighet, för rörelsen gavs till leden av typen slider-joint. Detta 
för att variera mekanismens rörelseförlopp mellan två lägen, vilka motsvarar öppet 
respektive stängt läge för de ställbara ledskenorna.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rörelsedrivare – något som driver en rörelse. 

 5 



 Länksystem till RM12 SLF 
 – kinematik, laster och belastningar 
 

 

 

 

                                                                                                                                         y       x 

                                                                                   z         

 

                                                                                    Kraft F012  

 

 

 

 

 

                                                                                   Länk med rörelsedrivare  

                                             Kraft F002 

Figur 2.1: Placering av rörelsedrivare och krafter. 

2.3.4 Krafter 

De laster som användes vid beräkningar i UG-Motion lades på i form av två 
skalärkrafter (bilaga 2). Data om krafterna som användes för beräkningarna i UG-
Motion hämtades från kp 236, transient registrering 772, motor 053 [4]. Körprovet 
visade hysteres. För att ta hänsyn till detta delades förloppet i fyra delar med linjära 
rörelseförlopp (bilaga 3). Funktionen ”Function Editor” användes för att beskriva hur 
krafternas storlek och riktning varierade med avseende på läget. Se figur 2.1 ovan för 
krafternas placering. 

2.3.5 Simulering 

För varje enskilt scenario måste typ av analys (Environment) väljas. Först användes 
kinematisk analys för att se om mekanismen rörde sig korrekt, därefter användes statisk 
och dynamisk analys för att beräkna krafter och moment under rörelseförloppet. 

 

 

 

 6 



 Länksystem till RM12 SLF 
 – kinematik, laster och belastningar 
 

2.4 Optimering 
Målet med optimeringen var att försöka minska det moment som beräknats i led J019 
(figur 2.2). Detta gjordes genom förflyttningar av olika ledpunkter i x-led (tabell 2.1). 

 

   

 

                                  J011                J017                                          J019 

 

 

                                                                            J018 

                                                J012                                                   y            x                 

                                                                                                      z            

 

Figur 2.2: Beskrivning för ledbeteckning. 

 

Fall Led Förflyttning i X-led  
från utgångsläget 

1 J017 -2 mm  
2 J017 -4 mm  
3 J011 4 mm  
4 J011  6 mm  
5 J011 12 mm  
6 J011/J017  4 mm resp. –2 mm  
7 J011/J017  6 mm resp. –2 mm  

Tabell 2.1: Visar förflyttning av olika leder.                                                                                  

2.5 FE-beräkningar 
Enligt önskemål från Volvo Aero genomfördes FE-beräkningar för bussning och bricka 
tillhörande hävarm kpl i länksystemet. Målet med beräkningarna var att bestämma 
spänningsnivåerna i nämnda detaljer. I FE-beräkningarna ingick det fler detaljer än de 
som var av intresse, detta för att på ett bra sätt kunna få samverkan mellan detaljerna. 
De detaljer som ingick var förutom bussning och bricka, hävarm, lagertapp, och mutter. 
Dock har störst vikt lagts på att få fram tillförlitliga resultat på bussning och bricka. FE-
beräkningarna utfördes i programvaran UG-Structures med lösaren Structures.P.E. 
Beräkningstypen var statiskt linjär struktur med kontaktelement. 
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2.5.1 UG-Structures 

UG-Structures är ett CAE-verktyg integrerat i Unigraphics, vilket används till FE-
beräkningar. Integreringen medför att det är smidigt att först modellera detaljen och 
därefter gå vidare med FE-beräkningarna utan att behöva byta programvara. 
Möjligheten att göra förändringar i modellen underlättas då det är enkelt att återgå till 
modelleringsläget. [3] 

2.5.2 Beräkningar 

För att få ned beräkningstiden på FE-beräkningarna gjordes förenklade versioner av 
lagertapp och hävarm, se figur 2.3 för jämförelse mellan modellerna. Däremot var 
bussning och bricka enligt ritning.  

Modell enligt ritning, 
dock utan mutter och 
bricka

Förenklad 
hävarm 

Förenklad 
lagertapp 

Figur 2.3: Beräkningsmodell och modell enligt ritning. 

 

Målet med beräkningarna på bussningen var att kontrollera vilka spänningar som 
uppstår i området kring flänsen. För bussningen fanns det önskemål om beräkningar på 
befintlig konfiguration och en modifierad konfiguration där fasen minskas från 0,89 mm 
till 0,5 mm, för att om möjligt öka hållfastheten i snittet mellan fas och radie (figur 2.4). 

