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EXAMENSARBETE

Beräkning av styvhet i lokaliserande enheter i
jiggar med finita elementmetoden

Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes på Saab Automobile AB i Trollhättan under våren 2002.

För att säkerställa kvalitén vid karossammanbyggnaden har karossberedningen på Saab
ställt ett styvhetskrav på de lokaliserande enheterna i en jiggkonsruktion. Nu önskar
man från karossberedningens sida verifiera om de nuvarande enheterna klarar att
uppfylla detta krav samt utarbeta en metod för att inför kommande projekt kunna
studera detta analytiskt.

Arbetet har utförts med HyperMesh som pre- och postprocessor samt OptiStruct som
FEM-lösare och har genomgående utförts på två typexempel av lokaliserande enheter.

En analytisk metod att studera styvheten i de lokaliserande enheterna har tagits fram.
I denna metod beräknas tre lastfall (kraft i x-, y- och z-riktningarna) i en körning.
Resultaten från FEM-beräkningen används för att beräkna deformationen i den vekaste
riktningen, samt att bestämma denna riktning tredimensionellt. Detta sker med hjälp av
programmering i Matlab och UNIX. En studie över hur mycket olika delar i den
lokaliserande enheten bidrar till flexibiliteten hos konstruktionen i den styrande
riktningen genomfördes även.

Resultaten av analyserna visar att inget av de två typexemplen uppfyller styvhetskraven.
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DISSERTATION

Calculation of stiffness in locating units of jigs
using the finite element method

Summary
This final thesis has been carried out at Saab Automobile AB in Trollhättan during the
spring of 2002.

To ensure a high quality in the car body production the ME Body Shop at Saab
Automobile AB has raised a stiffness requirement that the locating units of jigs have to
meet. Now the ME Body Shop wants to verify that the present units are capable to meet
this requirement. They have also asked for an analytical method to analyse the locating
units in future projects.

The analyses have been carried out with HyperMesh as pre- and postprocessor and
OptiStruct as solver. All studies have been performed on two examples of locating
units.

An analytical method to analyse the rigidity of locating units has been developed.
Three different load cases (force in x-, y- and z-directions) are solved in one analysis.
Programming in UNIX and Matlab is used on the FEM-results to calculate the
deformation in the weakest direction in the design and decide this direction three-
dimensionally. A study of how much each of the parts in the locating units contributes
to the flexibility of the design was also performed.

The analysis shows that the stiffness requirement is not achieved for the two examples
of locating units.
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1 Inledning
Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete utfört på Saab Automobile AB i
Trollhättan under våren 2002. Examensarbetet omfattar 10 poäng på C-nivå och utgör en del
av maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, med inriktning mot
produktutveckling, 120 poäng.

1.1 Bakgrund
För att säkerställa kvalitén vid karossammanbyggnaden har karossberedningen på Saab ställt
ett styvhetskrav på de lokaliserande enheterna i en jiggkonsruktion. Nu önskar man från
karossberedningens sida dels verifiera om de nuvarande enheterna klarar att uppfylla detta
krav, samt utarbeta en metod för att inför kommande projekt kunna studera detta analytiskt.

Kravet som ställs på den lokaliserande enheten som skulle utredas är följande.
När en last på 250 N appliceras i tryck eller drag på en lokaliserande enhet, får inte
belastningspunkten röra sig mer än +/- 0,2 mm relativt det obelastade läget. Belastningen
appliceras i området mellan stöd/styrpinne och artikel. Rörelsen för belastningspunkten mäts
från jiggplattan.

1.2 Mål
Målet med arbetet kan delas in i följande punkter:

� Att beräkna deformationen i lastpåläggningspunkten för två typexempel av de
lokaliserande enheterna. Detta görs tredimensionellt.

� Att utarbeta en metod för att enkelt kunna beräkna deformationen i den vekaste
riktningen, samt att bestämma denna riktning med indata från ovanstående
beräkningar.

