
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRBÄTTRAD STYVHET AV 

KANTVIKMASKIN  

Verktygsprismor 
 
IMPROVED STIFFNESS OF EDGE 
FOLD MACHINE 
Tool Beams 

Examensarbete inom huvudområdet Maskinteknik 
Grundnivå 22,5 Högskolepoäng 
2013  
 
Henric Wallgren 
Erik Ytterby 
 
Industrihandledare: Per Ola Danielsson 
Handledare: Daniel Svensson 
Examinator: Anders Biel 



 

 



 

 I  

Sammanfattning 

Kantvikmaskin FUTURA PLUS 30 klarar idag att bocka en stålplåt, arbetsstycke, som är 3000 mm bred 
och 3 mm tjock med en acceptabel variation av bockradien. Målet med detta förbättringsarbete är att 
styvheten för de längsgående maskindelarna ska ökas, så att det är möjligt att bocka ett arbetsstycken 
som är 20 % tjockare än vad som är möjligt med dagens konstruktion. Genom att öka styvheten skall 
maskinen kunna hantera arbetsstycken av stål med en bredd upp till 3000 mm och en tjocklek upp till 
och med 3,6 mm med bibehållen variation av bockningsradie. Ökad styvhet innebär också att 
arbetsstycken med mindre tjocklek än den maximala kan bockas med större noggrannhet än dagen 
konstruktion. Detta kan leda till en större marknad för maskinen då kraftigare produkter eller 
produkter med en högre noggrannhet kan tillverkas med denna typ av maskin. Genom att optimera 
materialåtgången för maskindelarna minskas materialkostnaderna. Begränsningar i studien är att 
tillverkningskostnaden hos längsgående maskindelar skall förbli den samma som i dagens 
konstruktion.  

Genomgång av tidigare forskning gjord inom ämnet plåtbockning visar att erforderliga momentet för 
bockning kan beskrivas med hjälp av balkteori. Det konstateras att, enligt den linjärelastiska-
idealplastiska materialmodellen, bockningsmomentet är proportionellt mot tjockleken i kvadrat för en 
balk. Detta samband används till en jämförelse mellan dagens maskinkonstruktion och en 
maskinkonstruktion som ska klara 20 % tjockare arbetsstycken. Detta samband och att 
deformationerna hos maskindelarna är linjärelastiska leder till att enhetslaster används. 

Studier av över- och under-prismorna visar att viss deformation kan avhjälpas med nya 
konstruktionsplåtar där en fotplåt för underprismat är det som mest reducerar deformationerna per 
viktenhet. Det slutgiltiga dimensioneringsförslaget leder till att maskindelarnas totala vikt minskas 
samtidigt som styvheten ökas till att klara 20 % tjockare arbetsstycken. Dock ökas antalet 
konstruktionsplåtar vilket kan leda till ökad produktionstid. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  



 

 II 

Abstract  

The edge folding machine FUTURA PLUS 30 is able to bend a steel plate, work piece, which is 3000 mm 
wide and 3 mm thick with accepted variation of the deformation; with respect to the bending radius. 
The goal of this thesis is to improve the longitudinal machine parts so that it is possible to bend a work 
piece that is 20 % thicker than is possible with the current design. By increasing the stiffness shall the 
machine be able to bend a work piece that is 3000 mm wide and 3.6 mm thick with retained variation 
of the bending radius. Increasing the stiffness also means that a work piece with smaller thickness than 
the maximum can be bent with higher accuracy than with current machine construction. This may lead 
to wider market for the machine as stronger products or products with demands on high accuracy can 
be manufactured with same machine. By optimize material consumption for the machine parts the 
material costs will decrease. The main limitation of the study is that the manufacturing cost of the 
examined machine parts shall remain the same as in today's construction. 

Reviews of previously done research on the subject of sheet bending shows that required bending 
moment can be described with beam theory. It is concluded that, according to the linear elastic-ideal-
plastic material model, the bending moment for a sheet is proportional to the square of the thickness 
for a beam. This relationship is used for a comparison between today’s machine construction and a 
machine that should handle 20% thicker work pieces. The proportionality together with the linear 
elastic deformations of the machine parts leads to that a unit loads is used. 

Studies of the clamping beam and fixed beam shows that some deformations can be resolved by new 
construction plates. A baseplate for the fixed beam is what gives the absolute best improvement per 
unit of weight. The dimensioning proposal made decreases the machine's parts total weight and the 
stiffness is increased so the machine is able to bend a 20 % work piece. However the increased number 
of structural plates may lead to increased production time.  

 



 

  



 

 III 

Förord 

Detta arbete är på 22,5 högskolepoäng och utgör det avslutande projektet för utbildningen till 
högskoleingenjör i maskinteknik på Institutionen för Teknik och Samhälle vid Högskolan i Skövde. 
Arbetet har gjorts i samarbete med Petersen Machinery i Götene och behandlar ett förbättringsarbete 
på deras kantvikmaskin av modell FUTURA PLUS 30.  

Vi vill passa på att tacka Petersen Machinery i Götene och framförallt Per Ola Danielsson som handlett 
oss med förståelse av projektet, Johan Wedin och Magnus Carlestam och andra för hjälp med 
korrekturläsning av rapporten. Vidare vill vi tacka vår handledare vid Högskolan I Skövde, Daniel 
Svensson, för all den tid och tålamod han gett vårt arbete. Hans synpunkter och goda råd på rapporten 
har höjt dess kvalité. Sist men inte minst vill vi tacka Anders Biel, som har varit vår examinator. 

Skövde, december 2013 

/Henric Wallgren och Erik Ytterby 
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1 Inledning  

Petersen Machinery Sweden AB i Götene har 70 års erfarenhet av att tillverka kantvikmaskiner. 
Företaget har varit verksamt sedan 1907 och är i dag världsledande inom tillverkning av 
tunnplåtsbearbetningmaskiner. De ägs av Petersen Machinery Danmark A/S med dotterbolag i USA 
och Kina.  

En funktion uppfunnen och utvecklad av Petersen Machinery för kantvikmaskiner är det så kallade 
kombiprismat som gör att två uppsättningar av verktyg samtidigt kan vara monterade, se figur 1:1. 
Verktygen växlas genom rotation av övre verktygsprismat. Verktygen kallas skarpskena för bockning 
längs hela maskinen bredd och gåsfot som används för bland annat bockning av lådor. Rapporten 
behandlar ett förbättringsarbete på en kantvikmaskin av modell FUTURA PLUS 30 med verktygsval 
skarpskena. 

1.1 Bakgrund 

Bearbetningsmetoder för metaller kan generellt delas in i tre kategorier: formande, icke formändrande 
och sammanfogande. Dessa kategorier är i sin tur uppdelade i många områden med många olika 
processer (Swerea, 2002). Med de plastiskt formande bearbetningsmetoderna utsätts t.ex. en plåt för 
yttre krafter för att tvinga fram plastiska, dvs. bestående, formförändringar. De plastiskt formande 
bearbetningsmetoderna delas upp i varm- och kallbearbetning. Kallbearbetningsmetoderna är ofta de 
effektivaste plåtformningsmetoderna. Detta för att metoderna skapar väldigt lite eller inget 
materialspill och är tid- och energi-snåla. En mycket vanlig kallbearbetningsmetod är bockning (Ragab 
& Saleh, 2005) och används ofta inom flyg och bilindustri (Bettaieb, et al., 2010). Vid bockning utsätts 
en plåt, hädanefter benämnt som ett arbetsstycke, för krafter som kan beskrivas som ett rent moment, 
M enligt figur 1.1:1 (Crafoord, 1970). Beroende på vilken bockningsmetod som används ansätt 
krafterna på arbetsstycke på olika sätt. Två mått som används för att beskriva formningen är 
bockningsradie, r, och bockningsvinkel, 𝜑, se figur 1.1:1. Bockningsradien är avståndet från 
bockningscentrum, P, till inre skiktet i arbetsstycket. Bockningsvinkeln definieras som avvikande vinkel 
från odeformerad plåt (Hågeryd, et al., 2010). 

Figur 1.1:1. Definitions av bockningsradie samt bockningsvinkel. 

Figur 1:1. Kantvikmaskinen Futura PLUS med skarpskena och gåsfot. 
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Den i dag vanligaste metoden för bockning av tunnplåt är kantpressning. Tunnplåt definieras enligt 
Stena Stål som en plåt tunnare än 4 mm (Stena Stål, 2013). Arbetsstycket bockas genom att ett rörligt 
öververktyg kallat stans, benämnt 1 i figur 1.1:2, anläggs med en kraft, F, och pressas ned mot plåten 
och ett fast underverktyg kallat dyna, 2. Detta är vanligtvis utformat med ett V-format spår. Formen 
på dynan och stansen styr slutgiltiga formen hos plåten. Kantpressningsmaskiner är oftast höga på 
grund av stansens presscylindrar är placerade ovan arbetshöjd, vilket ställer krav på extra takhöjd.  

En annan bockningsmetod är kantvikning. Arbetsstycket kläms då fast mellan det rörliga överprismat, 
benämnt 3 i figur 1.1:2 och det fasta underprismat, 4. Plåten bockas genom att böjprismat, 5, roterar 
kring böjcentrum, P, och drivs med ett vridande moment, M. Kantvikmaskinen kan på grund av sin 
funktion byggas till en lägre höjd än kantbockmaskinen, vilket ger den möjlighet att användas i lokaler 
med en lägre takhöjd. Med denna metod kan plåt bockas från några få grader upp till 120 grader med 
hög noggrannhet. Fördelar som gör att tunnplåtsindustrin visar intresse för kantvikning istället för 
kantpressning är t.ex. att när stora plåtar bockas i en kantvikmaskin hålls den större delen av plåten 
still. Vid kantpressning lyfts båda delarna upp vilket kan leda till personskador. Anläggningsytorna av 
verktygen mot plåten är större vid kantvikning än vid kantpressning och detta ger en minskad risk för 
ytskador. Ytterligare har metoden fördelen att en liten återfjädring uppkommer då bockningen 
bestäms av underprismats rörelse istället för pressverktygets form. Ett urval av profiler som kan 
tillverkas med kantvikmaskiner förevisas i figur 1.1:3.  

Figur 1.1:3. Profiler tillverkade med kantvikmaskin. 

Figur 1.1:2. Principskiss för kantpress (till vänster) 1 Stans, 2 Dyna, P Böjcentrum och F är den pålagda kraften. Principskiss för 
kantvik (till höger) 3 Överprisma, 4 Underprisma, 5 Böjprisma, P Böjcentrum samt F och M är pålagd kraft och moment. 
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Kantvikmaskinen FUTURA PLUS är uppbyggd av två maskingavlar som bär upp övriga maskindelar, 
benämnt A i figur 1.1:4 som visar en principiell skiss över kantvikmaskinen. Mellan dessa finns ett bord, 
benämnt B, där plåten placeras under arbetet. I framkant av bordet sitter en fast maskindel, kallad 
underprisma, C. Över underprismat är maskindelen kallad överprisma, D, som pressar fast plåten mot 
underprismat enligt rörelse 1. Bockningen genomförs genom att maskindelen kallad böjprisma, E, 
roterar enligt rörelse 2. Maskinen drivs av servomotorer, till skillnad från andra tillverkare som nyttjar 
hydraulik, vilket ger en tystare arbetsmiljö och lägre energiförbrukning då motorerna endast är aktiva 
när rörelserna genomförs.  

För att kunna anpassa maskinen till varierande plåttjocklekar och bockningsradier finns en justering av 
böjprismats höjd, notation 3. I böjprismat sitter ett länkarmsystem drivet av en servomotor som kan 
genomföra denna rörelse med 4 mm justering. Vid större anpassning måste användare manuellt 
justera böjprismat. Petersens Machinery tillverkar FUTURA PLUS i flera utföranden. I princip skiljer sig 
dessa endast åt i längden på de längsgående detaljerna, där FUTURA PLUS 30 har en maximal plåtbredd 
på 3,1 m. Med längre prismor kan bredare plåtar bockas. Dock minskar den maximala plåttjockleken 
då det krävs större kraft vid bockning av tjockare och bredare arbetsstycke. Eftersom de olika 
varianterna har samma motoruppsättning ger detta att FUTURA PLUS har samma kraft oberoende av 
variant. Ökad längd ger även en lägre styvhet i de längsgående maskindelarna. Elastiska deformationer 
har observerats av Petersen Machinery vid normal användning i de tre längsgående delarna, under- 
och överprismorna samt böjprismat. Dessa deformationer ger oönskade variationer i produkter som 
slutanvändaren producerar i maskinen. Tidigare har maskinen används av hantverkare där hög 
noggrannhet inte varit högt prioriterat men marknaden har ändrats till serietillverkning i fabriker. Vid 
denna typ av tillverkning kan spridning av bockningsradier leda till kasserade produkter.  

1.2 Problemställning 

För att bocka ett arbetsstycke krävs ett rent moment, se figur 1.1:1. När detta moment anläggs uppstår 
reaktionskrafter mot maskinen. Reaktionkrafternas storlek beror på styvheten hos det arbetsstycke 
som bockas. Styvheten beror på arbetsstyckets dimension och materialparametrar. De längsgående 
maskindelarna deformeras elastiskt på grund av dessa reaktionskrafter. Denna deformation är icke 
önskvärd då den skapar en varierande bockningsradie och bockningsvinkel längs med bockningen. För 
att tydliggöra hur detta ser ut har variationen av bockningsvinkel överdrivits i figur 1.2:1. Vinkeln i 
mitten, 𝛼 + 𝑣, är något större än vinkeln i ändarna, 𝛼.  

Figur 1.1:4. Principskiss över delar och rörelser för FUTURA. A Maskingavlar, B Bord, C Underprisma, D Överprisma,  
E Böjprisma. 1 Klämrörelse, 2 Böjrörelse, 3 Böjradieanpassning. 
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De längsgående maskindelarna ska höja styvheten så att det är möjligt att bocka ett arbetsstycke som 
är tjockare än vad som är möjligt med dagens konstruktion. Detta skall göras genom att optimera 
geometrin och materialåtgången.  

1.3 Mål 

Målsättningen är att på kantvikmaskinen FUTURA PLUS öka styvheten på längsgående maskindelar så 
att maximal tjocklek på arbetsstycket kan ökas med 20 %. Dagens maskin klarar att bocka ett 
arbetsstycke som är 3000 mm bred och 3 mm tjock med acceptabel variation av bockradien. Med ökad 
styvhet skall maskinen kunna hantera arbetsstycken av stål med en bredd upp till 3000 mm bredd och 
en tjocklek upp till och med 3,6 mm med maximalt oförändrad variation av bockningsradie. Med andra 
ord får inte maskinen deformeras mer vid 20 % tjockare plåt än maskinen gör idag. 
Tillverkningskostnad på längsgående maskindelar skall förbli de samma som i dagens konstruktion. 
Vidare skall ett dimensioneringsförslag för konstruktionsplåtarna i maskindelarna levereras till 
Petersens Machinery och ett materialförslag för de längsgående detaljerna i FUTURA PLUS. 

1.4 Syfte 

Studier om vilka laster som påverkar kantvikmaskiner är få och Petersen Machinery har under lång tid 
konstruerat och tillverkat kantvikmaskiner mer utifrån erfarenhet än beräkningar och mätningar. En 
studie som denna kan ge en tydligare bild av hur elastiska deformationer och spänningarna fördelas i 
maskinen. En tydligare förståelse för dessa parametrar innebär att geometrier och parametrar som 
styr styvheten kan identifieras och konstruktionen kan förbättras genom att optimera geometrin för 
att öka styvheten. En ökad styvhet gör att ett tjockare arbetsstycke kan bockas med bibehållen 
noggrannhet av bockningsradier. En annan fördel med den högre styvheten är att arbetsstycken med 
mindre tjocklek än den maximala fås en större noggrannhet än dagen konstruktion. Detta 
sammantaget kan leda till en större marknad för maskinen då kraftigare produkter eller produkter med 
en högre noggrannhet kan tillverkas med denna typ av maskin.  

Arbetstiden för att producera kantvikmaskinen FUTURA PLUS ökar om maskindelarnas utförande får 
fler komponenter och/eller behöver mer bearbetning. Att endast öka dimensioner av 
konstruktionsplåtarna leder till en styvare maskin, dock erhålls även en större materialåtgång och 
ökade materialkostnaderna. Med ökad arbetstid och materialåtgång ökar tillverkningskostnader och 
konkurrenskraft går förlorad gentemot konkurrerande maskintillverkare, då maskinen blir dyrare vid 
försäljning. Ökas styvheten genom en ökad materialåtgång ökar även maskinens miljöpåverkan. 
Framställning och frakt av stål är energikrävande och kan leda till utsläpp som förorenar miljön.  