 

Fas 

Radie

Figur 2.4: Bussning till lagertapp och hävarm. 
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Brickan mellan bussning och mutter är en planbricka (figur 2.5). Även på brickan fanns 
det önskemål om beräkningar på befintlig konfiguration och en modifierad 
konfiguration. Modifieringen av brickan bestod i att ändra tjockleken från 1,45-1,75 
mm till 2,0-2,2 mm, samt minska brickans innerdiameter från 7,24-7,37 mm till 6,5-6,7 
mm [5]. I beräkningen för nuvarande konfiguration av brickan valdes tjockleken 1,75 
mm och innerdiametern 7,32 mm, och i beräkningen för den modifierade 
konfigurationen valdes tjockleken 2,1 mm, och innerdiametern 6,6 mm.  

Brickan deformeras under drift och utsätts således för spänningar över sträckgränsen. 
Det var därför intressant att se om en ändring av tjockleken kunde sänka spänningarna 
till under sträckgränsen. 

 

Figur 2.5: Bricka på lagertapp. 

2.5.3 Materialdata 

Materialdata som använts för FE-beräkningarna till bricka och bussning redovisas 
enligt tabell 2.1. Värden i tabellen gäller för ca 100°C. [7] 

 

 Bricka Bussning  

Material Inconell 718 Torlon 4203L 

Sträckgräns  993 MPa 172 MPa 

E-modul  201 679 MPa 4 000 MPa 

Densitet  8900 kg/m3 1420 kg/m3 

Poissons tal 0,288 0,38 

Tabell 2.2: Materialdata för bricka och bussning. 

2.5.4 Elementindelning 

I FE-modellen har elementindelningen i huvudsak koncentrerats till att skapa fin 
elementindelning i bussning och bricka (bilaga 4), då det var dessa detaljer som var av 
intresse. I beräkningarna har 3D-mesh använts (figur 2.6), med UGVM Tetra10 element 
för att få tillförlitligast resultat. Mellan ytorna på detaljerna hävarm, bussning, lagertapp 
och bricka har även Surface contact mesh använts för att skapa kontaktelement. Detta 
för att simulera hur ytorna påverkar varandra. Eftersom värden för friktion saknades 
sattes friktionskoefficienten till 0 i kontaktelementen.  
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FE-modellen bestod av 31078 element och 56231 noder när beräkning av modifierade 
detaljer utfördes. 
 

 

Snittyta med 
randvillkor 

Figur 2.6: Elementindelning och randvillkor på FE-modell. 

 

2.5.5 Randvillkor 

Stelkroppsrörelse av FE-modellen förhindrades med randvillkor på en snittyta av lager-
tappen (figur 2.6). Ytan låstes i alla riktningar så att den blev fix i förhållande till 
motorn.  

2.5.6 Kraft/last på hävarm 

Laster som använts till FE-beräkningarna hämtades ur en tidigare utredning som Volvo 
Aero utfört på lagertappen. Volvo Aero hade då kommit fram till att det finns ett 
böjmoment på 116 Nm, en dragkraft på 1404 N och en tvärkraft på 3750 N på 
lagertappen [6]. Böjmomentet har i FE-beräkningarna omvandlats till ett kraftpar och 
har tillsammans med dragkraften anbringats på hävarmen, se bilaga 5. I FE-
beräkningarna har dock tvärkraften inte använts eftersom den inte påverkar detaljerna 
som var av intresse. 
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3 Resultat 
I kommande stycken redovisas resultatet av arbetets olika moment. 

3.1 Rörelsesimulering 
Resultatet av rörelsesimuleringen redovisas med bilder (bilaga 6) tagna i UG-Motion. 
Bilderna visar systemet i sina yttersta lägen, öppet och stängt läge samt mittemellan 
dessa.  

3.2 Krafter och moment 
Max moment som beräknats var 95,0 Nm, vilket uppstod i led J019. Max moment 
uppstod under rörelsen från öppet till stängt läge med vantskruven i läge -54°, kring X-
axeln (figur 2.2). I tabell 3.1 nedan redovisas krafter och moment på hävarmen. 

 

Led Max kraft  Min kraft  Min moment Max moment 

J011 3722 N 11 N 0  0 

J017 6838 N 18 N 0  3 Nmm 

J019 3623 N 12 N 272 Nmm 94984 Nmm 

Tabell 3.1: Resultat av hävarmens krafter och moment. 

3.3 Optimering 
I tabell 3.2 redovisas resultatet på optimeringen av länksystemet. Det intressanta är hur 
mycket det går att minska momentet i led J019 (figur 2.2), vilket beskrivs i kolumnen 
Minskning av moment. 