� Att ta fram enkla tumregler för hur styvheten i den vekaste riktningen påverkas av
enkla geometriförändringar i den lokaliserande enheten.

� Att studera hur mycket olika delar i den lokaliserande enheten bidrar till flexibiliteten
hos konstruktionen i den styrande riktningen.

1.3 Avgränsningar
Följande avgränsningar har gjorts i arbetet:

� Beräkningarna genomförs på två befintliga typexempel och de geometriförändringar
som studeras är endast de två som specificerades av uppdragsgivaren.

� Alla ingående delar förutsätts vara korrekt producerade och monterade, vilket bland
annat medför att konstruktionen anses glappfri.

� Alla detaljer i konstruktionen som är så små att de inte anses påverka den globala
styvheten nämnvärt förenklas bort.
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1.4 Tillvägagångssätt
Beräkningarna har utförts med finita elementmetoden. Karossberedningen önskade att få
arbetet utfört i programvara som finns på Saab. Val av programvara skedde i samråd med
beräkningsgrupperna på kaross och exteriör som även handlett utbildningen i den valda
programvaran samt själva beräkningsarbetet. Karossberedningen tillhandahöll CAD-
modellerna.

Arbetet har utförts med HyperMesh som pre- och postprocessor samt OptiStruct som
FEM-lösare.

2 Förutsättningar
Följande två grundmodeller har studerats, benämnda modell A och modell B enligt
nedanstående.

2.1 Modell A
Modell A består av:

1. Riser angle bracket, 790 mm hög, stål,
      kallad stabbe.

2. Plate6, 20 mm tjock, stål

3. NC-block, stål

4. 4+2 bultar, stål

5. Bricka, 10 mm tjock, stål

Se figur 2.1.1.

Modell A har i sitt grundutförande 47208 st
noder och 36447 st hexaeder- och pentaeder-
element av första ordningen.

Figur 2.1.1.  Modell A.
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2.2 Modell B
Modell B består av:

1. Riser angle bracket, 790 mm hög,
      stål, kallad stabbe.

2. 4x3 bultar, stål.

3. Hydraulhus, aluminium.

4. Plate7, 20 mm tjock, stål.

5. Hydraulcylinder, stål.

6. 2st brickor, 10 mm tjocka, stål.

7. Vinkelkonsol, stål.

Se figur 2.1.2.

Modell B har i sitt grundutförande
70377 st noder och 98375 st element
av första ordningen. Samtliga delar är
modellerade med hexaeder- och
pentaederelement utom hydraulhuset
som är modellerat av tetraederelement.

Figur 2.1.2.  Modell B.
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2.3 Modelleringsteknik
CAD-geometrierna av delarna, som var i UG-format, importerades direkt till HyperMesh.
Först genererades ett elementnät av 2D element (tre- och fyrsidiga skalelement) på en av
detaljernas ytterytor. Den globala elementstorleken var 5 mm.

Följande kvalitetskrav ställdes på meshen:

� Aspect ratio < 5 Förhållandet mellan elementets längsta och kortaste sida.

� Warping < 5� Vinkeln mellan normalerna till triangelytorna som blir då
elementet delas längs diagonalen.

� Max angle quad < 130� Den största vinkel man kan tillåta i fyrsidiga element.

� Min angle quad > 50� Den minsta vinkel man kan tillåta i fyrsidiga element.

� Max angle tria < 100� Den största vinkel man kan tillåta i triangulära element.

� Min angle tria > 30� Den minsta vinkel man kan tillåta i triangulära element.

� Skew < 25� Vinkeln mellan linjerna som förenar elementkanternas
mittpunkter.

� Jacobian > 0,75 Ett mått på ett elements avvikelse från ett idealt format
element. Måttet varierar mellan 0.0 och 1.0,
där 1.0 motsvarar ett perfekt format element.