Figur 1.2:1. En schematisk skiss över den inte önskvärda variationen av bockningsvingeln. 
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1.5 Metoder 

I en litteraturstudie studeras tidigare forskning om plåtbockning, för att se om problemet tidigare 
beskrivits och för att finna en metod för att beräkna laster som överförs från plåt till maskinen i 
bockningsmomentet.  

Många fysiska fenomen, bland annat spänning i och töjning av kroppar, kan beskrivas av matematiska 
modeller med hjälp av differentialekvationer (DE). Finita Element Metoden (FEM) är en numerisk 
metod för att approximativt lösa dessa DE. Differentialekvationerna antas gälla för en region, som 
antingen är en längd, yta, eller volym. Det karakteristiska för FEM är att i stället för att leta efter en 
lösning som gäller hela kroppen letas en lösning för mindre och begränsade regioner, så kallade finita 
element. Detta innebär att om en variabel varierar ickelinjärt över hela modellen kan det vara en 
tillräcklig god approximation att anta att variabeln varierar linjärt över varje element. Samlingen av 
element kallas beräkningsnät.  

För att på ett överskådligt sätt se hur utböjningen i dagens längsgående maskindelar i 
kantvikningsmaskinen FUTURA PLUS 30 ser ut under bockningsprocessen skapas i detta arbete 
tredimensionella, 3D, modeller av delarna i Creo Elements (f.d. ProEngineer) som är ett 3D CAD, 
(Computer Aided Design) program efter Petersen Machinerys bearbetnings- och svetsritningar. I FEM-
modulen till Creo, Mechanica, simuleras deformations- och spännings-tillståndet för dessa 3D 
modeller. Mechanica använder sig av den så kallade P-metoden för att uppnå 
beräkningsnätskonvergens. Detta innebär att programmet kan öka polynomgraden på 
formfunktionerna som beskriver styvheten på elementen matematiskt (Forsman, 2009). För att 
optimera maskindelarna görs känslighetsstudier på hur utböjningen förändras med förändrad tjocklek 
på plåtarna. Därefter optimeras plåttjocklekarna mot en minimal materialvolym och minimal 
utböjning.  

1.6 Avgränsningar 

Petersen Machinery tillverkar flera kantvikmaskiner men denna studie behandlar endast FUTURA 
PLUS. Maskinmodellen finns i 4 längdvariationer, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m samt 4,1m bockningsbredd. 
Endast 3,1 m bockningsbredd moduleras och analyseras, även kallad FUTURA PLUS 30. FUTURA PLUS 
30 är den som produceras mest av de fyra varianterna och därför den som studeras. 

Experimentella data, för vilken anlagd kraft som krävs för att bocka en plåt, tas inte fram då 
ekonomiska resurser för detta saknas. Endast analytiska och simulerade värden kommer att studeras.  

Figur 1.6:1. Bockning med gåsfotsverktyg. 
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Till maskinen finns flera verktygsval. Ett verktyg kallat skarpskena 30° används för bockning upp till 
120° och följer hela längden på överprismat. En annan verktygstyp är ett gåsfotsverktyg, som sätts i 
moduler längs överprismat, se figur 1.6:1. För att använda gåsfotsverktyget roteras hela överprismat 
180°. I analysen kommer endast de längsgående delarna på FUTURA PLUS 30 med verktyget 
skarpskena 30° undersökas. Avgränsningen görs då gåsfotsverktyget finns i mängd utföranden och 
kombinationer vilket leder till ytterligare variation av lastfall. Verktygen finns i olika breddversioner, 
endast 30 mm verktygsbredd används i analyserna. 

På grund av att arbetet endast är en analys av de längsgående delarna, tas ingen hänsyn till kostnaden 
av större motorer och uppgradering av drivning. Maskingavlarna utesluts ur analysen och anses styva 
i förhållande till de längsgående delarna. Bordet är endast till för styrning och avlastning av 
arbetsstyckets egenvikt och tar inte upp några vidare krafter under bockningen.  

Petersen Machinery använder Stena Stål som grossist för konstruktionsplåtarna till kantvikmaskinen 
FUTURA PLUS med. Stena Stål lagerför och levererar stålplåtar i tjockleksteg om 2 mm i intervallet 2 
mm upp till 12 mm och i steg om 5 mm i intervallet 15 upp till 60 mm. Dessutom levererar Stena Stål 
varmvalsade konstruktionsrör, förkortat VKR, som används som stagrör i böjprismat. Dessa finns för 
dimensionen 120x120 mm i tjocklekarna 4 mm till 10 mm (Stena Stål, 2013). Dimensionsförslaget som 
läggs skall följa de dimensioner som finns i Stena Ståls lagerföringskatalog. 

2 Genomförande 

I förstudien för detta arbete läggs stor vikt vid att förstå funktionen av maskinen, hur den är 
konstruerad och hur varje del i konstruktionen påverkar omkringliggande delar. Målet är att med hjälp 
av FE, Finita Element, beräkningar kunna beskriva vad som sker under bockningsprocessen så nära 
verkligheten som möjligt. Därför ägnas stor del av förstudien till att förstå de matematiska modeller, 
och teorier, som beskriver vilka krafter och moment som krävs för att bocka en plåt. I kapitel 2.1 
presenteras tidigare publicerat material inom området. Detta material ligger till grund för de 
antaganden och begräsningar som görs. Kapitel 2.2 presenter maskindelarnas geometri och 2.3  hur 
dessa har förenklats i FE modellerna samt ansättning av randvillkor och laster. I kapitel 2.4 redovisas 
tillvägagångsätt för beräkningarna. 

2.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien söks ett samband mellan momentet som krävs för bockning och dimensioner för 
arbetsstycket då inga experimentella värden finns tillgängliga från Petersen Machinery. Nedan följer 
en kort sammanfattning av tidigare publicerat material om teorier för bockning av plåtar.  

År 1864, insåg Henri Tresca att metaller plastiskt deformeras när skjuvspänningarna i en kropp 
överskrider ett visst kritiskt värde, senare kallat Trescas flytvillkor. Arbetet med flytvillkor var inget 
nytt, teorier fanns redan för sköra material, så som keramer och jordarter. Under första decenniet av 
1900–talet utfördes många experiment i England med skilda slutsatser. Flera olika flytvillkor föreslogs 
men för olika metaller. Senare visades det sig att det mest tillförlitliga flytvillkoret utarbetades av 
Ludwig von Mises som var grundat på rent matematiska antaganden. Senare tolkade Heinrich Hencky 
detta till att flytning uppkommer när skjuvspänningsenergin överskrider ett kritiskt tal. (Hill, 1989) 
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Specifika teorier för plåtars deformation kom först 1903 då Paul Ludwik presenterade sin teori som 
grundar sig på Trescas flytvillkor och visar vad som händer i en plåt under bockning. I denna teori har 
han gjort flertalet antaganden, bland annat att plåten är isotrop och att tjockleken inte förändras 
genom bockningsrörelsen, vilket senare har visats felaktiga. Ludwiks teorier står oemotsagda fram till 
år 1950 då fyra personer, oberoende av varandra, lägger fram tre teorier som grundas på von Mises 
flytvillkor. (Crafoord, 1970) 

Wollters teori visar bland annat att den bockade plåten kan delas in i tio olika lager, se figur 2.1:1. Lager 
ett till fem i Wolters teori skulle då öka i tjocklek på grund av kompression och lager sex till tio minska 
i tjocklek på grund av töjning. Detta för att material inte kan skapas eller förstöras vid plasticitet då 
plasticering endast förändrar metallstrukturen (Crafoord, 1970). 

Hills teori utgår ifrån ett infinitesimalt segment av den bockade plåten i jämvikt, till vänster i figur 2.1:2, 
där 𝜎r är spänningen i radiell led och tangentiella spänningen är 𝜎ϕ. Han kombinerade detta med von 

Mises flytvillkor för plan deformation. För att få en enkel lösning så gjorde han antagandet att 
elasticitetsmodulen är oändligt hög och att flytspänningen för ett material är konstant, se till höger i 
figur 2.1:2 (Crafoord, 1970). 

Lubahn och Sachs teori grundas också på ett infinitesimalt segment men i deras teori har lager-
förflyttningen, se figur 2.1:3, ignorerats vid förändring av böjningsvinkel (Crafoord, 1970). Dessa lager 
är neutrallagret, 1, där spänningen är noll och det otänjda lagret, 2, där båglängden är den samma som 

Figur 2.1:1. Principskiss över hur Wolter framställer sin teori. 

Figur 2.1:2. Hills teori. Till vänster ett segment enligt teorin, till höger förhållandet mellan spänning och töjning. 

Figur 2.1:3. Förändringen av lagerposition på grund av bockning. Linje 1 är neutrallagret, linje 2 det otänjda lagret och linje 3 
är centrumlinjen. 
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det odeformerade bockområdets längd. Lagren förflyttas i olika hastighet från centrumlinjen, 3, mot 
bockningens innerradie där neutrallagret förflyttas snabbast. 

De fyra plåtdeformationsteorierna har alla avvikelser från verkligheten, på grund av de gjorda 
förenklingarna. Bauchingereffekten, hur plåtens bredd krymper i förhållande till bockningsradien, och 
den närbesläktade effekten av tjocklekskrympning som också står i förhållande till bockningsradien är 
exempel på parametrar som inte tagits hänsyn till i dessa. Tjocklekskrympning kan enligt Crafoord inte 
ignoreras för små bockningsradier vid beräkna med hög noggrannhet av kraftåtgången för bockning av 
plåt. Återfjädring, plåtens vilja att återgå till spänningsfritt läge vid avlastning, är något som också 
måste beaktas för att få kunna göra en korrekt analys av krafter involverade vid bockning. Vid stora 
deformationer måste även lagerförflyttning ingå i beräkningen. När ett material deformeras plastiskt 
uppstår så kallad deformationshärdning. Kornen, som metallen består av, utsätts för stora spänningar 
och dislokationer, störningar av atomplanen i kristallerna. Dessa börjar då röra sig i sina glidplan. När 
två dislokationer korsar varandras väg, eller stöter på andra hinder, uppstår kvarstående 
mikroskopiska spänningskoncentrationer i kornen. Dessa spänningsrester kommer succesivt att utgöra 
större hinder för efterföljande dislokationsrörelser (Bengtson, 2010a). Kornen i stålet blir vid valsning 
fiberliknande, på grund av liknande anledningar som vid deformationshärdning. Detta leder till att 
materialet blir anisotropt, har olika egenskaper i olika riktningar (Crafoord, 1970). Anisotrpi är något 
att beakta men kan enligt Crafoord ignoreras i analyser då plåten som bockas är av kallvalsat stål och 
har maximal egenskapsskillnad på ± 5 % i de olika riktningarna. 

De fyra tidigare plåtdeformationsteorierna är rent analytiska modeller. Ett mer nutida angreppsätt är 
numeriska metoder, så som FEM. Bettaieb m.fl. har utvecklat en annan numerisk metod där fördelarna 
med en kort beräkningstid, i förhållande till FEM, men där många av de i analytiska teorierna 
ignorerade variablerna är medtagna. De antar ett plant deformationstillstånd och där plåtens tjocklek 
delas p antal lager där varje lager är omslutna av två fibrer. Spänningen räknas därefter i dessa fibrer 
och spänningen i lagren interpoleras därefter mellan fibrerna. De drar slutsatsen att 100 lager är en 
bra kompromiss mellan beräkningstid och riktighet av resultat (Bettaieb, et al., 2010). 

Deformationsteorierna som beskriver bockning tar hänsyn till en mängd parametrar som varierar 
under bockprocessen. Dock är det endast det anlagda momentet, som krävs för bockning, som är av 
intresse.  

Den linjärelastisk-idealplastiska modellen är den enklaste materialmodellen som beskriver teoretiskt 
hur material, så som metaller, beter sig under belastning och avlastning i elastiskt och plastiskt 
tillstånd. Till vänster i figur 2.1:4 visas ett schematiskt spännings-töjningsdiagram för metaller. Exakta 
spännings-töjningsdiagram för specifika material är experimentellt framtagna med dragprov genom 
att mäta töjningen vid ökad spänning på provstavar. Där horisontella axeln visar töjningen, 휀, och 
vertikala axeln visar spänning, 𝜎, i materialet. När töjningen är så stor att spänningen uppgår till 
flytgränsen, 𝜎FLYT, påbörjas plastisk deformation av materialet och vid avlastning återstår bestående 
spänningar och deformationer i materialet.  När flytgränsen är passerad hårdnar materialet och större 
spänning kan tas upp av provstaven. Vid max spänning, 𝜎MAX, påbörjas midjebildning på provstaven, 
så kallad kollaps, och på grund av deformation minskar spänningen härefter mot brottspänningen, 
𝜎BROTT, där fullständigt brott uppstår. Den linjärelastisk-idealplastiska modellen, till höger i figur 2.1:4, 
förenklar spännings-töjningsdiagrammet ovanför flytgränsen så att det förblir linjärt. Med andra ord, 
ökad töjning ger inte upphov till ökad spänning och inget brott är möjligt.  
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Spänningen i en linjärelastiskt-idealplastisk kropp utsatt för ett böjande moment fördelas linjärt kring 
neutralplanet, så som i 1 och 2 i figur 2.1:5, till dess att maximal spänning uppgår till flytgränsen, 𝜎FLYT. 
Innan flytgränsen är nådd är hela materialet elastiskt alltså är elastiska zonen, 𝑠, lika med kroppens 
tjocklek, ℎ. Vid ökat moment påbörjas plasticering. Detta innebär att elastiska zonen krymper 
succesivt, 3, till dess att balken är genomplasticerad och elastiska zonen är obefintlig, 4. 

Då maskindelarna, enligt Petersens Machinery, inte utsätts för bestående deformationer utan endast 
elastiska deformationer och dessutom är tillverkade av stål antas deformationerna vara linjära och 
således är de skalbara. Ingen exakt kraftberäkning behöver således göras utan enhetslaster ansätts 
istället. Med enhetslaster menas här laster som har bestämda riktningar och storlekar vilket kan liknas 
med enhetsvektorer. I detta fall sätts storleken till 1 N för att senare kunna skalas upp till verklig storlek 
efter att experimentella mätningar gjorts. Därför söks ett samband mellan tjockleken hos arbetsstycket 
och erforderligt böjmoment. Enligt Crafoord kan plant deformationstillstånd antas råda när 
förhållandet mellan plåtens bredd och tjocklek är större än tio. Maximal kapacitet för dagens maskin 
är arbetsstycken på 3 mm tjock och 3000 mm bred. Detta ger att förhållandet mellan bredd och 
tjocklek vida överstiger Crafoords krav. Vid plant deformations tillstånd antas att inga deformationer 
ske ortogonalt mot planet. Detta plan ansätts ortogonalt mot plåtens medellinje, längs plåtens halva 
bred. På grund av detta skriver Crafoord att balkteori kan användas för att uppskatta deformationen 
av plåten vid momentbelastning. Vid elastisk- ideal plastisk deformation av balkar, med rektangulärt 
tvärsnitt, fås ekvation 2.1:1 där 𝑏 är plåtens bredd och ℎ motsvarar plåtens tjocklek (Sundström, 2008).  
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Ekvation 2.1:1 ger att böjmomentet är proportionell mot kvadraten av balkhöjden enligt balkteori, 
ekvation 2.1:2, när övriga variabler ansätts konstanta. Med andra ord när höjden h ökar med 20 % ökar 
erforderligt moment M med 44 %, där balkens höjd, h, motsvarar plåtens tjocklek, t. Detta 
approximativa samband används i följande analyser.  

Figur 2.1:4. Till vänster: schematiskt spännings- töjningsdiagram. Till höger: elastiskt-idealplastiskt spännings- 
töjningsdiagram. 

Figur 2.1:5. Storleksförändring av elastiska zonen vid böjning av elastisk-idealplastisk balk. 
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2.2 Maskindelsgeometri  

I detta kapitel presenteras hur maskindelarna är uppbyggd och kortfattat hur kantvikmaskinen Futura 
PLUS 30 tillverkas. Samtliga plåtar, som maskindelarna tillverkade av, levereras grovskurna från 
leverantören och består av stål av typ S235JRG. Finbearbetning och montering sker på plats vid 
Petersens Machinerys fabrik i Götene. Alla kanter på konstruktionsplåtarna gradas något innan 
montering för att personskada, i form av skärsår, inte ska uppstå hos tillverkare och brukare.  