 

Fall Led 1 Förflyttning 
i X-led 

Led 2 Förflyttning 
i X-led 

Uppmätt 
moment  

Minskning 
av moment 

1 J017 -2 mm   72604 Nmm 24 % 
2 J017 -4 mm   53159 Nmm 44 % 
3 J011 4 mm   76009 Nmm 20 % 
4 J011 6 mm   67530 Nmm 29 % 
5 J011 12 mm   50325 Nmm 47 % 
6 J011 4 mm J017 -2 mm 56653 Nmm 40 % 
7 J011 6 mm J017 -2 mm 50876 Nmm 46 % 

Tabell 3.2: Resultat av länksystemets optimering. 
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3.4 FE-beräkningar 
I resultatet av FE-beräkningarna som utförts i UG-Structures, redovisas effektiv-, tryck 
och dragspänningar på bricka och bussning, se nedan. För fler och mer detaljerade 
figurer se bilaga 7. 

3.4.1 Bricka, nuvarande konfiguration 

Med den nuvarande konfigurationen gav FE-analysen max effektivspänning (σe) enligt 
Von Mises, över 3000 N/mm2 på anliggningsytor mellan mutter och lagertapp (figur 
3.1).  

 

 

Figur3.1: Effektivspänning i nuvarande konfiguration av bricka. 

 

Snittet i figur 3.2 visar huvudsakligen böjspänning som uppstår 2 mm från centrum 
på brickan, medel radiellt ca ±1700 N/mm2.  
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Figur3.2: Böjspänning i x-led 2 mm från centrum på nuvarande konfiguration av bricka. 

 

3.4.2 Bricka, modifierad konfiguration 

 I den modifierade konfigurationen blev max effektivspänning σe, enligt Von Mises, 
cirka 2100 N/mm2 på anliggningsytor mellan mutter och lagertapp. Inuti och ut mot 
kanten av brickan varierade effektivspänningen mellan ca 500 – 1000 N/mm2 (figur 
3.3). 

Figur 3.3: Effektivspänningar i modifierad konfiguration av bricka. 
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Snittet i figur 3.4 visar huvudsakligen böjspänning som uppstår 2 mm från centrum 
på brickan, medel radiellt ca ±1300 N/mm2, vilket motsvarar plasticering men inte 
fullplasticering. 

 

Figur3.4: Böjspänning i x-led 2 mm från centrum på modifierad konfiguration av bricka. 

3.4.3 Bussning, nuvarande konfiguration 

Vid beräkningar på den nuvarande konfigurationen av bussningen, blev 
effektivspänningen σe enligt Von Mises över 400 N/mm2 på både den övre och undre 
flänsen. I området mellan fas och radie blev spänningen ca 150 N/mm2 (figur 3.5). 

 

 

Figur 3.5: Effektivspänning i nuvarande konfiguration av bussning. 
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3.4.4 Bussning, modifierad konfiguration 

Beräkning på den modifierade konfigurationen resulterade i en effektivspänning, σe 
enligt Von Mises, på över 400 N/mm2 i den undre flänsen, och ca 350 N/mm2 i den övre 
flänsen. I materialet mellan fas och radie blev spänningen ca 110 N/mm2 (figur 3.6). 

 

 

Figur 3.6 Effektivspänning i modifierad konfiguration av bussning. 

4 Analys 
Nedan följer analys av arbetets olika moment. 

4.1 Analys av rörelsesimulering 
Rörelseförloppet i UG-Motion stämde överens med länksystemets verkliga rörelse. Vid 
montering av länksystemet används en fixtur för att ställa in rätt längd på vantskruvarna 
för att länksystemet skall röra sig riktig. Om justering krävs så görs detta genom att 
justera längden på vantskuvarna.  Längdmåttet på vantskruvarna som har använts i UG-
Motion är taget av det längdmått som montörerna förinställer skruvarna med innan 
montering. Längden på vantskruvarna kan därför ha ett fel på ett par tiondels mm, vilket 
medför en ytterst liten felfaktor på länksystemets rörelseomfång.  

4.2 Analys av krafter och moment under länksystemets rörelse 
När det gäller beräknade krafter och moment under länksystemets rörelseförlopp bör det 
beaktas att de är beräknade med stela element samt utan friktion i de aktuella lederna, 
vilket skiljer simuleringen från verkligheten. Det ligger även en osäkerhet i hur den 
pålagda kraften är beräknad. Dels då krafterna från början har uppmätts i var sin hävarm 
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och sedan multiplicerats med antalet hävarmar på respektive medbringarring, dels att 
rörelseförloppet har förenklats till fyra linjära rörelseförlopp. 