De element som inte klarade kraven justerades genom att noderna flyttades till nya lägen.
Efter detta extruderades 2D elementen ut till 3D element. Till sist togs alla 2D element bort.

Alla delar utom hydraulhuset är modellerade på detta vis. På hydraulhuset meshades alla
ytterytor med en triangelmesh som senare fylldes inåt med en tät tetraedermesh. Detta var den
snabbaste metoden i och med att med hydraulhusets geometri är mer komplex än övriga
delars. Delarna i modellerna sitter endast ihop med bultarna.

2.3.1 Modellförenklingar

Alla detaljer i konstruktionen som är så små att de inte anses påverka den globala styvheten
nämnvärt förenklas bort. Gängorna är inte modellerade. Bultarna sitter istället ihop med de
omgivande delarna genom att ha gemensamma noder i gränssnittsytorna. Bultarna är
modellerade som cylindrar och saknar därmed även skallar och muttrar. Vidare har shims och
brickor slagits ihop till tjockare brickor.

2.3.2 Randvillkor

Noderna i bottenytan av stabben (Riser angle bracket) låstes i UY och noderna i hålens
mantelytor i stabbens bottenplatta låstes i UX och UZ. Med UX, UY och UZ menas
förskjutning i respektive riktning.
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2.3.3 Laster

För att söka den vekaste riktningen i modellen skapades en nod där lasterna skulle läggas på.
Från denna nod går det stelkroppselement med alla frihetsgrader låsta till alla noder i det
område som skall belastas. Lastfallen är i positiv x-riktning, positiv y-riktning samt
positiv z-riktning och lasten i alla tre lastfallen är 250 N, se figur 2.3.3.1. och 2.3.3.2.

Figur 2.3.3.1.  Lastpåläggning i modell A.

Figur 2.3.3.2.  Lastpåläggning i modell B.

2.3.4 Materialdata

Materialdata för de material som använts är:

Stål: E=210000 N/mm2

�=0,3

Aluminium: E=70000 N/mm2

�=0,3

Stelkroppselement med
lastpåläggningsnod i mitten.

Stelkroppselement med
lastpåläggningsnod i mitten.
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3 Beräkningar och resultat

3.1 Metod för att beräkna deformationen i den vekaste riktningen
Noden som lastpåläggning sker på gavs numret 1, övriga noder numrerades från 100 och
uppåt. Tre lastfall används. 250 N läggs på i positiv x-riktning, positiv y-riktning samt positiv
z-riktning var för sig.

Som resultat från körningen fås en textfil innehållande alla nodförskjutningar. Denna fil får
ändelsen ”disp”, och ur denna fil hämtades förskjutningarna i nod 1 för de tre olika lastfallen
med ett script till UNIX-kommandot awk (prog.awk). Detta script ger även förskjutningarna
lämpliga beteckningar och samlar dem i en fil (indata.m) för vidare bearbetning i Matlab,
se bilaga B.

Ett Matlabprogram skrevs (program.m) som utnyttjar den formel som härleds i bilaga A.
Detta program varierar belastningsvinklarna och plockar ut vilken kombination av dessa som
ger den största deformationen, se bilaga A och B. Matlabprogrammet ger även ett diagram
som visar alla belastningsvinklarna och dess tillhörande deformationer, se figur 3.2.1.3. och
3.2.2.3. Det skapades även ett annat script för att sortera resultaten till en matris efter att de
samlats upp i en fil.

Denna arbetsmetod, att använda möjligheten att köra flera lastfall i en körning och använda
programmering i Matlab och UNIX, gav en snabb metod att beräkna deformationen i den
vekaste riktningen samt att bestämma denna riktning.
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�
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3.2 Deformationen i lastpåläggningspunkten för de två
typexemplen

3.2.1 Modell A

Modell A har i sitt grundutförande den vekaste
riktningen då horisontalvinkeln (�) är 85� och
vertikalvinkeln (�) är 2�, se figur 3.2.1.1. Förskjutningen
är 0,25 mm vid lasten 250 N, se figur 3.2.1.2. Detta kan
jämföras mot kravet på max 0,2 mm.