Den del av maskinen som överför det böjande momentet, från motorerna till arbetsstycket, kallas 
böjprisma. Prismat utgörs av två längsgående plåtar som har en tjocklek på 25 mm och längd 3200 
mm. Dessa plåtar kallas framplåt, benämnt 1 i figur 2.2:1, och bakplåt, 2. I ett urfräst spår ovanpå 
framplåten sitter ett bomberat 30 mm brett och 3100 mm långt verktyg, kallat böjskena och benämnt 
3. Böjskenan utgör kontaktytan mellan böjprismat till arbetsstycket. Bombering av verktyget betyder 
att kontaktytan är välvd något mot mitten av verktyget. Detta ger en jämnare fördelning av 
kontakttrycket mellan verktyg och arbetsstycke och är ett sätt att kompensera för utböjningen av 
verktyget. Verktyget sitter fäst mot framplåten med 7 stycken M12 skruvar, varav 5 av skruvhålen är 
utformade så att byte av verktyg kan ske genom att endast släppa på dessa skruvar och skruva bort de 
andra 2. Verktyget är monterat i en det urfrästa spåret på framplåten för att överföra kraften från 
verktyget till framplåten utan att skruvarna belastas, se förstoring A i figur 2.2:1 För att justera 
bombering av verktyget finns tre stycken excentriska tappar med ställskruvar monterat under 
verktyget på framplåten, 4.  . I figur 2.2:2 visas böjprismats inre uppbyggnad genom att bakplåten är 
borttagen.  Mellanrummet stagas upp med 16 stycken 6 mm tjocka plåtar i överkanten, kallade 
stagtrianglar, benämnt 1, och 6 stycken 30 mm höga, 20 mm breda och 50 mm långa distansklossar, 2, 
i underkanten. Båda typerna av distanser svetsas fast i de båda plåtarna. Genom fem stycken 120 mm 
kvadratiska hål i bakplåten svetsas stagrör, 45 mm höga med 5 mm godstjocklek, 3, fast i de båda 
plåtar. Stagrörens och distansklossarnas uppgift är att skapa styvhet i prismat och överföra spänningar 
från framplåt till bakplåt. Plåtarna är distanserade för att göra plats åt länkarmsystemet, 4, som nyttjas 
för att ändra bockradien. Bockradien varieras beroende på vilken tjocklek arbetsstycket har. Även kan 
bockradien varieras beroende på önskemål för arbetsstyckets slutresultat. Vid notering 5 appliceras 
en dragande eller tryckande kraft på länkarmarna från ett horisontellt orienterat ställdon placerat till 
höger om noteringen. Till länkarmsystemet hör även ett par sensorer och elektronik som skickar 
information till datorstyrningen. 

Figur 2.2:1. Böjprismats yttre uppbyggnad. 1 Bakplåt, 2 Framplåt, 3 Böjskena, 4 Justeringsskruvar för bombering. 
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I båda ändar av fram- och bak-plåt sitter så kallade böjarmar, 1 i figur 2.2:3, tillverkade av 30 mm tjocka 
stålplåtar. Dessa överför det vridande momentet från motorer placerade i maskingavlarna, via axeln 
vid 2, till böjprismat. I fram- och bak-plåt finns urfrästa spår där böjarmarna glider med gejdrar, 3. För 
att minska friktionen, utan att applicera smörjmedel mellan gejder och gejderspår är glidgejdrarna 
tillverkade av 12 mm tjock brons.  

  

Figur 2.2:3. Böjarmarnas uppbyggnad. 1 Böjarm, 2 Axel, 3 Glidgejdrar. 

Figur 2.2:2. Böjprismats inre uppbyggnad. 1 Stagtrianglar, 2 Distansklossar, 3 Stagrör, 4 Länkarmssystem,  
5 Ställdon. 
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Maskinens fasta längsgående del kallas underprisma och agerar styvt mothåll vid fastklämning av 
arbetsstycket. Underprismat består av tre större plåtar, fram-, benämnt 1 i figur 2.2:4, bak-, 2, och 
över- plåt, 3. Den övre plåten är 45 mm tjock och 3100 mm lång. Fram- och bak- plåten tjocklek på 30 
mm och längd på 3300 mm vardera. Sju stagplåtar, 4, av 10 mm plåt samt två stycken ändplåtar, 5, i 
30 mm plåt. Både ändplåtar och stagplåtar är 145 mm breda, vilket är avståndet mellan främre och 
bakre plåt. Samtliga konstruktionsplåtar svetsas samman. Underprismat är infäst maskingavlarna via 
fram- och bak-plåt med 14 stycken M16-skruvar och guider i ändplåtarnas hål. I överplåten fräses spår 
som agerar fäste för underskenan, 6, som är det verktyg som utgör undre kontaktytan till 
arbetsstycket. Underskenan fästs i över plåten fast med 3 stycken M5 skruvar.  

Fastklämning av arbetsstycket görs av överprismat. Överprismat är huvudsakligen uppbyggt av fyra 
plåtar, vilkas längd är 3200 mm. Dessa kallas framplåt, se notation 1 i figur 2.2:5, och över-, 2, bak-, 3, 
samt under-, 4, vinkelplåt. De tre vinkelplåtarna är av 30 mm tjock plåt och framplåten är 40 mm tjock. 
Framplåten och övre vinkelplåten samt bakre och undre vinkelplåten svetsas samman i par. Tre 
stagplåtar, 5, svetsas på framplåt och övre vinkelplåt för att ge bra stöd för sammanfogning av de två 
plåtparen. Vid kortändorna svetsas gavelplåt, 6, och gaveltäckplåt, 7. På framplåten finns en urfräsning 
som används som verktygsfästet för skarpskenan, 8. Skarpskenan är överprismats kontaktyta till 
arbetsstycket. 

Figur 2.2:4. Underprismats uppbyggnad. 1 Framplåt, 2 Bakplåt, 3 Överplåt, 4 Ändplåtar, 5 Stagplåtar, 6 Underskena. 

Figur 2.2:5. Överprismats uppbyggnad. 1 Framplåt, 2 Överplåt, 3 Bakplåt, 4 Underplåt, 5 Stagplåtar, 6 Gavelplåtar,  
7 Gaveltäckplåt, 8 Skarpskena. 
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2.3 Finit element modeller 

Futura PLUS 30 är dimensionerad sådan att maskindelarna inte utsätts för plastiska deformationer. 
Därför antas att ett linjärelastiskt FE-program kan användas. I detta fall används ProEngineer/Creo 
Elements (ProE) med beräkningsmodulen Mechanica. Däremot innebär bockning av ett arbetsstycke 
att det deformeras plastiskt, vilket gör att ett linjärelastiskt FE-program inte klarar en sådan analys. 
Deformationen av arbetsstycket är också stor, större än några få grader, vilket Mechanica inte kan 
hantera. Maskindelana belastas därför direkt med de uppskattade reaktionskrafter som arbetsstycket 
utsätter maskindelana för. 

I FE-modellerna förenklas prismorna för att reducera beräkningstiden, då modeller med detaljer tar 
extra tid. Samtliga mindre cirkulära hål tas bort från FE-modellerna då de inte antas påverka följande 
jämförelsestudie. Däremot behålls fyrkantshålen i böjprismats bakplåt då de på grund av sin storlek 
och placering antas påverkar styvheten. Två 25 mm hål i övergången från böjarm till fram- och back 
plåtar på böjprismat behålls av samma anledning. Gradade och fasade kanter modelleras inte då detta 
endast ökar beräkningstiden på grund av den ökade mängd element. Om dessa radier moduleras blir 
elementen vid dessa små och får skarpa vinklar vilket är icke önskvärt. Verktygens bombering ignoreras 
och verktygen modelleras därför helt plant. Även om bombering är en metod för att minska variation 
av bockningsradien hos arbetsstycket ökar detta inte styvheten.  

Samtliga materialparametrar ansätts med endast en värdesiffra då följande analyser är en 
jämförelsestudie. Då deformationerna är linjärt elastiska och skalbara kan detta ändå anses som 
tillräckligt tillförlitligt. Brons, som glidgejdrarna i böjprismat är tillverkade av, är en legering bestående 
av koppar och framför allt tenn. Mängden tenn och andra metaller varierar beroende på vilken legering 
leverantör levererar gejderna av och detta påverkar elasticiteten hos bronset så en exakt E-modul är 
vanskligt att uppskatta. Därför sätts en elasticitetsmodul på 100 GPa och tvärkontraktionstal 0,4 som 
är rimliga medelvärden (MatWeb, 2013). Övriga delar i böj-, över- och underprismat sätts till att vara 
av stål med en elasticitetsmodul på 200 GPa och med tvärkontraktionstal på 0,3.  

För att reducera antalet rörliga delar på böjprismat ignoreras ställskruvarna för bomberingen, med 
tillhörande tappar och brickor. Urfräsningarna för justeringen modelleras heller inte då dessa inte 
anses påverka styvheten. För att de glidande rörelserna av länkarmssystemet och glidgejdrarna ska tas 
i beaktan i beräkningarna utförda av Mechanica måste kontaktytor ansättas. Dessa kontaktytor kan 
endast överföra tryckande krafter mellan geometrierna. Det finns möjlighet att specificera en 
friktionskoefficient till dessa kontaktytor. Dock så beräknar Mechanica deformationerna, i sådana fall, 
utifrån att en infinit friktion är ansatt och därefter, med friktionskoefficienten som grund, glidningarna 
mellan ytorna. En stor nackdel med att ansätta kontaktytor är att resultaten inte längre är linjärt 
skalbara. Därför ansätts inga kontaktytor på FE-modellerna. I och med att alla glidande rörelserna 
ignoreras uppstår inte glidande rörelser av gejdrarna. Med fixerade gejdrar överförs inte några laster 
till länkarmssystemet och kan därför ignoreras. Då länkarmssystemet ignoreras kan också den 
urfräsning gjord i böjprismats fram- och bakplåt för länkarmssystemets servomotor bortses. Detta gör 
att böjprismat nu har ett symmetriplan och modellen reduceras till att bestå av endast den ena sidan 
av symmetriplanet.  
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Ett moment anbringas från motorerna på böjarmarna. Böjarmarna förflyttar böjprismat på ett sätt så 
att verktyget kommer i kontakt med och böjer arbetsstycket. Denna kontakt ger en utbredd last över 
verktyget som är förskjuten från rotationscentrum. Denna hävarm och last ger ett moment som är lika 
stort och motriktat de anlagda momenten på böjarmarna från motorerna. Det anbringade momentet 
på böjarmarna är i själva verket större än det momentet som fås från den utbredda lasten och 
hävarmen då momentet även ska lyfta böjprismat egenvikt. Momentet som krävs för egenvikten är 
inte av intresse för denna analys då egenvikten anses endast påverka drivningen av maskindelen. För 
att isolera inverkan av arbetsstyckets styvhet modelleras i stället den utbredda lasten på en region som 
modelleras på ovansidan av verktyget. Denna region representerar kontaktytan mellan arbetsstycket 
och verktyget. Ytan täcker hela verktygets bredd men då endast 3000 mm breda arbetsstycken 
rekommenderas att bockas i maskinen av Petersen Machinery, medan verktyget är 3100 mm långt, 
modelleras regionen 1500 mm från symmetriplanet.   Lasten på böjprismat varierar under bockningen, 
allt efter som arbetsstycket plasticerar och hårdnar. Lastfallet varierar även över verktygets bredd men 
då endast jämförelse mellan före och efter konstruktionsändringar och för att ytterligare reducera 
beräkningstiderna ansätts en jämnt fördelad kraft över hela ytan. Kraften är sammansatt av två 
kraftkomposanter. Ena komposanten är normalkraften, 𝑁, som agerar i negativt 𝑦-led mellan 
arbetsstycket och verktyget, den andra komposanten agerar i negativt 𝑧-led och är friktionskraften, 
𝐹𝑓, som uppstår mellan verktyget och arbetsstycket enligt figur 2.3:1. Den statiska 

friktionskoefficienten för stål mot stål är i intervallet 0,1 och 0,3 (Grahn & Jansson, 2010). En 
friktionskoefficient på 0,2 antas vara tort, opolerat stål mot stål och en friktionskoefficient på 0,1 antas 
vara två polerade ytor med smörjning. Ytorna, på arbetsstycke och böjskena, antas glida något mot 
varandra samt att böjskenan är polerad och arbetsstycken riskerar att ha en oljefilm från valsning och 
bearbetning. Detta sammantaget ger att friktionskoefficienten i detta fall ansätts till 0,15.  

Randvillkor beskriver vilka delar av föremålet som har begräsningar i frihetsgrader och är ett krav för 
att få en entydig lösning av differentialekvationerna. På axlarna som överför moment från motorerna 
till böjarmarna modelleras en region, 1 i figur 2.3:2, som motsvara de glidlager axlarna är monterade 
i.  Dessa glidlager är där böjprismat är monterat vid maskingavlarna, som tidigare nämnts är dessa inte 
en del av denna analys. Denna yta ansätts fast inspänt för att motverka det moment som den utbredda 
lasten ger upphov till. Även ett symmetrirandvillkor ansätts på samtliga ytor som har kontakt med 
symmetriplanet, 2. Symmetrirandvillkoret låser modellen för rörelser ortogonalt mot planet och 
rotationer i de riktningar som spänner upp planet.  

Figur 2.3:1. Anlagda kraftkomposanter på böjprismat. 
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Elementen, i detta fall tetraedrar, i beräkningsnätet som täcker hela böjprismat sätts att ha en maximal 
storlek på 50 mm. Detta ger förhållandet mellan elementtetraederns höjd och sidorna av triangelbasen 
maximal är 1 till 2. Förhållandet eftersträvas för att minimera risken för avlånga element, vilket kan 
leda till felaktiga resultat. Stagrören och axeln där böjarmen ansluter till maskingavlarna och där 
randvillkoren är ansatt sätts maximala elementstorlek till att vara 20 mm, se figur 2.3:3. Stora element 
vid utsatta geometrier kan leda till onaturliga spänningskoncentrationer därför ansätts lokala 
elementförfiningar vid ett invändigt hörn i övre delen av böjarmen där spänningarna förväntas blir 
höga. Maximal elementstorlek inom denna region sätts här till 2 mm, förstoring A i figur 2.3:3.  

  

Figur 2.3:2. Randvillkor för böjprisma. 

Figur 2.3:3. Beräkningsnätet för böjprismat. 
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När ett arbetsstycke bockas varierar riktningen på de reaktionskrafter som angriper över- och under-
prismat. Då deformationerna av prismorna är linjärelastiska kan superposition av två vinkelräta laster 
utnyttjas, med hjälp av trigonometriska funktioner, för att beskriva samtliga lastfall. Krafter ansätts 
parallellt och ortogonalt mot en region på skarpskenan och underskenan i två olika grupper. Regionen 

har samma dimensioner som regionen på böjskena och motsvarar kontaktytan mellan skenorna och 
ett arbetsstycke. Krafterna benämns som 𝐹0 och 𝐹90 i enlighet med figur 2.3:4 och 2.3:5.   

Figur 2.3:5. De två kraftriktningarna för underprismat. 

Figur 2.3:4. De två kraftriktningarna för överprismat. 
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För både över- och under-prisman ansetts ett symmetriplan. Detta utnyttjas för att reducera 
modellernas storlek och symmetrirandvillkor ansätts vid notering 1 i figur 2.3:6 och figur 2.3:7.  

Överprismat är infäst i relativt styva maskingavlar via gavelplåtarnas tappar, noterat 2 i figur 2.3:6. Då 
det är maskindelen och inte maskinens hela funktion som studeras ignoreras förspänningskraften.  
Tapparna ansätts fast inspända och gavelns större yta, 3, är låst i ytans ortogonala riktning, detta för 
att maskingaveln i verkligheten motverkar denna rörelse.  

  

Figur 2.3:6. Randvillkor för överprismat. 