4.3 Analys av FE-beräkningar 
Analysen av resultaten från FE-beräkningarna på bricka och bussning redovisas nedan. 

4.3.1 Analys bricka 

I resultatet av FE-beräkningarna, minskade spänningen i brickan när tjockleken 
ändrades från nuvarande konfiguration till en modifierad konfiguration. Med en 
sträckgräns på ~1000 N/mm2 och en flytlastförhöjning på 50 %, medför det 
fullplasticering vid motsvarande elastisk spänning på ±1500 N/mm2. 

Spänningen minskade dock inte tillräckligt på den modifierade brickan för att säkert 
undkomma plastisk deformation, vilket medför att även den liksom nuvarande 
konfiguration kommer att deformeras permanent under drift. 

4.3.2 Analys bussning 

I resultatet av FE-beräkningarna på bussningen blev det inte någon stor skillnad på 
spänningarna mellan de två konfigurationerna, se figur 3.5-3.6 för jämförelse. I båda 
fallen ligger spänningarna över materialets sträckgräns på 172 N/mm2, vilket medför att 
bussningen deformeras plastiskt. 

5 Förslag till omkonstruktion 
Eftersom det inte var tillräckligt att enbart modifiera bricka och bussning, så föreslås att 
detta kombineras med att modifiera hävarmen samt byte till en mutter med större 
diameter på lagertappen. Den större muttern är till för att ge ett bättre stöd åt brickan. 
Modifiering på hävarmen som rekommenderas är att flytta leden J011 4 mm och J017 -2 
mm i x-led (figur 5.1) samt att göra ett större gap vid led J011 för att minska risken för 
eventuell kollision mellan länkändstycke och hävarm.  
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Figur 5.1: Skisser på modifierad hävarm. 
 
Enligt analys från UG-Motion medför denna omkonstruktion av hävarm kpl att 
momentet i leden J019 (lagertapp) reduceras med 40 procent. Detta tillsammans med 
modifiering av bricka och bussning resulterar i att detaljerna inte deformeras under 
drift. Denna typ av modifiering valdes med tanke på eventuell platsbrist. Det innebär 
också mindre förflyttningar på varje led. För att vara helt säkra på att detaljerna inte 
skulle deformeras, utfördes ytterligare en FE-analys.  

5.1 FE-beräkning på rekommenderat förslag  
Vid FE-beräkning för den rekommenderade omkonstruktionen reducerades dragkraften 
från 1404 N till 842 N och momentet från 116 Nm till 69,6 Nm.  
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I FE-beräkningen, blev spänningarna avsevärt mycket lägre än i tidigare fall. Max 
effektivspänning, enligt von Mises, på brickan blev 700 N/mm2 (figur 5.2-5.3). Även 
böjspänning i x-led har minskat avsevärt, den varierar mellan cirka ±500 N/mm2 (figur 
5.4), vilket är klart under sträckgränsen. På bussningen blev effektivspänningen 
punktvis kring 400 N/mm2 på flänsen, men låg huvudsakligen vid 250 N/mm2 (figur 
5.5) eller lägre. I området mellan fas och radie hamnade spänningen på cirka 80 N/mm2.  

 

 

 
Figur 5.2: Effektivspänning på bricka kapad XZ-planet. 
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Figur 5.3: Effektivspänning, 2 mm från centrum på modifierad bricka, kapad i YZ-planet. 

 
 
 

 
Figur 5.4: Böjspänning, 2 mm från centrum på modifierad bricka, kapad i YZ-planet. 
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Figur 5.5: Effektivspänning på modifierad bussning. 

6 Slutsats 
Syftet med FE-analyserna var bland annat att undersöka om en modifiering av bricka 
och bussning skulle vara tillräcklig för att lösa problemet med kvarstående 
deformationer i länksystemet. Ett delmål med rörelsesimuleringen var att undersöka om 
det fanns möjlighet att sänka momentet i lagertappen. De laster som använts i 
beräkningarna motsvarar max belastning vid flygning på låg höjd och i överljudsfart, 
vilket sällan sker. Det är därför bara de motorer, som har gjort denna typ av flygning, 
som har problem med länksystemet. Dock skall länksystemet vara dimensionerat för att 
klara denna typ av flygning. 

En viktig slutsats i arbetet var att enbart en modifiering av bricka och bussning inte var 
tillräcklig för att undkomma plastisk deformation.  