Figur 3.2.1.1.  Vekaste riktningen i modell A.

Figur 3.2.1.2.  Modell A belastad i vekaste riktningen. Deformationen förstorad 200 gånger.
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Figur 3.2.1.3.  Diagram över deformation kontra belastningsvinkel för modell A i
grundutförande.
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3.2.2 Modell B

Modell B har i sitt grundutförande den vekaste riktningen
då horisontalvinkeln (�) är 29� och vertikalvinkeln (�) är
4�, se figur 3.2.2.1. Förskjutningen är 5,67 mm vid lasten
250 N, se figur 3.2.2.2. Detta kan jämföras mot kravet på
max 0,2 mm.

Figur 3.2.2.1.  Vekaste riktningen i modell B.

Figur 3.2.2.2.  Modell B belastad i vekaste riktningen. Deformationen förstorad 10 gånger.

�

�
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Figur 3.2.2.3.  Diagram över deformation kontra belastningsvinkel för modell B i
grundutförande.
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3.3 Framtagande av enkla tumregler för hur styvheten påverkas av
enkla geometriförändringar

Vid framtagandet av enkla tumregler för hur styvheten i den vekaste riktningen påverkades av
geometriförändringar varierades två mått i vardera modell. Resultaten från detta
sammanställdes i tabell 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.4.1 och 3.3.5.1.

För modell A framkom det att Plate6 var känsligare för längdvariation än NC-blocket.
I modell B var det Plate7 som var känsligare för längdvariation än hydraulkolven.

För att lätt kunna avläsa hur mycket deformationen förändrades vid variation av detaljens
längd parametriserades resultaten och fördes in i diagram, se figur 3.3.3.1. och 3.3.6.1.

3.3.1 Längdvariation av Plate6 i z-led, monterad i modell A

Figur 3.3.1.1.  Plate6, längdvariation.

Ursprungsmåttet på längden är 94 mm, se figur 3.3.1.1.

Tabell 3.3.1.1. Längdvariation av Plate6 i z-led, monterad i modell A.

Längd [mm] Maximal deformation [mm] Alpha [grader] Beta [grader]
80 0,2205 84 2
90 0,2395 85 2
94 0,2500 85 2

100 0,2665 85 2
120 0,3284 86 2
140 0,4018 87 1
160 0,4878 87 1
180 0,58767 88 1
200 0,7025 88 1
220 0,8333 88 1
240 0,9814 89 1
260 1,1479 89 1
280 1,3339 89 1
290 1,4345 89 1
300 1,5405 89 1
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3.3.2 Höjdvariation av NC-block i y-led, monterad i modell A

Figur 3.3.2.1.  NC-block, höjdvariation.

Ursprungsmåttet på höjden är 40 mm, se figur 3.3.2.1.

Tabell 3.3.2.1. Höjdvariation av NC-block i y-led, monterad i modell A.

Höjd [mm] Maximal deformation [mm] Alpha [grader] Beta [grader]
10 0,1942 84 2
20 0,2092 84 2
30 0,2276 84 2
40 0,2500 85 2
50 0,2764 85 2
60 0,3071 86 2
70 0,3424 86 2
80 0,3824 86 2
90 0,4275 87 2

100 0,4778 87 2

3.3.3 Parametriserat diagram över deformationsförändringen som funktion av längd-
och höjdvariationen i modell A

Figur 3.3.3.1.  Parametriserat diagram över deformationsförändringen som funktion av
längd- och höjdvariationen i modell A.



Beräkning av styvhet i lokaliserande enheter i jiggar med finita elementmetoden

- 16 -

3.3.4 Längdvariation av Plate7 i x-led, monterad i modell B

Figur 3.3.4.1.  Plate7, längdvariation.

Ursprungsmåttet på längden är 140 mm, se figur 3.3.4.1.