Figur 2.3:7. Randvillkor för underprismat. 
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Även underprismat är fastspänd i maskingavlarna via dess ändplåtar med en styrkloss samt 14 stycken 
M16 skruv utefter främre och bakre plåtarnas kortsidor, benämnt 2 i figur 2.3.7. Här ansätts att de inre 
ytorna i urfräsningen på ändplåten till fast inspända i alla rotationer, noterat 2. Kortändorna på främre 
och bakre plåtarna ansätts till fast inspända i alla riktningar och rotationer, 3.  

I modellerna för över- och under-prismorna sätts en maximal elementstorlek till de respektive 
konstruktionsplåtarnas dubbla tjocklek, till exempel sätts överprismats framplåt till en maximal 
elementstorlek av 80 mm.  

I området på överprismat, runt svetsen, mellan gavel-, fram- och överplåten förfinas elementen i två 
steg. Ett yttre området, 5 mm utanför svetsen, ansätts elementstorleken till 30 mm. På svetsens yta 
ansätts elementstorleken till 10 mm, se förstoring A i figur 2.3:8. 

Samtliga konstruktionsplåtar i maskindelarna är satta bundna till varandra. Med detta menas att 
kontaktytorna mellan konstruktionsplåtarnas inte kan glida mot eller igenom varandra. Svetsfogarnas 
roll är därmed överflödig och tas därför inte någon hänsyn till i modellen. På så sätt reduceras antalet 
element som krävs för beräkningsnätet. Undantaget är svetsfogen på överprismat, som modellerats 
för att reducera eventuell spänningskoncentration. 

   

Figur 2.3:9. Beräkningsnät för underprisma. 

Figur 2.3:8. Beräkningsnät för överprisma. 
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2.4 Finita Element Analyser 

Då en analys av utböjning med exakt storlek på lasten visat sig bero på många parametrar, utnyttjas i 
stället linjäriteten av linjärelastiska deformationer. Genom att sätta normalkraften till 1 N i beräkningar 
på modeller som motsvarar dagens maskinkonstruktion, fås en skalenlig bild om storlek på utböjningen 
av maskindelarna. Med hjälp av proportionaliteten mellan böjmomentet och tjockleken på 
arbetsstycket, ekvation 2.1:2, fås att momentet som krävs för bockning ökar med 44 % då tjockleken 
av arbetsstycket ökar med 20 %. Detta innebär att reaktionskrafterna applicerade på maskindelarna 
också ökar med 44 % då hävarmen från böjaxlarna hålls till den samma både före och efter 
tjockleksökning, alltså ökar normalkraften till 1,44 N.  

Mechanica har möjlighet att göra beräkningar i ett, två eller flera steg. Dessa beräkningsvarianter kallas 
Quick Check, Single Pass och Multi Pass. Vid en Quick Check beräkning sätts formfunktionerna, som 
beskriver elements deformation approximativt, till polynomgrad 3 och genomför såldes endast en 
beräkning. Enligt Forsman sätts formfunktionerna i en Single Pass beräkning först till polynomgrad 3. 
Därefter görs en feluppskattning av viktiga platser i modellen och elementen tilldelas en ny 
polynomgrad, max 9, beroende på feluppskattningen. Därefter genomförs beräkningen en andra gång, 
nu med den högre polynomgraden. Vid beräkning i flera steg, Multi Pass, sätts att polynomgraden på 
formfunktionerna får variera, dock maximalt från 1 till och med 9. I beräkningar gjorda i flera steg 
ansätts ett konvergensvillkor. Detta innebär att Mechanica anser att resultatet närmar sig ett visst 
värde när skillnaden mellan senaste och föregående värde är inom ett fördefinierat procentuellt värde 
och ökar därefter inte polynomgraden på formfunktionerna ytterligare (Forsman, 2009). 

Beräkningar i flera steg görs för de tre modellerna med konvergensvillkoret att effektivspänning enligt 
von Mises får skilja med max 10 % mellan varje beräkning. Effektivspänning enligt von Mises ansätts 
som konvergensvillkor för beräkningarna i ett försök att validera att flytspänningen inte överskrids. För 
över- och underprismat delas beräkningarna upp i två lastfall, ett beräkningsfall där 𝐹0 = 1 N och 
𝐹90 = 0 N, kallat lastfall 0°, och ett beräkningsfall där  𝐹0 = 0 N och 𝐹90 = 1 N, kallat lastfall 90°. 
Böjprismat lastas med 𝑁 = 1 N och 𝐹f = 0,15 N. I figur 2.4:1 visas grafer av effektivspänning. X-axeln 
visar vilken polynomgrad beräkningen är genomförd på och y-axeln visar maximal effektivspänning 
enlig von Mises i kPa för specifika polynomgraden.  

Figur 2.4:1. Grafer av effektivspänning [kPa] enligt von Mises med avseende på polynomgrad för maskindelarnas lastfall. 
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Beräkningarna uppnår inte spänningskonvergens i beräkningsnätet. Figur 2.4:1a visar att spänningen 
ökar, nära linjärt, med ökande polynomgrad. Anledningen till detta är att böjprismat har geometriskt 
styrda spänningskoncentrationer. Koncentrationer uppstår där det finns skarpa hörn i modeller. Dessa 
hörn finns inte i de verkliga maskindelarna, då skarpa kanter har gradats och perfekt passform i 
praktiken inte är möjlig. När beräkningsnätet förfinas ytterligare i närheten av detta hörn visar det sig 
att denna koncentration är en singularitet, alltså en oändligt stor spänning i en punkt, det skarpa 
hörnet. I verkligheten kommer denna singularitet inte uppstå då materialet flyter och deformeras vid 
denna punkt och det skarpa hörnet är således inte ett skarpt hörn längre. Vid statiska linjärelastiska 
beräkningar uppstår ofta denna typ av singularitet utan att vara ett problem (Forsman, 2009). Figur 
2.4:2 visar att denna spänning finns vid övergången mellan framplåten och böjarmen. Förstoring A 
visar att koncentrationen är placerad vid övergång mellan vinkelräta ytor. Genom förändrad geometri, 
så som radier, reduceras inte koncentrationen. Denna typ av bild, så som i figur 2.4:2, illustrerar 
magnituden av spänningen genom att tilldela spänningsintervallen med en färg i ett färgspektra. En 
blå nyans representerar en lägre spänning, medan de röda nyansera representerar högre spänningar. 
Färgskalan visar att spänningen i större delen av prismat är mellan 0 Pa och 2 kPa, men att vid 
koncentrationen uppgår den till dryga 160 kPa. Figur 2.4:3 visar samma förstoring men med en annan 
färgskala. De mörkt röda nyansen visar nu spänning mellan 10 kPa och 160 kPa och visar att 
spänningskoncentrationen ligger i den skarpa övergången. Vid vidare studier visar det sig att 
koncentrationen närmar sig hörnet benämnt 1.

Figur 2.4:2. Effektivspänningens, enligt von Mises, fördelning vid spänningskoncentrationen [kPa]. 

1 

Figur 2.4:3. Effektivspänningens, enligt von Mises, fördelning i böjprismat [kPa]. 
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Figur 2.4:1b till e visar även att konvergens med avseende på effektivspänning enligt von Mises inte 
uppnås för under- och överprismat. I dessa fall beror inte problemet på singulariteter utan snarare 
begränsningar i beräkningsprogrammet och geometri. Programmet är inställt på att konvergera på 
maximala effektivspänningen i hela modellen men i dessa fall flyttar spänningsmaximum sig när 
polynomgraden för formfunktionerna ökas. Vid förfining av elementen kring modellmaximum fås en 
placering utanför det förfinade området. Ett mätområde definieras runt om det ursprungliga 
modellmaximum och programmet ställs in på att konvergera mot maximal effektivspänning i detta 
begränsade område. Konvergens uppnås heller inte här, då spänningsmaximum fortsätter att flytta på 
sig, men nu inom det begränsade området. Försök görs även med att definiera en mätpunkt, men 
modellmaximum uppstår då inte vid denna punkt utan strax bredvid. Dessa hoppande 
spänningsmaximum syns även tydligt i konvergensgraferna, figur 2.4:1, som lokala extrempunkter. 
Flertalet försök görs genom att förfina elementen och definiera mätområden för att uppnå 
effektivspänningskonvergens utan att uppnå önskat resultat. Figur 2.4:4 visar en av dessa 
spänningskoncentrationer som lokaliserats i överprismat vid lastfall 0°. Förstorning A i figur 2.4:4 visar 
att högsta spänningskoncentration återfinns vid svets mellan gaveltäckplåt och gavelplåt och uppnår 
ungefär 3,4 kPa. 

Figur 2.4:5 visar spänningsfallet för lastfall 90° för överprismat. Även dessa modeller uppvisar låga 
spänningar till största delen dock lokala spänningskoncentrationer. Dessa koncentrationer finns även 
här vid geometriska övergångar som flyter och geometrin ändras. Förstoring A i figur 2.4:5 visar att 
största koncentrationen påträffas vid svets mellan gavelplåt och framplåt och uppgår till cirka 4,3 kPa.  

  

Figur 2.4:4. Effektivspänning, enligt von Mises, i överprismat för lastfall 0° [kPa]. 

Figur 2.4:5. Effektivspänning, enligt von Mises, i överprismat för lastfall 90° [kPa]. 
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Underprismat har liknande problem som överprismat, spänningskoncentrationer flyttas med förfinat 
beräkningsnät och ökad polynomgrad. Förstoring A i figur 2.4:6, spänningsbild för underprismat vid 
lastfall 0°, visar att koncentrationen återfinns i övergång mellan bak- och över-plåt och uppgår till cirka 
8,5 kPa.  

För lastfall 90°, visat i figur 2.4:7, är spänningskoncentrationen placerad vid geometriförändring i 
framplåten och uppgår till ungefär 2 kPa. 

 

Figur 2.4:6. Effektivspänning, enligt von Mises, i underprisma UP för lastfall 0° [kPa]. 

Figur 2.4:7. Effektivspänning, enligt von Mises, i underprisma  för lastfall 90° [kPa]. 
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Vid beräkningarna för att uppnå spänningskonvergens studeras även utböjningen. Utifrån dessa 
konkluderas att maximala utböjningen av modellerna inte påverkas nämnvärt då elementen förfinas 
och beräkningsområden ansätts. Figur 2.4:5 visar konvergenskurvor med avseende på maximal 
utböjning för de tre modellerna från beräkningar presentade i figur 2.4:1. X-axeln visar vilken 
polynomgrad beräkningen är genomförd på och y-axeln visar nu maximal utböjning i mm.  

Att utböjningskonvergens uppstår, men inte spänningskonvergens, beror på att spänningen, 𝜎, är 
proportionell mot töjningen, 휀, i enlighet med Hookes lag.  där 𝐸 är elasticitetsmodulen för det 
specifika materialet. Töjning är i sin tur definierad som förändringen av den ursprungliga längden för 
element, 𝐿0, alltså derivatan av förskjutningen, för små elastiska deformationer, med andra ord 
spänningen är proportionell mot töjningen av elementen, se ekvation 2.4:1. Små förändringar av 
elementlängder påverkar därför spänningen och töjningen mer än det påverkar utböjningen.    
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Konvergensgraferna i figur 2.4:8 visar tydligt att utböjningen inte förändras nämnvärt från och med 
polynomgrad 4 och uppåt. Beräkningar i flera steg, Multi pass, är resurskrävande vid lösning av 
differentialekvationerna vid de högre polynomgraderna, 7 och uppåt. Därför väljs det mindre 
resurskrävande metoden Single pass, beräkning i 2 steg, vid vidare beräkningar då beräkningstiden för 
en Singel pass är en bråkdel av tiden för en Multi Pass. 

  

Figur 2.4:8. Grafer av maximal utböjning [mm] med avseende på polynomgrad för maskindelarnas lastfall. 
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En Single pass beräkning görs för varje lastfall och modell med en applicerad kraft på 1 N. Dessa 
beräkningar används som referenser och anses vara en representation av dagens maskindelar. I figur 
2.4.9 visas en grafisk representation av utböjningen hos böjprismat med en skala i mm. I denna typ av 
bilder visar färgspektra magnituden på totala utböjningen. En blå nyans motsvarar en utböjning nära 
noll och röd nyans nära modellmaximum. Dessutom är deformationen av prismat kraftigt uppskalad 
och ursprunglig geometri syns som trådmodell i bakgrund. Maximal utböjningen av böjprismat med en 
last på 1 N är cirka 35.5 nm. 

Figur 2.4:10 och 2.4:11 visar utböjningen för överprismat de två lastfallen, 0° och 90°. Även här är 
deformationen uppskalad. Maximal utböjning för överprismat vid lastfall 0° är cirka 13.1 nm och för 
lastfall 90° är utböjningen cirka 10,6 nm.  

 

  

Figur 2.4:9. Utböjning [mm] av böjprismat vid 1 N. Utböjning överdriven. 

Figur 2.4:10. Utböjning av överprisma vid 1 N, lastfall 0°. Utböjning överdriven. 

Figur 2.4:11. Utböjning av överprisma vid 1 N, lastfall 90°. Utböjning överdriven. 
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Figur 2.4:12 och 2.4:13 visar utböjningen för underprismat de två lastfallen, 0° och 90°, med 
deformationen uppskalad. Maximal utböjning för överprismat vid lastfall 0° är cirka 14.8 nm och för 
lastfall 90° är utböjningen cirka 13,0 nm. Utböjningen i referensstudierna för underprismat är dock 
störst på ett för denna studie ointressant område. Då det är utböjningen av underskenan som är av 
intresse är ett mätområde ansatt på underskenans övre yta, det vill säga den yta som anlägger mot 
arbetsstycket. Maximal utböjning i detta område är för lastfall 0° är 5,99 nm och lastfall 90° 9,84 nm. 

 

  

Figur 2.4:12. Utböjning av underprisma vid 1 N, lastfall 0°. Utböjning överdriven. 

Figur 2.4:13. Utböjning av underprisma vid 1 N, lastfall 90°. 
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Känslighetstudier för de befintliga konstruktionsplåtarna i prismorna genomförs. En känslighetstudie 
genomförs genom att variera en eller flera dimensioner för den undersökta plåten och beräkna hur 
utböjningen förändras.  

Hos böjprismat undersöks hur fram och bakplåtens tjocklekar påverkar utböjningen. Det mått som 
förändras hos framplåten är benämnt 𝐹1 i figur 2.4:14. För att bevara lastfallet hålls mått 𝐹2.konstant. 
Framplåtens tjocklek varieras från 15 mm till och med 50 mm tjocklek. Hela bakplåtens tjocklek 
varieras, mått 𝐵1, mellan 25 och 50 mm. Vidare undersöks stagtrianglarnas påverkan på utböjningen, 
där tjockleken varieras mellan 5 och 30 mm. Tjockleken på stagrören kan inte ökas till mer än 10 mm 
för att fortfarande behålla dimensionerna 120x120 mm då Stena Stål inte levererar tjockare VKR i 
denna dimension (Stena Stål, 2013). Att öka tjockleken till mer än 10 mm och därmed öka 
dimensionerna för VKR profilen lämnas till den intresserade läsaren. Även böjarmarnas tjocklek 
studeras och varieras i studien från 30 till 60 mm.  

Överprismats variation av tjocklekar är något mer komplex då strukturen inte endast består av räta 
vinklar. För att inte skapa nya geometriska spänningskoncentrationer när framplåtens tjocklek varieras 
förändras även överplåtens tvärsnittsgeometri, se figur 2.4:15. När framplåtens tjocklek, 𝐹1, varieras 
från 40 mm till 80 mm förändras även ytan som sammankopplar framplåten med överplåten, Ö1. Alla 
vinklar i överplåten hålls konstanta. För att inte lastfallet skall variera hålls även anståndet 𝐹2 konstant. 
Vid känslighetsstudie av överplåten varieras tjockleken, Ö2, från 30 mm till 60 mm. Vinklar samt 
längderna Ö1 och Ö3 hålls konstanta. Bakplåtens tjocklek, 𝐵1, varieras från 30 mm till 60 mm. Ö3 

Figur 2.4:15. Dimensioner viktiga vid känslighetstudier på Överprisma. 