Slutsatsen av undersökningen i UG-motion var att en modifiering av hävarmen ger ett 
lägre moment mellan 20 till 47 procent beroende på val av modifiering. 

För att lösa problemet med plastisk deformation i länksystemet bör bricka, bussning 
samt hävarm modifieras lämpligen enligt redovisat förslag. 
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7 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Förslag till fortsatt arbete är att jobba vidare med modifiering av hävarm kpl, bricka och 
bussning samt framtagning av en mutter med större diameter. Det behöver också göras 
en undersökning hur det är med utrymme för en omkonstruktion. 

8 Egna reflektioner av programvara 
Nedan följer egna reflektioner om UG-Motion och UG-Structures. 

8.1 Reflektion UG-Motion 
Programmet UG-Motion har flera positiva egenskaper, bland annat är det enkelt att 
växla mellan modellering och Motion. Det har också ett mycket användarvänligt 
gränssnitt som gör att det är enkelt att hitta de funktioner som skall användas. 
Ytterligare en positiv egenskap med programmet är att det går att skapa olika scenario 
för en och samma mekanism, vilket underlättar jämförelser av olika fall. 

En stor nackdel med programmet är att det kan vara svårt som nybörjare att veta när 
vissa stödlinjer och stödleder krävs för att skapa en mekanism. Även vissa inställningar 
kan vara svåra att genomföra på grund av brist på erfarenhet. 

8.2 Reflektion UG-Structures 
UG-Structures har både positiva och negativa egenskaper enligt erfarenheter som 
erhållits under arbetes gång.  

Det som är positivt med programmet är att det är enkelt att gå mellan modellering och 
FEM, åt båda håll. Det har också ett mycket användarvänligt gränssnitt som gör att det 
är enkelt att hitta de funktioner som skall användas för beräkningarna. Det är enkelt att 
lägga på laster, elementindelning och låsningar på modellerna. När resultat från 
beräkningar skall användas är det lätt att styra vilken form av resultat som önskas, det är 
också enkelt att dela modellen för att se spänningar inne i materialet.  

Programmets negativa eller svaga sidor är att det kräver oerhört mycket minnes- och 
processorkapacitet från hårdvaran, varför det har tagit mycket lång tid att genomföra en 
del beräkningar.  
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Figur 2.1: Trådmodell med länkar och leder. 

Typ av led (joint): Länkar: 
J007= Universal L002= Vantskruv - hävarm 

J011= Universal L003= Bellcrank 

J012= Spherical L004= Vantskruv - bellcrank 

J017= Universal L005= Hävarm 

J018= Spherical L009= Kopplingslänk 

J019= Revolute L011= Medbringarring, inloppsde 

J026= Revolute L016= Omställningsarm - fläktledskena 

J036= Spherical L018= Omställningsarm - inloppsledskena 
J059= Universal L019= Kolv 

J061= Spherical L020= Cylinder 
J065= Universal 

J066= Spherical 

J067= Cylindrical 

J068= Cylindrical 

J073= Universal 

J074= Slider 

J076= Universal 
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Manual för UG-Motion    
___________________________________________________________________________________    

      
 

UG-Motion är ett CAE-verktyg som är integrerat i UG. Motion-applikationen är bra 
om olika scenarier och designförslag skall provas. Med UG-Motion kan rörelsen för ett 
mekaniskt system simuleras samt systemets rörelseomfång, accelerationer, krafter och 
moment beräknas. Olika rörelsmönster kan skapas genom användning av olika typer av 
rörelseobjekt som exempelvis leder, fjädrar, dämpare, rörelsedrivare, krafter mm.  
 
 
Att tänka på före start 
Vid användning av UG-Motion är det bra att först tänka igenom hur mekanismen skall 
röra sig, detta för att underlätta uppbyggnaden av olika scenario. I en komplicerad 
mekanism, kan det vara bra att konstruera sub-mekanismer som sedan sätts ihop. Detta 
innebär att först sammanbinds ett få antal länkar med gemensamma leder, vilka 
tillsammans med eventuella hjälpleder och rörelser fås till att fungera korrekt. De olika 
grupperna förbinds sedan med gemensamma leder. 

 

Arbetsgång 
Nedan följer en enkel beskrivning av arbetsgången vid uppbyggnad av en mekanism i 
UG-Motion. 

 

1. Environment (Typ av analys) 
Först definieras vilken typ av analys som skall utföras. Det måste göras för varje 
enskilt scenario. Det finns två typer av Environment i Motion: 

• Statisk och dynamisk beräkning – används för simulering av kinetik.  