Tabell 3.3.4.1. Längdvariation av Plate7 i x-led, monterad i modell B.

Längd [mm] Maximal deformation [mm] Alpha [grader] Beta [grader]
120 5,0241 32 4
140 5,6586 29 4
160 6,3665 27 4
180 7,1505 25 4
200 8,0137 23 3
220 8,9594 22 3
240 9,9905 20 3
260 11,1111 19 3
280 12,3240 18 3
300 13,6329 17 3

3.3.5 Höjdvariation av hydraulcylinder i y-led, monterad i modell B

Figur 3.3.5.1.  Hydraulcylinder, höjdvariation.



Beräkning av styvhet i lokaliserande enheter i jiggar med finita elementmetoden

- 17 -

Ursprungsmåttet på höjden är 91 mm, se figur 3.3.5.1.

Tabell 3.3.5.1. Höjdvariation av hydraulcylinder i y-led, monterad i modell B.

Höjd [mm] Maximal deformation [mm] Alpha [grader] Beta [grader]
10 4,6456 29 3
20 4,7218 29 4
40 4,9090 29 4
60 5,1511 29 4
80 5,4582 29 4
91 5,6586 29 4

100 5,8405 29 4
120 6,3084 29 4
140 6,8721 29 4
160 7,5419 29 4
180 8,3282 29 3
200 9,2416 28 3

3.3.6 Parametriserat diagram över deformationsförändringen som funktion av längd-
och höjdvariationen i modell B

Figur 3.3.6.1.  Parametriserat diagram över deformationsförändringen som funktion av längd-
och höjdvariationen i modell B.
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3.4 Studie av hur mycket olika delar i den lokaliserande enheten
bidrar till vekheten hos konstruktionen
En analys av hur mycket de olika delarna bidrar till konstruktionens vekhet gjordes genom att
ta bort del för del och flytta upp randvillkoren, se figur 3.4.1. De kvarvarande delarna låstes i
gränssnitten mot de borttagna delarna i alla translationsriktningarna.

Figur 3.4.1.  Exempel på hur låsningarna flyttats upp, i detta fall till bultarna, för att simulera
att stabben har oändlig styvhet.

Detta arbetssätt är liktydigt med att ersätta de borttagna delarna med motsvarande oändligt
styva delar. Den borttagna delens flexibilitet kan avläsas som skillnaden i deformation mellan
det ursprungliga och det modifierade lastfallet. Resultaten sammanställdes i tabell 3.4.1.1,
3.4.1.2, 3.4.2.1 och 3.4.2.2.

Denna metod gör att man slipper svårigheterna med att bestämma vilka laster och randvillkor
som skall användas om man vill analysera delarna var för sig.
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3.4.1 Modell A

Styrande riktning i modell A är rakt i y-led.
För modell A är deformationen av last i styrande riktning uträknad som:

� � 2/1222
yyy zyx ���� ��� (3.1)

Tabell 3.4.1.1. Studie över hur olika komponenter påverkar styvheten i styrande riktning under
last på 250 N i styrande riktning i modell A.

Modell A
Maximal deformation
under last på 250 N i

styrande riktning. [mm]

Styrande riktning är
rakt i y-led.

Procent av deformation
jämfört med

grundutförandet.

Grundutförande 0,0369 100%

Utan Stabbe 790 0,0229 62%

Bara Plate6 och uppåt 0,0202 55%

Bara bultar och NC-
blocket 0,0017 4,7%

Bara NC-block 0,0008 2,3%

Se figur 8.1.1. till 8.1.5. i bilaga C.

För modell A är deformationen under generellt riktad last uträknad med Matlab och
programmet prog.m, se bilaga B.

Tabell 3.4.1.2. Studie över hur olika komponenter påverkar styvheten under generellt riktad last
på 250 N i modell A.