Figur 2.4:14. Dimensioner viktiga vid känslighetstudier på Böjprisma. 
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förlängs med samma steg som 𝐵1. Underplåten varieras med tjockleken, 𝑈1, från 30 mm till 60 mm 
medan samtliga vinklar är konstanta. För att inga nya hörn skall skapas följer även höjden av bakplåten, 
𝐵2, med i samma steg och urskärningen ur framplåten, 𝐹3, förändras med tjockleken så att inget hörn 
däremellan skapas. Stagplåtarnas tjocklek undersöks också, tjockleken varieras från 10 mm till 20 mm. 
Vid studie av utböjningens form, se figur 2.4:10 och 2.4:11, konstateras att framplåtens utstick är ett 
utsatt område för deformation. Därför undersöks om en ny konstruktionsplåt kan mildra detta, se figur 
2.4:16. Plåten har två 25° vinklar, 𝑁1, och fästs vid verktygsfästet nedre kant och i underplåten efter 
geometrisk bestämning. Variation av plåtens tjocklek, 𝐵1, varieras från 2,5 mm till 20 mm med övrig 
geometri oförändrad.  

På underprismats konstruktionsplåtar varieras tjocklekarna med konstanta vinklar. Tjocklekarna hos 
fram och bak-plåtarna varieras från 15 till 45 mm. Överplåten varieras mellan 40 och 90 mm medan 
stagplåten 2 och 20 mm. Utböjningen har även observerats av Petersen Machinery på den längre 
varianten, FUTURA PLUS 40. Vid studie av formen av modellens utböjning i figur 2.4:12 och 2.4:13 ses 
att utböjningen är som störst i prismats symmetriplan. Därför undersöks om ett fotstöd skulle mildra 
detta. Fotstödet utformas i modellen så att det blir en förlängning av den centrala stagplåten, se figur 
2.4:17. Vid känslighetstudie av denna varieras tjockleken mellan 2 och 10 mm. På ovankant på 
underskenan skapas en region som ansätts som mätområde för utböjning. 

Data från känslighetsstudierna överförs till Matlab. Grafer för de tre modellerna görs där utböjningen 
med avseende på massan ritas. Även beräknas kurvornas ändringskvot, gradient, och grafer för detta 
ritas. Att massa i stället för tjocklek används som referens beror på att massan står i direkt korrelation 
till materialåtgång och materialkostnad. Dessutom ger detta en tydligare bild över vilka 
konstruktionsplåtstjocklekar som påverkar utböjningen mest respektive minst. Dessa resultat 
presenteras i kapitel 3. 

Figur 2.4:16. Definition av ny plåt. 

Figur 2.4:17. Dimensioner för underprisma viktiga vid känslighetsanalyser samt definition av fotstöd. 
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2.5 Analytisk validering 

Validering av storleksordning på resultaten, från utböjningsanalyserna gjorda på FE-modellerna, 
beräknas analytiskt. Beräkningarna görs med balkteori på förenklade tvärsnitt. Tvärsnitten sätts som 
konstanta genom hela balken och utseende väljs utifrån det karaktäristiska tvärsnittet för prismorna. 
Prismorna längd ansätts till 3,0 m, vilket motsvarar kontakytan från arbetsstycket  

För ett rent böjande lastfall används elementarfall för fritt upplagd balk med jämt utbredd last vilket 
ger utböjningen, 𝛿, enligt ekvation 2.5:1 och visualiseras i figur 2.5:1 

)1:5.2(
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5 4
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Där 𝑞 är utbredd last per längdenhet och 𝑙 är balkens längd. 𝐸 är elasticitetsmodulen för materialet 
och 𝐼 är balkens yttröghetsmomentet (Sundström, 2008). De värden som används gemensamt för de 
tre verktygsprismorna visas i tabell 2.5:1.  

För en fritt upplagd balk har ändarna möjlighet att rotera och avståndet mellan uppläggningspunkterna 
kan krympa vilket inte överensstämmer med modellerna som skall valideras. En balk fast inspänd i 
båda ändar kan inte ändarna roteras eller flyttas. Över och underprismat är enligt FE-modellerna fast 
inspända i maskingavlarna som anses styva. Enligt Bernoulli-Eulers balkteori kan elastiska linjens 
ekvation, ekvation 2.5:2, beskriva en balks egenskaper under böjning (Sundström, 2008).  
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𝑥 är avståndet från balkens vänstra infästning och y dess utböjning, se figur 2.5:2. Båda sidor av 
likamedstecknet i ekvation 2.5:2 multipliceras 𝐸 och 𝐼 samt integreras tre gånger med avseende på 𝑥, 
se ekvation 2.5:2.  

   

 
)3:5.2(

26

2

32

2

1

3

32

2

1

CxC
xCxxq

CxC
xC

dxxqdxdx
dx

dy
EIxEI



 

 

휃(𝑥) är nedböjningsvinkeln vid 𝑥 och 𝐶1, 𝐶2 och 𝐶3 är integrationskonstanter. Ekvation 2.5:3 integreras 
ytterligare en gång med avseende på 𝑥 och ger ekvation 2.5:4 där 𝑦(𝑥) är nedböjninen vid 𝑥. 

Tabell 2.5:1. Gemensamma värden för tre analytiska beräkningarna.  

Figur 2.5:1. Elementarfall för fritt upplagd balk. 
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Elastiska linjens ekvation tillsammans med randvillkor kan beskriva en fast inspänd. För en balk fast 
inspänd i båda ändar, som i figur 2.5:2, gäller att utböjningen av balken vid ändarna är noll och även 
utböjningsvinkeln är noll. Randvillkoren blir därmed enlig ekvation RV1 till och med RV4 respektive.  
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Ekvation 2.5:3 och 2.5:4 med randvillkoren RV1 och RV2 respektive ger ekvation 2.5:5. 

)5:5.2(043 CC   

Randvillkor RV3 med ekvation 2.5:3 ger att integrationskonstanten 𝐶2 beror på konstanten 𝐶1 enligt 
uttrycket 2.5:6 
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Randvillkor RV4, ekvation 2.5:4 tillsammans med uttrycket 2.5:6 ger att integrationskonstanten 𝐶1 
enligt ekvation 2.5:7. 
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Ekvation 2.5:7 i ekvation 2.5:6 ger integrationskonstanten 𝐶2 enligt ekvation 2.5:8. 
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Figur 2.5:2. Definition av elastiska linjens ekvation. 
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Ekvation 2.5:5, ekvation 2.5:7 och ekvation 2.5:8 i ekvation 2.5:4 ger nedböjningen 𝑦(𝑥) som ekvation 
2.5:9.  

    )9:5.2(2
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Den utbredda kraften ansatt på balken är symmetrisk kring mitten, vid 𝑥 = 𝐿/2, detta leder till att 
maximal utböjning uppstår vid samma punkt. Med 𝑥 = 𝐿/2 insatt i ekvation 2.5:9 fås maximal 
utböjningen enligt ekvation 2.5:10. 
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Vid jämförelse med ekvationen för fritt upplagd balk, ekvation 2.5:1, och ekvationen för fast inspänd 
balk, ekvation 2.5:10, ges att endast faktorn 5 skiljer dessa åt.  

Yttröghetsmoment beskriver tillsammans med elasticitetsmodulen styvheten hos en balk med ett 
specifikt tvärsnitt. Tvärsnitten kan delas in i element. Det totala yttröghetsmomentet, 𝐼, med avseende 
på koordinatsystemet 휁휂 med origo i tvärsnittets totala tyngdpunkt, är summan av elementens 
tröghetsmoment m.a.p koordinatsystemet 휁휂 och beräknas med hjälp av Steiners sats, ekvation 2.5:11 
respektive 2.5:12. Där elementens area betecknas 𝐴𝑒, yttröghetsmoment 𝐼𝑒, samt det tvärsnittets 
totala tyngdpunkt,  �̅� respektive 𝑧̅, och elementets tyngdpunkt, 𝑦�̅�.alternativt 𝑧�̅� med avseende på 
koordinatsystemet 𝑦𝑧 (Sundström, 2008). 
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Tvärsnittens totala tyngdpunkt, med avseende på koordinatsystemet 𝑦𝑧, beräknas enligt ekvation 
2.5:13 och 2.5:14 där 𝐴 är det totala tvärsnittets area (Sundström, 2008). 
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Yttröghetsmomentet för ett rektangulärt element beräknas enligt ekvation 2.5:15 och 2.5:16 där 
böjning sker kring 𝑦 respektive 𝑧. Ett triangulärt elements yttröghetsmoment beräknas enligt ekvation 
2.5:17 och 2.5:18. Basen för elementet betecknas b och höjden h (Sundström, 2008). 
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Tyngdpunktens position för ett rektangulärt element beskrivs enligt uttryck 2.5:19 samt 2.5:20 och för 
ett triangulärt element 2.5:21 och 2.5:22. 
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Figur 2.5:3. Definition av element i böjprismat. 
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Böjprismat byggs i sitt karakteristiska tvärsnitt av rektangulära element med höjd, ℎ, och bredd, 𝑏, i 
ett ortogonalt koordinatsystem 𝑦𝑧, se figur 2.5:3. Dimensionerna för elementen redovisas i tabell 
2.5:2. Dessa dimensioner insatta i ekvationerna 2.5:11 till och med 2.5:20 ger tyngd punkter, areor och 
yttröghetsmoment för enskilda element samt böjprismats totala värden, presenterat i tabell 2.5:2.  

Värden för böjprismats tröghetsmoment insätts i ekvation 2.5:1 och 2.5:10, tillsammans med värden 
från tabell 2.5:1, ger utböjningen för en fritt upplagd balk samt en fast inspänd balk. Utböjningen vid 
analytisk räkning samt de värden som referensanalyser i Mechanica ger presenteras i tabell 2.5:4. De 
värden som presenteras för FE-modeller är från referensanalyserna, alltså 1 N belastning, i specifik 
koordinatriktning, det vill säga i 𝑦 och 𝑧-riktning. 

Tabell 2.5:2. Dimensioner för elementuppbyggnad av böjprismat. 

Tabell 2.5:3. Beräknade värden för böjprismat och dess element. 

Tabell 2.5:4. Värden för jämförelse mellan analytiska beräkningar och FE-modell för böjprisma. 

Figur 2.5:4. Definition av element för överprisma. 
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Överprismats karaktäristiska tvärsnitt byggs upp av element med triangulära och rektangulära tvärsnitt 
med höjd, ℎ, och bredd, 𝑏, i ett ortogonalt koordinatsystem 𝑦𝑧, se figur 2.5:4. Det förenklade 
tvärsnittet för själva överprismat byggs upp av ett stort element, element nummer 3, som sedan 
reduceras genom element nummer 4 till och med 8. Detta genomförs genom att ansätta att element 
4 till och med 8 med en negativt yttröghetsmoment och area. Dimensionerna för elementen redovisas 
i tabell 2.5:5 förutom vinkelvärdet, ∝, som är 40°. Dessa dimensioner insatta i ekvationerna 2.5:11 till 
och med 2.5:22 ger tyngdpunkter, areor och yttröghetsmoment för enskilda element samt 
överprismats totala värden, som presenteras i tabell 2.5:6. 

Värden för överprismats tröghetsmoment insatt i ekvation 2.5:1 och 2.5:10, tillsammans med värden 
från tabell 2.5:1, ger utböjningen för en fritt upplagd balk samt en fast inspänd balk. Utböjningen vid 
analytisk räkning samt de värden som referensanalyser i Mechanica ger presenteras i tabell 2.5:7. 

Tabell 2.5:5. Dimensioner av överprismats element. 

Tabell 2.5:6. Beräknade värden för överprismat och dess element. 

Tabell 2.5:7. Värden för jämförelse mellan analytiska beräkningar och FE-modell för överprisma 
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Underprismats karaktäristiska tvärsnitt byggs upp av element med triangulära och rektangulära 
tvärsnitt med höjd, ℎ, och bredd, 𝑏, i ett ortagonalt koordinatsystem 𝑦𝑧, se figur 2.5:5. Dimensionerna 
för elementen redovisas i tabell 2.5:8 förutom vinkelvärdet, 𝛽, som är 30°. Element nummer 2 till och 
med 7 ansätts med negativt yttröghetsmoment och areor.  Dessa dimensioner insatta i ekvationerna 
2.5:11 till och med 2.5:22 ger tyngd punkter, areor och yttröghetsmoment för enskilda element samt 
överprismats totala värden, som presenteras i tabell 2.5:9.  

Figur 2.5:5. Dimensioner för underprismats element. 

Tabell 2.5:8. Dimensioner underprismat. 

Tabell 2.5:9. Beräknade värden för överprismat och dess element. 
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Värden för överprismats tröghetsmoment insätts i ekvation 2.5:1 och 2.5:10, tillsammans med värden 
från tabell 2.5:9, ger utböjningen för en fritt upplagd balk samt en fast inspänd balk. Utböjningen vid 
analytisk räkning samt de värden som referensanalyser i Mechanica ger presenteras i tabell 2.5:10 

Vid jämförelse mellan FE-simuleringarna och de analytiska beräkningarna, presenterade i kapitel 2.5, 
visar en skillnad av utböjningen av prismorna, i vissa fall upp mot en tiopotens. Denna skillnad beror 
på att de förenklingar gjorda av tvärsnittet. Resultaten skulle troligtvis överensstämma bättre om 
prismornas tvärsnitt tilläts variera längs med prismat längd, så som i FE-simuleringarna. En av 
grunderna i balkteori är också att lasten ansätts direkt över tyngdpunkten. För solidmodellerna är detta 
inte fallet, då den anlagda lasten är vinkelrätt förskjuten från tyngdpunkten. Denna förskjutning ger 
upphov till ett moment som i sin tur ger upphov till att prismorna även utsätts för vridning. Denna 
vridning syns i figurerna 2.4:9 till och med 2.4:13. Sättet som prismorna är infästa i de relativt styva 
maskingavlarna måste beskrivas som ett mellanting mellan fritt upplagd och fast inspänd. Detta är 
tydligt vid fallet för böjprismat, som i solidmodellerna är fast inspänt i maskingavlarna via böjaxeln 
medan balken, som representerar böjprismat i de analytiska beräkningarna, består endast av det 
segment som är under lasten från arbetsstycket. Segmentets ändar kan rotera något men inte rotera 
fritt så som för en fritt upplagd balk. Över och underprismat har större anläggningsyta mot 
maskingavlarna än böjaxeln och är därför är rationen av ändarna mer hämmad än för böjprismat. Att 
resultatet från beräkningarna för fast inspänd balk inte överensstämmer bättre med FE-simuleringarna 
beror på att vridningen av över och underprismat är betydande för totala deformationen av prismorna. 
Vridningen av över- och underprismat är dessutom större än för böjprismat, då det vinkelräta 
avståndet från anlagda kraften till prismats tyngdpunkt är större än för böjprismat.  

Att resultaten av de analytiska beräkningarna inte överensstämmer med FE-simuleringarna kan också 
bero på att Bernoulli-Eulers balkteori inte är giltigt för maskindelarna. Ett av kriterierna för att balkteori 
ska vara giltigt är att längden på balken ska vara avsevärt större än balkens höjd (Sundström, 2008). 
Detta kan tolkas som att längden ska vara minst 10 gånger höjden vilket inte är fallet för 
maskindelarna. Trots dessa faktorer som kan bidra till felmarginalen anses de analytiska beräkningar 
tyda på att FE-simuleringarna visar en rimlig utböjning. 

  

Tabell 2.5:10. Värden för jämförelse mellan analytiska beräkningar och FE-modell för överprisma 
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3 Resultat 

Resultaten från känslighetsstudierna av böjprisma presenteras i kapitel 3.1, överprisma 3.2 och 
underprisma 3.3.  Eftersökt i analysen är förbättrad styvhet utan öka vikten. Detta uppnås genom att 
minska vissa och öka andra plåtars dimensioner. För att uppnå detta skall plåtar som minskas i vikt 
förändra utböjningen så lite som möjligt medan de som ökas skall ha en så stor påverkan som möjligt. 
Gradienten ges av Matlabfunktionen gradient och är approximativ. En exakt gradient kan inte fås på 
grund av att grafen inte är en matematisk funktion utan linjär sammanbindning mellan värden från 
Mechanica. I bilagor 1 till och med 4 presenteras grafer från känslighetsstudierna för att tydligare visa 
sambanden mellan utböjning och vikt samt gradienter för de samma. I bilaga 5 visas matlabkod som 
inkluderar data för grafer.  

3.1 Böjprisma  

I figur 3.1:1 visas kurvorna från känslighetsstudierna för böjprismat. Punkten där kurvorna 
sammanstrålar motsvarar den ursprungliga konstruktionen. Utifrån detta konstateras att största 
förändring av utböjning per viktenhet fås genom att ändra tjockleken på stagtrianglarna och stagrören 
tillverkade av VKR. Figur 3.1:2, där den punktstreckade linjen motsvarar ursprunglig massa, 𝑚0, för 
böjprismat, visar att ökning av tjockleken för stagtringlarna till mer än en total massa för modellen på 
ca 316,5 kg inte är lika effektivt som innan. Denna vikt uppnås då stagtrianglarnas tjocklek är 12,5mm. 