• Kinematisk beräkning – används för simulering av kinematik/rörelser. 

 

2. Links (Länkar)  
När Environment bestämts, definieras mekanismens olika länkar. Varje länk 
representerar en stel kropp. Länkarna definieras från en tidigare konstruerad 
geometri i UG. Vid statisk/dynamisk beräkning kan även massa, tyngdpunkt eller 
tröghetsdata matas in eller automatiskt beräknas från soliderna. 
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3. Joints (Leder) 
    

Efter definition av länkar görs val och utplacering av leder. Leder representerar 
begränsningar av olika rörelser mellan länkar eller mellan en länk och huvudlänken. 
Varje led har en unik visuell 3D-representation som indikerar hur den relativa 
rörelsen definieras för den påverkade länken. 

 

 Det finns sju olika typer av leder att välja på i UG-Motion: 

 

 Revolute joints  (”gångjärn”) 

 Tillåter bara rotation kring en axel, ingen förskjutning. 

 

 

 

 

 

  Figur1: Visar hur en “Revolute-joint” är orienterad mellan två länkar.  

 

Slider joints (glidled)  

Tillåter förskjutning i en riktning, ingen rotation.  

 

 

 

 

 

  Figur 2: Visar en “slider-joint” mellan Figur 3: Visar en ”slider-joint” mellan 
två länkar.   en länk och ”ground”. 
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 Cylindrical joints  (cylindrisk led) 

 Tillåter rotation kring en axel och förskjutning i en riktning. 

 

 

 

 

 

  Figur 4: Visar orienteringen för en “Cylindrical-joint". 

 

 Screw joints  (skruvled)  

 Tillåter rotation kring en axel samtidigt med en förskjutning i en riktning. 

 

 Universal joints (kardanknut)  

 Tillåter rotation kring två vinkelräta axlar, ingen förskjutning.  

 

 

 

 

 

  Figur 5: Visar hur en “Universal joint” ser ut och är orienterad. 

 

 Spherical joints (kulled) 

 Tillåter rotation kring tre axlar, ingen förskjutning. 

 

 

 

 

 

 Figur 6: Visa hur en kulled seer ut I UG-Motion. 
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Planar joints (typ av kulled) 

 Tillåter förskjutning i ett plan och rotation kring planets normal. 

 

 

 

 

 Figur 7: Exempel på en ”Planer joint” Figur 8: Exempel på en ”Planer joint” 
som är ”grounded”.   mellan två länkar. 

 

 Placera först ut de leder som är “grounded” (kopplad till huvudlänk).  

För Revolute- och slider- joints kan även: 

 Gränser för leder specificeras. 

 Indata för rörelsen specifieras. 

 

4. Force objects (Kraftobjekt) 
När länkar och leder är definierade kan olika kraftobjekt tillföras mekanismen. 
Krafter kan skapas och appliceras mellan vilka två länkar som helst på den aktiva 
mekanismen. Det finns flera olika typer av kraftobjekt: 
 

  
 Springs (Fjädringar) 
 Springs representerar en kraft som verkar mellan två länkar på 

  avstånd från varandra.  

 

 Dampers (Dämpare) 
 Dampers representerar en dämpare mellan två länkar eller mellan en länk 

  och huvudlänken. 

 

 Scalar Forces (Skalärkrafter) 
 Scalar Force definierar en kraft som kan skapas mellan vilka två länkar som 
helst på den aktiva mekanismen. För att skapa en Scalar Force anges 
kraftens storlek därefter markeras kraftens start och slutpunkt på 
mekanismen. 
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 Vector Forces (Vektorkrafter) 
 För en Vector Force kan alla komponenter, så som storlek och riktning, 

 definieras med avseende på det absoluta koordinatsystemet eller en 
 specificerad markör. 

 

 Scalar Torques (Skalärmoment, vridmoment) 
 Scalar Torque är ett vridmoment som endast går att skapa kring en revolute- 

 joint på den aktiva länken. Ett positivt vridmoment för Scalar Torques går 
 medurs kring z-axeln på leden. 

 

Vector Torques (Vektormoment, vridmoment) 
Liksom Scalar Torques representerar Vector Torques ett vridmoment som 
bara kan skapas kring en revolute- joint på den aktiva länken. Skillnaden 
mellan dem är att för Vector Torques kan fler parametrar väljas för 
momentet, för Scalar Torques kan endast storlek anges och riktning 
markeras. 