Modell A

Maximal
deformation

under generellt
riktad last på
250 N. [mm]

Alpha [grader] Beta [grader]

Procent av
deformation
jämfört med

grundutförandet.

Grundutförande 0,2500 85 2 100%

Utan Stabbe 790 0,0976 90 1 39%

Bara Plate6 och
uppåt 0,0871 91 1 35%

Bara bultar och
NC-blocket 0,0236 91 1 9,5%

Bara NC-block 0,0098 1 176 3,9%

Se figur 8.1.1. till 8.1.5. i bilaga C.
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3.4.2 Modell B

Styrande riktning i modell B är radiellt i zx-led.
För modell B är deformationen i styrande riktning uträknad med Matlab och programmet
progalpha.m, se bilaga B.

Tabell 3.4.2.1. Studie över hur olika komponenter påverkar styvheten i styrande riktning under
last på 250 N i styrande riktning i modell B.

Modell B
Maximal deformation
under last på 250 N i

styrande riktning. [mm]

Styrande riktning är
radiellt i zx.

Alpha [grader]

Procent av deformation
jämfört med

grundutförandet.

Grundutförande 5,6520 29 100%

Utan Stabbe 790 1,8126 21 32%

Vinkel och uppåt 1,5821 18 28%

Utan vinkel 0,7831 9 14%

Plate7 och uppåt 0,6892 7 12%

Utan Plate7 0,3250 1 5,8%

Hydraulhus och kolv 0,3117 1 5,5%

Hydraulkolv 0,2036 95 3,6%

Se figur 8.2.1. till 8.2.8. i bilaga C.

För modell B är deformationen under generellt riktad last uträknad med Matlab och
programmet prog.m, se bilaga B.

Tabell 3.4.2.2. Studie över hur olika komponenter påverkar styvheten under generellt riktad last
på 250 N i modell B.

Modell B

Maximal
deformation under

generellt riktad
last på

250 N. [mm]

Alpha [grader] Beta [grader]

Procent av
deformation
jämfört med

grundutförandet.

Grundutförande 5,6586 29 4 100%

Utan Stabbe 790 1,8127 21 2 32%

Vinkel och uppåt 1,5822 18 180 28%

Utan vinkel 0,7868 9 175 14%

Plate7 och uppåt 0,6927 7 175 12%

Utan Plate7 0,3251 1 179 5,7%

Hydraulhus och
kolv 0,3118 1 180 5,5%

Hydraulkolv 0,2036 95 1 3,6%

Se figur 8.2.1. till 8.2.8. i bilaga C.
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4 Slutsatser

Figur 4.1.  Stabbe 790 monterad i
modell A i grundutförande med belastning
i vekaste riktningen. Deformationen
förstorad 100 gånger.

Figur 4.2.  Stabbe 790 monterad i
modell B i grundutförande med belastning
i vekaste riktningen. Deformationen
förstorad 10 gånger.

Kravet på maximalt tillåten deformation uppfylls inte vilket till stor del beror på att stabben är
vek i vridning, se figur 4.1. och 4.2. Stabben är den enskilt vekaste delen. I modell B följer
vinkelkonsolen och Plate7 som de två näst vekaste komponenterna. Hydraulhus samt platta
och bultar påverkar ej styvheten nämnvärt. Plate6 är i modell A den vekaste komponenten
efter stabben. NC-block samt platta och bultar påverkar ej styvheten nämnvärt.

De parametriserade diagrammen visar att längderna på Plate6 och Plate7 har stor betydelse för
resultatet, vilket kan ses som en tumregel vid framtida konstruktion av lokaliserande enheter.

Metoden att analytiskt studera de lokaliserande enheterna blev snabb och lättanvänd.

5 Källförteckning
Saab Automobile AB, ME Body Shop. 2000. Teknisk kravspecifikation - Konstruktions och
tillverkningsbestämmelser.