  
Figur 3.1:1. Känslighetsstudier för samtliga undersökta dimensioner av böjprismat. 
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Figur 3.1:1 visar även att ökning av bakplåtens tjocklek påverkar utböjningen bättre per viktenhet än 
böjarmar och framplåt. Däremot kan framplåtens tjocklek minskas utan att försämra utböjningen 
nämnvärt. En ny känslighetsstudie genomförs, denna gång med tjocklek för stagtrianglarna satta till 12 
mm, stagrören till 10 mm och framplåt till 15,3 mm. Om tjockleken minskas ytterligare för framplåten 
påverkar detta geometrin under böjskenan och lastfallet är inte längre det samma. Böjarmens tjocklek 
hålls till sin ursprungliga tjocklek. Även denna tjockleksförändring påverkar lastfallet genom att totala 
prismats längd förändras. En sådan förändring får konsekvenser både för de andra prismorna men 
också för böjprismats lastfall. I känslighetsstudien sätts att bakplåtens tjocklek varierar från 15 mm 
upp till 45 mm. Vidare ansätts ett mätområde i övre kanten av böjskenan vid symmetriplanet. Detta 
görs då tidiga analyser av deformationen visar att modell maximum inte längre uppstår vid böjskenan. 
Den horisontala punktstreckade linjen, 𝑢0, motsvarar referensanalysens utböjning och är det mål som 
ska uppfyllas.  

Figur 3.1:3 visar med lodrät punktstreckad linje att om bakplåtens tjocklek sätts till 30 mm uppnås 
målet att böjskenans utböjning maximalt uppgår till 35,1 nm.  

 

Figur 3.1:2. Känslighetsanalys av stagtrianglar samt gradient av denna analys. 

Figur 3.1:3. Känslighetsstudie för slutgiltig dimensionering. 
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Figur 3.1:4 visare hur böjprismat deformeras med de nya dimensionerna. Modell maximum är ca 42 
nm men maximala utböjning på böjskenan uppgår endast till approximativt 35.1 nm. Med föreslagna 
dimensioner har vikten på modellen reducerats från approximativt 315 kg till 290 kg, en reduktion på 
ca 25 kg. Detta innebär en viktreduktion på totalt ca 50 kg för hela konstruktionen. 

3.2 Överprisma 

Samtliga resultatet från böjprismats känslighetsanalyser är sammanställt i figur 3.2:1 vid lastfall 0° och 
figur 3.2:2 för lastfall 90°. 

 

  

Figur 3.1:4. bild av utböjningen för slutgiltig dimensionering. 

Figur 3.2:1. Känslighetsstudier för samtliga undersökta dimensioner av överprismat vid lastfall 0°. 
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Enligt figur 3.2:1 är det effektivast att öka underplåtens tjocklek jämfört med de andra plåtarna. Dock 
visar 3.2:2 att för lastfall 90° ger en tjockleksökning av underplåten en nästan opåverkad utböjning. 
Båda figurerna visar även att den nya konstruktionsplåten vid tidigt stadium ger relativt mycket styvhet 
per viktenhet. Därför ansätts den nya konstruktionsplåten att ha en tjocklek av 10 mm. Därefter 
varieras framplåten från 40 mm till 60 mm i en slutliga känslighetsanalys. Lastfall för gåsfotsverktyget, 
se figur 1.6:1, studeras inte i detta arbete så att en reducering av tjocklekarna för dagens 
konstruktionsplåtar kan inte göras. Detta på grund av att reduceringen kan leda till försämrad 
prestanda för denna funktion av maskinen. 

Resultatet från de slutgiltiga känslighetsanalyserna presenteras i figur 3.2:3. Den heldragna kurvan 
visar utböjningen med avseende på tjockleken hos framplåten. Den horisontella punktstreckade linjen, 
𝑢0, motsvara utböjningen i referensanalysen. Utifrån resultaten i dessa känslighetsstudier väljs 
dimensionerna 50 mm för framplåten. Detta ger även att överplåten förändras i tjocklek till drygt 36 
mm. Konstruktionsplåtar ska enligt avgränsning dimensioneras i hela 5 mm steg, därför 
rekommenderas att överplåten ges en tjocklek av 35 mm. Övriga plåtar hålls i ursprunglig tjocklek. 

Figur 3.2:3. Känslighetsstudier för samtliga undersökta dimensioner av överprismat vid lastfall 90°. 

Figur 3.2:2. Känslighetsstudier för slutgiltig dimensionering för båda lastfallen. 
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Dessa dimensioner ger en utböjning vid en last av 1,44 N enligt Mechanica på 12,9 nm vid lastfall 0° 
vilket satisfierar det krav på att inte överstiga referensvärdet på 13,14 nm. En utböjning på 10,9 nm 
för lastfall 90° vilket inte satisfierar det uppställda krav som ställts i arbetet på 10,63 nm men är inom 
en felmarginal på 2 %. Denna dimensionsökning leder till en ökad modellvikt från 470 kg till 595 kg 
vilket ger en ökning på 250 kg på hela maskindelen. 

  
Figur 3.2:4. Utböjningen vid slutgiltig dimensionering vid lastfall 90°. 

Figur 3.2:5. Utböjning av överprisma vid slutgiltig dimensionering vid lastfall 0°. 
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3.3 Underprisma 

Samtliga resultatet från underprismats känslighetsanalyser är sammanställt i figur 3.3:1 vid lastfall 0° 
och i figur 3.3:2 visas känslighetsanalyser för lastfall 90°. 

 

I figurerna 3.3:1 och 3.3:2 ses att den förändring som ger störst skillnad i förhållande vikt är fotplåten. 
Genom att implementera denna kan övriga plåtar troligt reduceras. Därför görs en sista 
känslighetstudie där bakplåten låts variera från 10 mm till 30 mm, framplåten 15 mm till 30 mm och 
överplåten minska från 45 till 37,5 mm. För att minska överplåten ytterligare krävs en omarbetning av 
verktygsfästet. 

 

Figur 3.3:1. Känslighetsstudier för samtliga undersökta dimensioner av underprismat lastfall 0°. 

Figur 3.3:2. Känslighetsstudier för samtliga undersökta dimensioner av underprismat lastfall 90°. 
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Figur 3.3:3 presenterar resultatet från den sista känslighetstudien med de tre variablerna. I denna är 
referensstudien visad som punktstreckad horisontell röd linje kallad 𝑢0, som illustrerar 
referensutböjningen. Figuren visar vilka dimensioner som uppfyller studiens krav på styvhet för lastfall 
0°. Figur 3.3:4 visar samma känslighetsanalys men med lastfall 90°.  

 

Utifrån resultaten rekommenderas för underprismat en fotplåt fast förankrat i golvet vid 
symmetrisnittet med 10 mm tjocklek. Överplåten hålls konstant då studie av hur underskenans 
verktygsfäste påverkas av minskad godstjocklek inte har genomförts. Detta medför att dimensionen 
för överplåten är styvare än vad som behövs enligt känslighetstudien redovisad i 3.3:3 och 3.3:4. 
Därmed kan både fram och bakplåt reduceras till 20 mm. I sin tur medför detta att vikten av modellen 
reduceras från 525 kg till 410 kg. Då modellen är reducerad till hälften på grund av symmetri ges en 
minskad massa på 230 kg.  

  

Figur 3.3:4. Känslighetsstudie för slutgiltig dimensionering för lastfall 90°. De tre graferna visar plåttjocklek för de tre 
variablerna. 

Figur 3.3:3. Känslighetsstudie för slutgiltig dimensionering för lastfall 0°. De tre graferna visar plåttjocklek för de tre 
variablerna. 



Högskolan i Skövde   Förbättrad styvhet av  
Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Kantvikmaskin 

Wallgren,Ytterby 43 2014-01-27 

 

Dimensionsförslaget för underprismat uppfyller arbetets krav, att inte övergå referensanalysernas 
utböjning på 5,99 nm, vid lastfall 0° med en maximal utböjning av 4,6 nm, se figur 3.3:1. Dock uppfylls 
inte motsvarande krav för lastfall 90° där utböjningen enligt Mechanica har ett modellmax på 13,6 nm, 
se figur 3.3:2, och lastfallet har ett referensvärde på 9,8 nm. Utböjningen sker dock inte troligt då i 
verkligheten överprisma samt arbetsstycke motverkar denna utböjning. Figur 3.2:5 visar att 
överprismats utböjning för lastfall 90° sker ned mot underprismat  

  

Figur 3.3:5. Bild av utböjning vid slutdimensioner av underprisma vid lastfall 0°. 

Figur 3.3:6. Bild av utböjning vid slutdimensioner av underprisma vid lastfall 90°. 
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4 Konklusion och diskussion 

Ett av målen med detta arbete var att lämna ett förslag på materialförändring. Denna 
materialförändring var tänkt att leda till en styvare maskin. Styvhet beror av elasticitetsmodulen och 
yttröghetsmomentet. Elasticitetsmodulen för stål är närmast oberoende av legering och kolhalt. 
Däremot förändras flytgränsen vid förändring av kolhalt och legering (Bengtsson, 2010b). Således är 
enda fördelen med att byta till ett annat stål att flytgränsen kan ökas om spänningarna i konstruktionen 
skulle överskrida flytgränsen och ge bestående deformationer. Dock har ingen tillförlitlig 
spänningsanalyser utförts. Därför lämnas inget nytt förslag utan Petersen Machinery rekommenderas 
att behålla dagens konstruktionsmaterial. 

Vikten har direkt korrelation med materialkostnaderna då stål köps från Stena Stål, där stål säljs per 
kilogram (Stena Stål, 2013). Sammanlagt har maskindelarnas vikt reducerats med 30 kg från totala 
ursprungsvikten, vilket var 2620 kg. Detta leder till en minskad materialkostnad, cirka 300 kr (Stena 
Stål, 2013). Dock måste de nya plåtarna, fotplåten i underprismat och den nya konstruktionsplåten i 
överprismat, kapas, slipas, och svetsas vilket ökar tiden för tillverkningen. Böjprismats framplåt 
reduceras i studien till 15,3 mm tjocklek. Detta medför att böjskenan inte längre har något stöd från 
ett urfräst spår utan all kraft måste tas upp av de skruvar som fäster verktyget. Om en tjockare plåt 
används kommer styvheten öka, men viktförtjänsten går förlorad. Även en urfräsning i den 15,3 mm 
plåten skulle fungera men då ändras lastfallet och jämförelsen är inte giltig. Både över- och under-
prismor visar vid lastfall 90° att deformationens riktning går mot arbetsstycket. Detta tolkas som att 
en ökad klämkraft appliceras på arbetsstycket och kan leda till ökade spänningar i prismorna. 

4.1 Livscykeldiskussion 

En av fördelarna med den reducerade vikten är att maskinens miljömässiga påverkan minskas. 
Maskinen är till stor del tillverkad av stål. Stål är en legering av järn och kol. Järnmalm bryts normalt i 
dagbrott förutom i Sverige där malmen bryts i gruvor. Gruvdrift orsakar stora förändringar i landskapet 
och stor mängd avfall i form av gråberg skapas. Dessutom finns risker att vattenflöden leds om och kan 
orsaka stor skada i naturen, då den torkar ut. Vattenkonsumtionen är ofta hög vid järnframställning. 
En stor del av detta vatten går dock att återvinna. Om vattnet släpps ut i närliggande vattendrag finns 
en risk att detta medför att jordpartiklar samt järn och andra metaller sprids. Järn är ett viktigt 
näringsämne för de flesta organismer, men kan vara skadligt vid höga halter. Järnbrytning via dagbrott 
orsakar stora utsläpp av damm och partiklar jämfört med brytning i gruva. Mindre partiklar kan 
transporteras långa avstånd med luften och orsaka hälsoproblem, så som lungproblem. I Sverige har 
utvecklingen av reningsteknik, filter och fläktsystem lett till en radikal minskning av partiklar. Ökade 
rening av luft bidrar dock till en ökad energiåtgång. För enklare transportera malmen till raffinering 
formas malmen via pulverisering till sinter, halvsmält malmpulver formas till kulor, eller pellets. 
Framställningen av sinter leder till större utsläpp av partiklar, kväveoxider, och svaveldioxid än 
framställning av pellets, endast pressat malmpulver. Raffinering av järn och stål är mycket 
energikrävande, då processerna sker vid höga temperaturer. Det är även nödvändigt att bränslet har 
hög energikoncentration, så som kol, olja, gas eller el. Biobränslen uppfyller inte energikraven och de 
krav som ställs på atmosfären vid förbränningen. (SveMin, 2011) (Riksantikvarieämbetet, 2013) 
(Socialstyrelsen, 2009) 

Maskinen förbrukar energi under hela sin livstid. Nedan görs en överslagsräkning av denna 
förbrukning. Enligt begränsningarna tittas endast på de tre maskindelarna, dock räknas 
energiförbrukningen under drift utifrån de motorer som driver maskinen. Energiförbrukningen för 
tillverkning av maskinen, så som svetsning och fräsning, ignoreras då denna beräkning är betydligt mer 
svåruppskattad. 
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Ett scenario studeras där järnmalm bryts och förädlas, till stål, i norra Sverige, och därefter 
transporteras med tåg och lastbil till Götene där maskindelarna tillverkas. Därefter transporteras, med 
lastbil, färdig maskin till Göteborgs hamn där den skeppas till Shanghai, med containerfartyg. 
Maskinens slutanvändare är en industri i Shanghais närområde och används 8 timmar om dygnet, 300 
dagar om året under dess ca 30 åriga livslängd, alltså 72000 arbetstimmar. Under en timme sker 100 
bockmoment. I slutet av livscykeln återvinns stålet och smälts ned till råstål som på nytt kan användas 
till stålkonstruktion. 

För att producera ett ton stålplåt från järnmalm krävs ca 4000 kWh och för stålplåt av stålskrot krävs 
550 kWh (Bengtsson, 2010b). För transporterna varierar energianvändningen mellan de olika 
transportslagen. För tågtransport kan materialet fraktas till en energikostnad på 0,06 kWh/tonkm. 
Fartyg har en något lägre, 0,05 kWh/tonkm, och lastbil en betydligt högre kostnad på 0,2 kWh/tonkm 
(Lenner, 1999). Energiekvivalenterna kan anses gamla då effektiviteten förbättras sen studien gjordes, 
men sifforna anses tillräckliga för detta överslag. Futura Plus är utrustad med två uppsättningar 
motorer. Första uppsättningen driver överprismat och håller fast arbetsstycket under bockprocessen 
och har en effekt på 2,2 kW. Den andra uppsättningen driver böjprismats rörelse, och är på 3,0 kW 
effekt (Petersen Machinery, 2013). Som överslagsräkning antas att överprismats motorer arbetar 
under 15 s per bockning med en i medeltal belastningsgrad på 50 % då denna har en bromsmekanism 
som inte kräver full effekt vid mothåll, medan böjprismats är aktiv under 5 s och antas i medeltal ha 
en belastningsgrad på 80 %.  

I tabell 4.2:1 sammanställs scenariots energianvändning. För att producera materialet, 2,6 ton stål, 
maskindelarna är tillverkade av krävs 10 MWh. Används istället återvunnet stål åtgår endast en 
bråkdel, 1,3 MWh. För transportsträckan inom Sverige, från norra Sverige via Götene till Göteborgs 
hamn, samt sträckan på land i Shanghai, uppskattas att 1000 km med tåg respektive lastbil sker till en 
energikostnad på 0,1 MWh för tåg och 0,5 MWh för lastbil. Sjövägen mellan Göteborg och Shanghai 
uppskattas till 20 000 km (Lönnö, et al., 2005) och ger därav en energiförbrukning på 1,5 MWh för de 
2,6 ton som fraktas. Den energi som åtgår för att genomföra en bockning beräknas till 7,9 Wh. 
Sammantaget över de uppskattade 72 000 drifttimmarna blir detta 57 MWh. Sammanlagt åtgår 70 
respektive 61 MWh där driften har den största påverkan. Den största energiåtgången för maskinen är 
den energi som krävs för att hålla fast överprismat under bockprocessen som beräknas stå för ungefär 
hälften av totala energiåtgången.  