 

 Bushings (Bussning) 
 En Bushing (bussning) representerar en kraftverkan mellan två 

länkar, som har kontakt över ett längre avstånd. Med Bushing appliceras 
både en kraft och ett vridmoment på den aktiva leden. 

 

 3D Contacts (3D kontakt) 
 3D Contacts används för att definiera kontakten mellan två 

solidmodellerade länkar.  

 

 2D Contacts (2D kontakt) 
 2D Contacts används för att definiera kontakten mellan två 

länkar bestående av kurvor. 
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5. Analysis (Analys) 
När mekanismen är klar kan olika typer av analyser göras. UG-Motion använder 
ADAMS lösare för sina analyser. De olika analysverktygen är: 

 

 Animation (Animering) 
 Animation kontrollerar ADAMS-genererade data för mekanismen 

och tillåter  statisk, dynamisk och kinematisk analys. 

 

 Graphing (Grafritning) 
 Graphing skapar grafer över valda leder och markörer. Graferna 

skapas i ett Excel-ark och visar exempelvis hur kraften i en led varierar med 
dess förskjutning. 

 

  Articulation (Ledgång) 
  Articulation används för att se hur mekanismen rör sig. Detta utförs genom 

att någon av de tillgängliga rörelsedrivarna används. Rörelsesimuleringen 
styrs genom stegstorleken för varje led. För varje steg i simuleringen 
uppdateras mekanismens position.  

 

 Load Transfer (Lastöverföring) 
 Load Transfer tillåter definiering av lastfall baserat på ADAMS  

  reaktionskraft  för en specifik länk, kalkylerat i jämviktsläge för den  
  särskilda länken. 
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Hjälpfunktioner 
Nedan följer ett antal funktioner som inte måste användas men som kan underlätta 
arbetet. 

Markers (Markörer) 
Som hjälpmedel finns det markörer att ta till. Markörer kan bland annat användas vid 
beskrivning av en rörelse i Function Editor, t ex när kraften beror på avståndet mellan 
en led och en markör på den aktuella länken.  Det finns två typer av markörer: 

 

 Markers (Markör) 
 En Marker representerar en punkt med orientering. Den används för att 
markera en punkt på en länk och kan användas som hjälpmedel vid olika 
typer av analyser. Standardorienteringen för markers är det absoluta 
koordinatsystemet.  
 
 
 Smart Points (Typ av markör) 
 Smart Points representerar punkter utan orientering. De används för att 
markera en punkt i rymden i stället för en punkt på en länk.  

 

 

Couplers (Kopplingar) 
Det går även att simulera kopplingar i UG-Motion. Det finns tre olika kopplingar: 

 

 Rack and Pinion (Kuggstång och kugghjul) 
En Rack and Pinion simulerar kopplingen mellan en kuggstång och ett 
kugghjul. Detta görs genom att definiera den relativa rörelsen mellan en 
slider- och en revolute-joint. 

 

 

 

 

 

         Figur 9: Exempel på hur en ”Rack and Pinion” kan se ut i UG-Motion. 
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Gear (Kugghjul) 
En Gear-koppling simulerar ett par kugghjul. Dessa bygger på två redan 
existerande revolute-joints, eller en revolute- och en cylindrical-joint, 
mellan vilka kugghjulsförhållandet definieras. 

 

 

 

 

 

Figur 10: Exempel på hur en ”Gear”-koppling kan se ut i UG-Motion. 

 

 Cable (Kabel) 
 En Cable-koppling kopplar ihop två slider-joints genom att definiera den 
relativa rörelsen mellan dem. Används för att koppla exempelvis vajrar, 
remmar eller kablar. 

 

Constraints (Låsningar) 
Det finns två olika typer av låsningar: 

 

 Point on curve (Punkt på kurva) 
 En Point on curve bibehåller en kontaktpunkt mellan två länkar eller en länk 
och en fixerad kurva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Exempel på hur en” Point on Curve” kan se ut i UG-Motion. 
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 Curve on curve (Kurva mot kurva) 
 Curve on curve simulerar en sammanhållande kamrelation mellan två 
länkar. Båda kurvorna måste vara plana vid kontaktpunkten.  

 

 

 

 

 

  

  Figur 12: Exempel på hur en ”Curve on Curve” kan se ut i UG-Motion.  

 

 

Edit Motion objects (Editering av Motionobjekt) 
Med Edit Motion objects kan alla objekt i Motion ändras. Exempelvis kan leder ändras, 
solidmodell kopplas till en befintlig länk, mm. 