Andreasson, P. TMKKM, Saab Automobile AB

Undvall, S. TKVE-K1, Saab Automobile AB

Werner, A. TKVE, Saab Automobile AB
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Bilaga A - Matematisk förenkling av problemet

Bakgrund i 2D

Studera två olika laster i globala leden x och y enligt
figur 6.1.1.

Figur 6.1.1.  Två olika laster i global led.

För x-led fås, se figur 6.1.2.

�xx = förskjutningen i x-led pga. last F i x-led.
�yx = förskjutningen i y-led pga. last F i x-led.

Figur 6.1.2.  Förskjutning pga. last i x-led.

På samma sätt i y-led, se figur 6.1.3.

�xy = förskjutningen i x-led pga. last F i y-led.
�yy = förskjutningen i y-led pga. last F i y-led.

Figur 6.1.3.  Förskjutning pga. last i y-led.
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Om vi nu studerar en valfri last i xy-planet så fås, se figur 6.1.4.

�
�
�

�

�

�

�

sin
cos

FF
FF

y

x                                    (6.1) - (6.2)

Figur 6.1.4.  En valfri last i xy-planet.

Detta medför:

Förskjutning i x-led: ����� sincos ���� yx xxx (6.3)

Förskjutning i y-led: ����� sincos ���� yx yyy (6.4)

Total förskjutning: � � 2/122 yx ��� �� (6.5)

� � � �� � 2/122 sincossincos ��������� �������� yxyx yyxx (6.6)
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Övergång till 3D

Figur 6.2.1.  Projicering av kraften F på koordinataxlarna.

För en generell last F enligt figur 6.2.1. gäller:

�
�
�

��
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�

��

����

���

��

���

��

coscos
3600sincos

1800sin

FF
FF

FF

z

x

y

��

��

(6.7) - (6.9)

Detta medför att genom att belasta modellen i x-, y- och z-riktningarna var för sig och för
varje belastningsriktning ta ut deformationen i x-, y- och z-riktningarna kan man beräkna
modellens deformation som funktion av lastens angreppsvinklar � och � enligt figur 6.1.2.1.
Den vekaste riktningen erhålls där deformationen som funktion av � och � har sitt maximum.

För deformationen � i de globala x-, y- och z-riktningarna fås:

� � 2/1222 zyx ���� ��� (6.10)

� ��
� �

� � � 2/12

2

2

coscossinsincos

coscossinsincos
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��������

��������

���������

�������

�������

�������

yyx

yyx

yyx

zzz

yyy

xxx

(6.11)

För detta ändamål skapades ett Matlabprogram. Matlabprogrammet återfinns i bilaga B.
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Bilaga B - Program och script

Matlabprogram

Program för att räkna ut den vekaste riktningen samt den maximala deformationen i de
globala x-, y- och z-riktningarna

Prog.m
% Framtagn av vekaste riktningen ur deformationer i x,y,z-riktn belastat i
x,y,z-riktn
%
% Definition av indata;  1:a bokst def riktn 2:a bokst belastn riktn
%
indata
%
% Startvarden pa parametrarna; a sveper i zx-planet, b sveper ur zx-planet
a=-1;
b=0;
%
% Svepning av parametrarna, ger matris d
while a<179
a=a+1;
b=0;
while b<360
d(b+1,a+1)=((xx*cos(b*pi/180)*sin(a*pi/180)+xy*sin(b*pi/180)+xz*cos(b*pi/18
0)*cos(a*pi/180))^2+...
(yx*cos(b*pi/180)*sin(a*pi/180)+yy*sin(b*pi/180)+yz*cos(b*pi/180)*cos(a*pi/
180))^2+...
(zx*cos(b*pi/180)*sin(a*pi/180)+zy*sin(b*pi/180)+zz*cos(b*pi/180)*cos(a*pi/
180))^2)^(1/2);
b=b+1;
end
end
%
% Framtagn av maxvardet och dess position i matrisen radindex=a+1
kolumnindex=b+1
[vector,indexr]=max(d);
[value,indexc]=max(vector);
radindexv=indexr(indexc);
kolumnindex=indexc;
%
% skrift av utdata
format long
Maximal_deformation_mm=value
alpha_grader=kolumnindex
beta_grader=radindexv
%
% Plotkommando for diagram
mesh(d)
grid on
%
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Program för att räkna ut den vekaste riktningen samt den maximala deformationen i
zx-planet