Tabell 4.1:1. Energiåtgång i livscykelanalys enligt scenario. 
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Den föreslagna dimensioneringen påverkar inte energiåtgången för maskinens livscykel. Endast det 
lättade böjprismat kan ge en något lägre drift då detta inte behöver lyfta lika mycket egenvikt för varje 
bockcykel, cirka 250 Ws, räknat med potentiella energiförändringen. Något som skulle kunna förbättra 
denna förbrukning relativ mycket är om en motvikt skulle konstrueras för böjprismat. För att lyfta 
egenvikten, räknat med potentiell energiförändring, så åtgår cirka 1500 Ws per bockcykel. Detta ger 
att scenariot för böjprismats drift går från 24 MWh till 21 MWh. Tillverkningen med ett påslag på 600 
kg för motvikten ger en ökning från 1,3 MWh till 1,5 MWh vid tillverkning av återvunnet stål och 
energin för transport ökar från 3,1 MWh till 3,9 MWh. Alltså skulle denna förändring kunna ge en 
besparing på 2 MWh över livscykeln. Detta ger med en kostnad för elektricitet på 1 kr/kWh, en 
besparing på 2000 kr, jämfört med det pålagda materialpriset med 600 kg stål á 10 kr/kg (Stena Stål, 
2013), alltsås 6000 kr, alltså inget som rekommenderas. 

4.2 Framtida arbete 

Konstruktionsförändringen med en fotplåt för underprismat ger att utböjningen inte längre är som 
störst vid symmetrisnittet. Detta medför att utböjningsmaxima blir två noder för underprismat. Detta 
ses som ett möjligt framtida arbete att undersöka påverkan på noggrannheten hos det bockade 
arbetsstycket. 

Analyserna gjorda i denna rapport är gjorda endast som statiskt analyser. Bockningsprocessen är dock 
inte statisk. Att göra en studie av hur bockningsrörelsens hastighet påverkar resultatet av bockningens 
noggrannhet samt arbetsstyckets benägenhet för sprickbildning skulle därför kunna vara ett intressant 
framtida arbete.  

Böjprismats verktygsfäste är i och med de föreslagna dimensionerna för framplåten försvagat. Därför 
är ett viktigt framtida arbete att studera detta. Även hos underprismat är verktygsfästet ett intressant 
område att studera, då ytterligare reduktion av prismat då eventuellt kan genomföras. 

Två områden som är avgränsade från detta arbete är gåsfotsverktyget och maskingavlarna. Studier på 
hur gåsfotens lastfall påverkar överprismat är av intresse för vidare optimering. Även maskingavlarnas 
flexibilitet påverkar maskinens noggrannhet och därför av intresse. 

Länkarmsystemet mellan fram- och bakplåt utsätts för stor belastning under bockprocessen. I 
analyserna gjorda ignoreras systemets inverkan på totala utböjningen genom att inga kontaktytor är 
ansatta. Ett viktigt framtida arbete är därför att inkludera kontaktytor och hela länkarmsystemet. Detta 
kommer troligen leda till framplåtens rekommenderade tjocklek inte längre är tillräcklig då tidiga 
simuleringar gjorda för detta arbete tyder på deformation av framplåten längs med glidgejdrarna.  

Några konstruktionsförslag som lämnas är att på underprismat öka antalet fotplåtar, till exempel till 
lika många som stagplåtar, för att ytterligare kunna reducera utböjning och/eller reducera 
plåtdimensionerna för materialbesparing. Ytterligare ges förslag på att undersöka en snedsträva på 
underprismat fäst vid symmetrilinjen som följer överplåtens vinkel och fästs i golvet, benämnt A i figur 
4.2:1, för att reducera rörelser i horisontalplanet.  

Figur 4.2:1. Förslag på snedsträva för underprisma. 
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6 Bilagor 
6.1 Bilaga 1. Känslighetsstudier för Böjprisma 

Figur 6.1:1 Känslighetsstudier av böjprismats fram- och bak -plåt samt dess gradienter. 

Figur 6.1:2 Känslighetsstudier av böjprismats böjarm samt dess gradienter. 

Figur 6.1:3 Känslighetsstudier av böjprismats Stag-trianglar och -rör samt dess gradienter 
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6.2  Bilaga 2. Känslighetsstudier Överprisma lastfall 0° 

Figur 6.2:1. Känslighetsstudier av överprismats fram-, över-, bak- och under-plåt vid lastfall 0° samt dess gradienter. 

Figur 6.2:2.f Känslighetsstudie av överprismats stagplåt vid lastfall 0° samt dess gradient. 
 

Figur 6.2:3. Känslighetsstudie av överprismats den nya konstruktionsplåten vid lastfall 0° samt dess gradient. 
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6.3 Bilaga 3. Känslighetsstudier Överprisma lastfall 90° 

 

Figur 6.3:1. Känslighetsstudier av överprismats fram-, över-, bak- och under-plåt vid lastfall 90° samt dess gradienter. 

Figur 6.3:1. Känslighetsstudie av överprismats stagplåt vid lastfall 90° samt dess gradient. 

Figur 6.3:3. Känslighetsstudie av överprismats den nya konstruktionsplåten vid lastfall 90° samt dess gradient. 
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6.4 Bilaga 4. Känslighetsstudier Underprisma lastfall 0° 

Figur 6.4:1. Känslighetsstudier av underprismats fram-, över- och bak -plåt vid lastfall 0° samt dess gradienter. 

Figur 6.4:3. Känslighetsstudier av underprismats fotplåt vid lastfall 0° samt dess gradienter. 

Figur 6.4:2. Känslighetsstudier av underprismats stagplåt vid lastfall 0° samt dess gradienter. 
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6.5 Bilaga 5. Känslighetsstudier Underprisma lastfall 90° 

Figur 6.5:1. Känslighetsstudier av underprismats fram-, över- och bak -plåt vid lastfall 90° samt dess gradienter. 

Figur 6.5:2. Känslighetsstudier av underprismats stagplåt vid lastfall 90° samt dess gradienter. 

Figur 6.5:3. Känslighetsstudier av underprismats fotplåt vid lastfall 90° samt dess gradienter. 
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6.6 Bilaga 6. Matlab kod med mätdata 
clc 

close all 

clear all 

  

%%-----------------------------------------------------%% 

%%          u annoterar utböjning                      %%                               

%%          m annoterar massa                          %% 

%%          x annoterar gradienten                     %% 

%%          y vektor för plot av original massa        %%     

%%          sig Spänning [kPa] multipass               %% 

%%          p   Polynomgrad multipass                  %% 

%%          disp utböjning [mm] multipass              %%     

%%-----------------------------------------------------%% 

  

mB=[316.0328,316.0328];     %original massa Böjprisma 

mU=[527.2882,527.2882];     %original massa underprisma 

mO=[468.0836,468.0836];     %original massa Överprisma 

  

  

%==============================% 

%==== Böjprisma - Framplåt ====% 

%==============================% 

     

u1=[    0.0000530436482222285 

        0.0000529401295352727 

        0.0000527221309312154 

        0.000052227231208235 

        0.0000515225292474497 

        0.0000511142497998662 

        0.0000506388387293555 

        0.0000501947615703102 

        0.0000496240318170749 

        0.0000491638893436175 

        0.000048507241444895 

        0.0000480477501696441 

        0.0000473143882118165 

        0.0000468681500933599 

        0.0000460677983937785 

        0.0000456603083875962 

        0.0000444049910583999 

        0.0000431329899583943 

        0.0000418552808696404 

        0.0000405724385927897 

        0.0000393886912206654 

        0.000038157439121278 

        0.0000369338195014279]; 

  

m1=[    265.525787353515 

        276.818603515625 

        288.09780883789 

        299.377014160156 

        310.656188964843 

        316.032806396484 

        321.935394287109 

        326.990600585937 

        333.214599609375 

        337.948303222656 

        344.49380493164 

        348.906097412109 

        355.773010253906 

        359.863891601562 

        367.052185058593 

        370.821594238281 

        381.779388427734 

        392.737213134765 

        403.694885253906 

        414.652709960937 

        425.61050415039 

        436.568206787109 

        447.526000976562]; 

   

   

%=============================% 

%==== Böjprisma - Bakplåt ====% 

%=============================% 

  

u2=[    0.0000511142497998662 

        0.0000469396582047921 

        0.0000431647786172107 

        0.0000397606490878388 

        0.0000366901404049713 

        0.0000339202815666795 

        0.0000314367607643362 

        0.0000294420897262171 

        0.0000279034993582172 

        0.0000264930094999727 

        0.0000251986002695048 

        0.0000240081499214284 

        0.0000229118395509431]; 

  

m2=[    316.032806396484 

        326.373809814453 

        336.714813232421 

        347.055786132812 

        357.396911621093 

        367.737915039062 

        378.078887939453 

        388.419891357421 

        398.76089477539 

        409.101989746093 

        419.442993164062 

        429.783996582031 

        440.125]; 

    

  

%=====================%     

%==== FIGUR 6.1:1 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u2),max(u1)]; 

  

figure(1)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m1,u1) 

        plot(m2,u2,'--k') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Framplåt','Bakplåt') 

  

x1=gradient(u1,m1); 

x2=gradient(u2,m2); 

y=[min(x2),max(x1)];     

     

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m1,x1) 

        plot(m2,x2,'--k') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Framplåt','Bakplåt') 

   

  

%============================%     

%==== Böjprisma - Böjarm ====% 

%============================% 

  

u3=[    0.0000511142497998662 

        0.0000507336990267504 

        0.0000503373084939085 

        0.0000498765002703294 

        0.0000495313797728159 

        0.0000491305690957233 

        0.0000487990400870331 

        0.0000484570882690605 

        0.0000481549286632799 

        0.0000478266811114736 

        0.0000474965199828148 

        0.0000471924904559273 

        0.0000468959988211282 

        0.0000465930315840524 

        0.000046314798964886]; 

     

m3=[    316.032806396484 

        317.072387695312 

        318.111907958984 

        319.151489257812 

        320.191009521484 

        321.230590820312 

        322.270202636718 

        323.309692382812 

        324.349304199218 

        325.388885498046 

        326.428405761718 

        327.467987060546 

        328.507598876953 

        329.547088623046 

        330.586700439453]; 

 

 

%=====================%     

%==== FIGUR 6.1:2 ====% 

%=====================% 

  

figure(2)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(m3,u3) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('Böjarm') 

     

x3=gradient(u3,m3); 

  

    subplot(1,2,2) 

        plot(m3,x3) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('Böjarm') 
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%===============================%  

%==== Böjprisma - Trianglar ====% 

%===============================% 

  

u4=[    0.0000517862899869215 

        0.0000489529011247214 

        0.0000462696298200171 

        0.0000444465586042497 

        0.0000441990887338761 

        0.0000440413095930126 

        0.0000438985189248342 

        0.0000437861999671441 

        0.000043695679778466 

        0.0000436070586147252 

        0.0000435444599133916]; 

         

m4=[    315.944793701171 

        316.16470336914 

        316.384613037109 

        316.6044921875 

        316.824401855468 

        317.044311523437 

        317.264190673828 

        317.484100341796 

        317.704010009765 

        317.923889160156 

        318.143798828125]; 

     

     

%=====================%     

%==== FIGUR 3.1:2 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u4),max(u4)]; 

  

figure(312)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m4,u4) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Trianglar') 

  

x4=gradient(u4,m4); 

y=[min(x4),max(x4)]; 

     

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m4,x4) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Trianglar')       

     

     

%=============================%     

%==== Böjprisma - VKR rör ====% 

%=============================% 

  

u5=[    5.111425e-05 

        5.021320e-05 

        4.950662e-05 

        4.917803e-05 

        4.853839e-05]; 

  

m5=[    3.160328e+02 

        3.165116e+02 

        3.169794e+02 

        3.172548e+02 

        3.178819e+02]; 

   

   

%=====================%     

%==== FIGUR 6.1:3 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u4),max(u4)]; 

  

figure(3)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m4,u4) 

        plot(m5,u5,'--k') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Trianglar','VKR rör') 

  

x4=gradient(u4,m4); 

x5=gradient(u5,m5); 

y=[min(x4),max(x4)]; 

     

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mB,y,'-.r') 

        plot(m4,x4) 

        plot(m5,x5,'--k') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Trianglar','VKR rör')       

  

%=======================================% 

%====== BÖJPRISMA SAMMANSTÄLLNING ======% 

%=======================================%           

figure(20) 

    hold on 

    plot(m1,u1,'--g') 

    plot(m2,u2,'-.r') 

    plot(m3,u3,'-ob') 

    plot(m4,u4,'k') 

    plot(m5,u5,'-sm') 

    legend('Framplåt','Bakplåt','Böjarm','Trianglar','VKR 

rör') 

    xlabel('Massa [kg]') 

    ylabel('Utböjning [mm]') 

  

%============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Framplåt ======% 

%============================================%         

  

u6=[    0.0000189008405868663 

        0.0000172182408277877 

        0.000015792289559613 

        0.0000145948897625203 

        0.0000135414402393508 

        0.0000126197501231218 

        0.0000117844801934552 

        0.0000110475602923543 

        0.0000103820002550492]; 

  

m6=[    468.08609008789 

        497.190185546875 

        526.088317871093 

        554.780212402343 

        583.265991210937 

        611.545715332031 

        639.619201660156 

        667.486572265625 

        695.147827148437]; 

     

     

%============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Överplåt ======% 

%============================================%  

  

u7=[    0.0000189147194760153 

        0.0000184628297574818 

        0.000018072840248351 

        0.0000177328001882415 

        0.0000174360302480636 

        0.000017177160771098]; 

     

m7=[    468.083587646484 

        477.749603271484 

        487.033813476562 

        495.93618774414 

        504.456909179687 

        512.595703125]; 

    

  

%===========================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Bakplåt ======% 

%===========================================%  

  

u8=[    0.0000189105994650163 

        0.000018503569663153 

        0.0000181168106792029 

        0.0000177831607288681 

        0.0000174702308868291 

        0.0000171596893778769 

        0.0000168697697517928]; 

  

m8=[    468.083587646484 

        484.569610595703 

        501.055511474609 

        517.541381835937 

        534.027404785156 

        550.513305664062 

        566.999328613281]; 

     

%=============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Underplåt ======% 

%=============================================%      

  

u9=[    0.0000189008405868663 

        0.0000175556797330501 

        0.000016436630176031 

        0.0000154841000039596 

        0.0000146580696309684 

        0.0000139446501634666 

        0.0000132839204525226]; 

  

m9=[    468.08609008789 

        487.098602294921 

        506.376190185546 

        525.918701171875 

        545.726318359375 

        565.798889160156 

        586.136474609375]; 
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%=====================%     

%==== FIGUR 6.2:1 ====% 

%=====================% 

  

figure(4)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(m6,u6) 

        plot(m7,u7,'--k') 

        plot(m8,u8,'-.r') 

        plot(m9,u9,'--*m') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt') 

  

x6=gradient(u6,m6); 

x7=gradient(u7,m7); 

x8=gradient(u8,m8); 

x9=gradient(u9,m9); 

     

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(m6,x6) 

        plot(m7,x7,'--k') 

        plot(m8,x8,'-.r') 

        plot(m9,x9,'-.*m') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt') 

  

  

%============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Stagplåt ======% 

%============================================%    

  

u10=[   0.0000189147194760153 

        0.0000188979702215875 

        0.0000188827998499619 

        0.0000188687408808619 

        0.0000188555204658769 

        0.0000188429894478759]; 

  

m10=[   468.083587646484 

        468.826202392578 

        469.568695068359 

        470.311309814453 

        471.053802490234 

        471.79638671875]; 

     

     

%=====================%     

%==== FIGUR 6.2:2 ====% 

%=====================% 

  

figure(5)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(m10,u10) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('Stagplåt') 

  

x10=gradient(u10,m10); 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(m10,x10) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('Stagplåt') 

  

  

%===========================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Ny plåt ======% 

%===========================================%  

  

u11=[   0.0000185504195542308 

        0.0000183817192009883 

        0.0000182778494490776 

        0.0000182089606823865 

        0.0000181492105184589 

        0.0000181031591637293 

        0.0000180645401997026 

        0.0000180484694283223 

        0.000018027720216196]; 

   

m11=[   471.61050415039 

        474.427490234375 

        476.99560546875 

        479.31460571289 

        481.384704589843 

        483.205810546875 

        484.777893066406 

        486.101013183593 

        487.175109863281]; 