 

 
Function Editor (Funktionseditor) 
Med Function Editor kan komplexa funktioner för krafter, vridningar, rörelser, mm 
användas. 
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Funktioner för att beskriva kraften F012.  
Grafen ovan visar kraften i en omställningsarm och multipliceras därför med totala 
antalet armar, vilket är 68st på Steg 1.   
 
 
Öppet till stängt läge, 15° - 38°:  
 
Fall 1: FUNKTION_1 = 0.9574*68*(4.31*DM(352,685)-105)  
 Displacement J074 = 37 
 Velocity J074 = -46 
 
Fall 2: FUNKTION_2 = 0.9574*68*(-2.38*(DM(352,685)-46)+102) 

Displacement J074 = -9 
Velocity J074 = -25 
 

Stängt till öppet läge, 38° - 15°:  
 
Fall 3: FUNKTION_3 = 0.9574* 68*(3.38*(DM(352,685)-71)+20) 

Displacement J074 = -34 
Velocity J074 = 25 

 
Fall 4: FUNKTOIN_4 = 0.9574*68*(0.77*(DM(352,685)-46)-68) 

Displacement J074 = -9 
Velocity J074 = 46 

 
 
 
DM = Displacement Magnitude 
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Funktioner för att beskriva kraften F002.  
Grafen ovan visar kraften motsvarande en omställningsarm och multipliceras därför 
med totala antalet armar, vilket är 15st på IGV.   
 
Öppet till stängt läge, 15 °- 38°: 
 
Fall 1: FUNKTION_11 = 0.9703*15*(-2.04*DM(52,685)-74) 
 Displacement J074 = 37 
 Velocity J074 = -46 
 
Fall 2: FUNKTION_21 = 0.9703*15*(-2.04*(DM(352,685)-46)-172) 

Displacement J074 = -9 
Velocity J074 = -25 

 
Stängt till  öppet läge, 38° - 15°: 
 
Fall 3: FUNKTION_31 = 0.9703*15*(-2.04*(DM(352,685)-71)-226) 

Displacement J074 = -34 
Velocity J074 = 25 

 
 
Fall 4: FUNKTION_41 = 0.9703*15*(-2.04*(DM(352,685)-48)-172) 

Displacement J074 = -9 
Velocity J074 = 46 
 
 

DM = Displacement Magnitude 
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Figurer på elementindelningen av de olika detaljerna.  

 

 

Figur 4.1 Elementindelning på hela FE-modellen. 

 

 

Figur 4.2 Element på bussning. 
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Figur 4.3 Element på bussning. 

 

 

Figur 4.4 Element på bricka
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Krafter på FE-modell 

Figur 3.1 åskådliggör hur krafter har använts på FE-modellen 

 

 

Dragkraft

F 

Kraftpar 

F 

Figur 5.1 Krafter i FE-modell. 

 

Beräkning för kraftpar: 

M = F*a   där a = avståndet mellan ytornas tyngdpunkter. 

M = 116 Nm = 116000 Nmm 

a = 6,768 mm 

F = M / a ⇒   F = 116000 / 6,768 

F = 17140 N 

 

Kraftparet har anbringats på hävarmens snittyta i positiv och negativ x-riktning. 

Dragkraften 1400N anbringades på hävarmens hålkant i positiv z-riktning.  
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Figur 6.1: Från  stäng till öppet läge,  vy framifrån. 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2: Från stängt till öppet läge, vy bakifrån 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2: Från stängt till öppet läge, vy bakifrån. 
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Figur 6.3: Från stängt till öppet läge, vy snett uppifrån. 
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Figur 6.4: Från stängt till öppet läge, vy uppifrån. 
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Nuvarande konfiguration av bricka 

 

 

Figur 7.1: Bricka kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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Figur 7.2: Bricka kapad i ZY-planet 2 mm från centrum av hålet, effektivspänning. 
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Figur 7.3: Bricka kapad i ZY-planet 2 mm från centrum av hålet, drag- och tryckspänning i x-led. 
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Modifierad konfiguration av bricka 

 

 

Figur 7.4: Bricka kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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Figur 7.5: Bricka kapad i ZY-planet 2 mm från centrum av hålet, effektivspänning. 
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Figur 7.6: Bricka kapad i YZ-planet 2 mm från centrum av hålet, drag- och tryckspänning i x-led. 
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Nuvarande konfiguration av bussning 

 

 

Figur 7.7: Övre bussning kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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Figur 7.8: Undre bussning kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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Modifierad konfiguration av bussning 

 

 

Figur 7.9: Övre bussning kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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Figur 7.10: Undre bussning kapad i ZX-planet, effektivspänning. 
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