Progalpha.m
% Framtagn av vekaste riktningen ur deformationer
% styrande rikningen radiellt i zx-planet
%
% Definition av indata;  1:a bokst def riktn 2:a bokst belastn riktn
%
indata
%
% Startvarden pa parametrarna; a sveper i zx-planet,
a=-1;
%
% Svepning av parametrarna, ger matris d
while a<180
a=a+1;
%
d(a+1)=((xx*sin(a*pi/180)+xz*cos(a*pi/180))^2+...
(yx*sin(a*pi/180)+yz*cos(a*pi/180))^2+...
(zx*sin(a*pi/180)+zz*cos(a*pi/180))^2)^(1/2);
end
%
% Framtagn av maxvardet och dess position i matrisen
% samt skrift av utdata
[value,indexr]=max(d);
format short
Maximal_deformation_mm=value
alpha_grader=indexr
%
% Plotkommando for diagram
v=(0:1:180);
plot(v,d)
grid on
%
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Script
Två script till UNIX-kommandot awk skapades för att effektivisera arbetet ytterligare.

Script för att hämta förskjutningen för en bestämd nod

Detta script hämtar förskjutningen i en bestämd nod, samt lägger nodens förskjutningsvärden i
en indatafil till Matlabprogrammet.

Kommandorad: awk -f prog.awk modellnamn.disp > indata.m

Prog.awk
BEGIN {

count=0
}

/^         1/  {
count+=1
m[count,1]=substr($0,11,12)
m[count,2]=substr($0,23,12)
m[count,3]=substr($0,35,12)
}

END {
        printf("xx=%12.5E;\n",m[1,1])
        printf("yx=%12.5E;\n",m[1,2])
        printf("zx=%12.5E;\n",m[1,3])
        printf("xy=%12.5E;\n",m[2,1])
        printf("yy=%12.5E;\n",m[2,2])
        printf("zy=%12.5E;\n",m[2,3])
        printf("xz=%12.5E;\n",m[3,1])
        printf("yz=%12.5E;\n",m[3,2])
        printf("zz=%12.5E;\n",m[3,3])

}

Script för att sortera resultat

Detta script hämtar längd och deformation ur en textfil, i vilken alla resultat för en modell
samlats och sätter upp dem i en matris.

Kommandorad: awk -f prog2.awk resultatfilens_namn.txt | sort –n
prog2.awk

BEGIN   {
        count=0
        }
/^l/  {
        count+=1
        d[count,1]=substr($0,3,3)
        }
/^Maximal/  {
        getline;
        getline;
        d[count,2]=substr($0,4,6)
        }
END     {
 for (i=1 ; i<count+1 ; ++i) {
        print (d[i,1],d[i,2])
        }
        }
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Bilaga C – Komponentstyvhet, modellernas utformning

Modell A

Figur 8.1.1.  Grundutförande. Figur 8.1.2.  Grundutförande utan stabbe.

Figur 8.1.3.  Plate6 och uppåt. Figur 8.1.4.  Bultar och NC-block.

Figur 8.1.5.  NC-block.
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Modell B

Figur 8.2.1.  Grundutförande. Figur 8.2.2.  Grundutförande utan stabbe.

Figur 8.2.3.  Vinkelkonsol och uppåt. Figur 8.2.4.  Utan vinkelkonsol.
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Figur 8.2.5.  Plate7 och uppåt. Figur 8.2.6.  Utan Plate7.

Figur 8.2.7.  Hydraulhus och kolv. Figur 8.2.8.  Hydraulkolv.