 

 

  

%=====================%     

%==== FIGUR 6.2:3 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u11),max(u11)]; 

figure(6)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mO,y,'-.r') 

        plot(m11,u11) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Ny plåt') 

  

x11=gradient(u11,m11); 

y=[min(x11),max(x11)]; 

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mO,y,'-.r') 

        plot(m11,x11) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Ny plåt') 

 

 

%====================================================% 

%====== ÖVERPRISMA -0 Grader - SAMMANSTÄLLNING ======% 

%====================================================%     

  

figure(21) 

    hold on 

    plot(m6,u6,'--g') 

    plot(m7,u7,'-.r') 

    plot(m8,u8,'-ob') 

    plot(m9,u9,'k') 

    plot(m10,u10,'-sm') 

    plot(m11,u11) 

    

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt','Stagpl

åt','Ny Plåt') 

    xlabel('Massa [kg]') 

    ylabel('Utböjning [mm]') 

 

 

%=============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Framplåt ======% 

%=============================================%      

  

u6_1=[  0.0000153066994244 

        0.0000142309700095211 

        0.0000132793602460879 

        0.0000124627104014507 

        0.000011727799574146 

        0.0000110789496829966 

        0.0000104743403426255 

        9.93126923276577E-06 

        9.43158829613822E-06]; 

  

  

%=============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Överplåt ======% 

%=============================================%      

     

u7_1=[  0.0000153137607412646 

        0.0000152622305904515 

        0.0000152162301674252 

        0.0000151724198076408 

        0.0000151319100041292 

        0.0000150958503581933  ]; 

     

  

%============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Bakplåt ======% 

%============================================%      

  

u8_1=[  0.0000153137607412646 

        0.0000147338496390148 

        0.0000142248600241146 

        0.0000137684100991464 

        0.0000133498697323375 

        0.0000129658401419874 

        0.0000126081204143702 ]; 

  

  

%==============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Underplåt ======% 

%==============================================%      

     

u9_1=[  0.0000153066994244 

        0.0000151711001308286 

        0.0000150409996422241 

        0.000014918009583198 

        0.0000148076896948623 

        0.0000146852198668057 

        0.000014562860087608]; 
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%=====================%     

%==== FIGUR 6.3:1 ====% 

%=====================% 

  

figure(7)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(m6,u6_1) 

        plot(m7,u7_1,'--k') 

        plot(m8,u8_1,'-.r') 

        plot(m9,u9_1,'-.*m') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt') 

  

x6_1=gradient(u6_1,m6); 

x7_1=gradient(u7_1,m7); 

x8_1=gradient(u8_1,m8); 

x9_1=gradient(u9_1,m9); 

  

     

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(m6,x6_1) 

        plot(m7,x7_1,'--k') 

        plot(m8,x8_1,'-.r') 

        plot(m9,x9_1,'-.*m') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt') 

  

 

%=============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Stagplåt ======% 

%=============================================%  

  

u10_1=[ 0.0000153137607412646 

        0.0000152981592691503 

        0.0000152842494571814 

        0.0000152715292642824 

        0.0000152596894622548 

        0.0000152485399667057]; 

  

 

%=====================%     

%==== FIGUR 6.3:2 ====% 

%=====================% 

  

figure(8)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(m10,u10_1) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('Stagplåt') 

  

x10_1=gradient(u10_1,m10); 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(m10,x10_1) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('Stagplåt') 

     

     

%============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Ny plåt ======% 

%============================================%  

  

u11_1=[ 0.0000150161504279822 

        0.0000148862000060035 

        0.0000147998698594165 

        0.0000147460395965027 

        0.0000147089504025644 

        0.0000146684496939997 

        0.0000146460897667566 

        0.0000146308702824172 

        0.0000146274096550769]; 

     

     

%=====================%     

%==== FIGUR 6.3:3 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u11_1),max(u11_1)]; 

figure(9)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mO,y,'-.r') 

        plot(m11,u11_1) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Ny plåt') 

  

x11_1=gradient(u11_1,m11); 

y=[min(x11_1),max(x11_1)]; 

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mO,y,'-.r') 

        plot(m11,x11_1) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Ny plåt') 

  

         

%======================================================% 

%====== ÖVERPRISMA - 90 Grader - SAMMANSTÄLLNING ======% 

%======================================================%   

  

figure(22) 

    hold on 

    plot(m6,u6_1,'--g') 

    plot(m7,u7_1,'-.r') 

    plot(m8,u8_1,'-ob') 

    plot(m9,u9_1,'k') 

    plot(m10,u10_1,'-sm') 

    plot(m11,u11_1) 

    

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Underplåt','Stagpl

åt','Ny Plåt') 

    xlabel('Massa [kg]') 

    ylabel('Utböjning [mm]') 

      

 

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Framplåt ======% 

%=============================================%      

  

  

u12=[   0.000015412459106301 

        0.000013461730304698 

        0.0000119009400805226 

        0.0000106143897937727 

        9.55469295149669E-06 

        8.66626123752212E-06 

        7.85427528171567E-06 

        7.14269390300615E-06 

        6.50783704259084E-06 

        5.96690006204881E-06 

        0.0000054621928029519]; 

     

m12=[   429.681701660156 

        449.067993164062 

        468.521789550781 

        488.042999267578 

        507.631805419921 

        527.288208007812 

        547.012023925781 

        566.803283691406 

        586.662170410156 

        606.588623046875 

        626.582397460937]; 

  

     

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Överplåt ======% 

%=============================================%  

  

u13=[   0.0000090315015768283 

        8.66829941514879E-06 

        8.27580970508279E-06 

        7.96882432041457E-06 

        7.65154527471168E-06 

        7.35043204258545E-06 

        7.07903882357641E-06 

        6.83452981320443E-06 

        6.60688601783477E-06 

        6.40957296127453E-06 

        6.24109816271812E-06]; 

  

m13=[   513.22412109375 

        527.288208007812 

        540.651672363281 

        553.314880371093 

        565.277587890625 

        576.539794921875 

        587.101684570312 

        596.963073730468 

        606.1240234375 

        614.58447265625 

        622.344604492187]; 

  

     

%============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Bakplåt ======% 

%============================================%  

  

u14=[   9.55165978666628E-06 

        9.35074513108702E-06 

        9.18710429687053E-06 

        8.98470079846447E-06 

        8.81245887285331E-06 

        8.66626123752212E-06 

        8.47522096592002E-06 

        8.28800875751767E-06 
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        8.11436802905519E-06 

        7.91514867160004E-06 

        7.74011914472794E-06]; 

  

m14=[   446.006805419921 

        462.136993408203 

        478.330200195312 

        494.586486816406 

        510.905792236328 

        527.288208007812 

        543.733581542968 

        560.242004394531 

        576.8134765625 

        593.447998046875 

        610.145629882812]; 

     

     

%=====================%     

%==== FIGUR 6.4:1 ====% 

%=====================% 

y=[min(u12),max(u12)]; 

  

figure(10)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m12,u12) 

        plot(m13,u13,'--k') 

        plot(m14,u14,'-.*m') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Framplåt','Överplåt','Bakplåt') 

  

x12=gradient(u12,m12); 

x13=gradient(u13,m13); 

x14=gradient(u14,m14); 

y=[min(x12),max(x14)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m12,x12) 

        plot(m13,x13,'--k') 

        plot(m14,x14,'-.*m') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Framplåt','Överplåt','Bakplåt')  

     

  

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Stagplåt ======% 

%=============================================% 

  

u15=[   8.86852000211298E-06 

        8.88786597104456E-06 

        0.0000088427852651244 

        8.77622206982844E-06 

        8.70470285008196E-06 

        8.61580974742537E-06 

        8.47195224196184E-06 

        8.32496607472422E-06 

        8.19410070107551E-06 

        8.04998035164317E-06 

        7.88164379628142E-06]; 

  

m15=[   516.515319824218 

        518.939208984375 

        521.363098144531 

        523.786987304687 

        526.210876464843 

        528.634826660156 

        531.058715820312 

        533.482604980468 

        535.906372070312 

        538.330322265625 

        540.754211425781]; 

    

  

%=====================%     

%==== FIGUR 6.4:2 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u15),max(u15)]; 

    figure(11)  

  

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m15,u15) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Stagplåt') 

  

x15=gradient(u15,m15); 

y=[min(x15),max(x15)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m15,x15) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Stagplåt') 

    

    

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Fot plåt ======% 

%=============================================% 

  

u16=[   3.07821892420179E-06 

        2.90547109216277E-06 

        2.76307491731131E-06 

        2.67806899501011E-06 

        2.56954899668926E-06 

        2.53521398008161E-06 

        2.47586399382271E-06 

        2.44453599407279E-06 

        2.38111397266039E-06 

        2.34231993090361E-06 

        2.34373010243871E-06]; 

  

m16=[   527.607971191406 

        527.736022949218 

        527.864013671875 

        527.991882324218 

        528.119873046875 

        528.247802734375 

        528.375793457031 

        528.503723144531 

        528.631713867187 

        528.759582519531 

        528.887573242187]; 

     

     

%=====================%     

%==== FIGUR 6.4:3 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u16),max(u16)]; 

    figure(12)  

  

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m16,u16) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Fotplåt') 

  

x16=gradient(u16,m16); 

y=[min(x16),max(x16)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m16,x16) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Fotplåt') 

         

           

%======================================================% 

%====== UNDERPRISMA - 0 Grader - SAMMANSTÄLLNING ======% 

%======================================================%   

         

figure(23) 

    hold on 

    plot(m12,u12,'--g') 

    plot(m13,u13,'-.r') 

    plot(m14,u14,'-ob') 

    plot(m15,u15,'k') 

    plot(m16,u16,'-sm') 

    

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Stagplåt','Fotplåt

') 

    xlabel('Massa [kg]') 

    ylabel('Utböjning [mm]') 

    

  

%==============================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Framplåt ======% 

%==============================================% 

  

u12_1=[ 0.0000199144596990664 

        0.0000182121402758639 

        0.0000169633403857006 

        0.0000157292906806106 

        0.0000150853502418613 

        0.0000142638100442127 

        0.0000135873196995817 

        0.000012833220353059 

        0.0000122967703646282 

        0.0000117857598525006 

        0.0000112644002001616]; 

  

 

 

     



Högskolan i Skövde   Förbättrad styvhet av  
Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Kantvikmaskin 

Wallgren,Ytterby 58 2014-01-27 

%==============================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Överplåt ======% 

%==============================================% 

  

u13_1=[ 0.0000149907100421842 

        0.000014252080291044 

        0.000013554269571614 

        0.0000132606401166413 

        0.0000128216697703465 

        0.0000125394399219658 

        0.0000121625998872332 

        0.0000119632004498271 

        0.0000116143401100999 

        0.0000113472597149666 

        0.0000111806202767184]; 

     

  

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Bakplåt ======% 

%=============================================% 

  

u14_1=[ 0.0000197992103494471 

        0.0000182178100658348 

        0.0000168126498465426 

        0.0000159691007866058 

        0.0000150296700667241 

        0.0000142638100442127 

        0.0000134873198476271 

        0.0000129393401948619 

        0.0000124560001495411 

        0.0000118268199003069 

        0.0000114716203825083]; 

  

 

%=====================%     

%==== FIGUR 6.5:1 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u12_1),max(u12_1)]; 

  

figure(13)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m12,u12_1) 

        plot(m13,u13_1,'--k') 

        plot(m14,u14_1,'-.*m') 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Framplåt','Överplåt','Bakplåt') 

  

x12_1=gradient(u12_1,m12); 

x13_1=gradient(u13_1,m13); 

x14_1=gradient(u14_1,m14); 

y=[min(x14_1),max(x14_1)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m12,x12_1) 

        plot(m13,x13_1,'--k') 

        plot(m14,x14_1,'-.*m') 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Framplåt','Överplåt','Bakplåt')  

  

         

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Bakplåt ======% 

%=============================================% 

  

u15_1=[ 0.0000145992698890041 

        0.0000146586799019133 

        0.0000146989095810568 

        0.000014492979971692 

        0.0000141711798278266 

        0.0000141841401273268 

        0.0000140209003802738 

        0.0000138149898702977 

        0.0000137084998641512 

        0.0000136658400151646 

        0.0000134041902128956]; 

  

     

%=====================%     

%==== FIGUR 6.5:2 ====% 

%=====================% 

y=[min(u15_1),max(u15_1)]; 

  

figure(14)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m15,u15_1) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Stagplåt') 

  

x15_1=gradient(u15_1,m15); 

y=[min(x15_1),max(x15_1)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m15,x15_1) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Stagplåt')  

  

         

%=============================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Fotplåt ======% 

%=============================================% 

  

u16_1=[ 9.77478975983104E-06 

        9.41522739594802E-06 

        9.20662387215998E-06 

        9.10319340619026E-06 

        8.91449326445581E-06 

        8.88417162059341E-06 

        8.84914879861753E-06 

        8.71105567057384E-06 

        8.66746722749667E-06 

        8.65101992530981E-06 

        8.58210114529356E-06]; 

  

 

%=====================%     

%==== FIGUR 6.5:3 ====% 

%=====================% 

  

y=[min(u16_1),max(u16_1)]; 

  

figure(15)     

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m16,u16_1) 

        title('a) Utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Utböjning [mm]') 

        legend('m_0','Fotplåt') 

  

x16_1=gradient(u16_1,m16); 

y=[min(x16_1),max(x16_1)]; 

  

    subplot(1,2,2)         

        hold on 

        plot(mU,y,'-.r') 

        plot(m16,x16_1) 

        title('b) Förändring av utböjning') 

        xlabel('Massa [kg]') 

        ylabel('Gradient \Delta y / \Delta x') 

        legend('m_0','Fotplåt')  

       

   

%=======================================================% 

%====== UNDERPRISMA - 90 Grader - SAMMANSTÄLLNING ======% 

%=======================================================%   

         

 figure(24) 

    hold on 

    plot(m12,u12_1,'--g') 

    plot(m13,u13_1,'-.r') 

    plot(m14,u14_1,'-ob') 

    plot(m15,u15_1,'k') 

    plot(m16,u16_1,'-sm') 

    

legend('Framplåt','Överplåt','Bakplåt','Stagplåt','Fotplåt

') 

    xlabel('Massa [kg]') 

    ylabel('Utböjning [mm]') 

  

  

%====================================% 

%====== BÖJPRISMA - Konvergens ======% 

%====================================% 

  

sig1=[  19.2783107856298 

        55.2771797463267 

        70.7040863399206 

        84.8226089911941 

        110.390502986222 

        136.246398995557 

        164.245407188607]; 

  

  

p1=[    1 

        2 

        4 

        6 

        7 

        8 

        9];    

  

disp1=[ 0.000016310599676217 

        0.0000336938392138109 

        0.0000356555101461709 

        0.0000359486111847218 

        0.00003607282997109 
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        0.0000361330603482202 

        0.0000361677593900822]; 

  

     

%===============================================% 

%====== UNDERPRISMA 0 grader - Konvergens ======% 

%===============================================% 

  

sig2=[  0.380637198881535 

        2.80215191984632 

        1.62494003855954 

        2.66239404814694 

        1.59668803296798 

        1.75234603971579 

        1.90893304445754 

        2.045377017115]; 

     

p2=[    1 

        2 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9];  

  

disp2=[ 1.42802002756071E-06 

        0.000010966229638143 

        0.0000147111104524811 

        0.0000149381703522522 

        0.0000150095102071646 

        0.0000150495097841485 

        0.000015072249880177 

        0.0000150859896166367]; 

  

  

%================================================% 

%====== UNDERPRISMA 90 grader - Konvergens ======% 

%================================================% 

  

sig3=[  0.686717689389011 

        10.8619804437952 

        9.69447803993797 

        13.6118297646614 

        10.552269941012 

        9.52103519927297 

        8.58664131604298 ]; 

  

p3=[    1 

        2 

        4 

        6 

        7 

        8 

        9];  

  

disp3=[ 3.38264908350538E-06 

        9.89632826531306E-06 

        0.0000129824002215173 

        0.0000132771201606374 

        0.000013422670235741 

        0.0000134795700432733 

        0.0000135163700178964 ]; 

  

  

%===============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 0 grader - Konvergens ======% 

%===============================================% 

  

sig4=[  1.39679002833375 

        2.8460791125568 

        3.05900001682539 

        3.14616894883109 

        2.75967192791172 

        2.86117196229598 

        3.14492988747487 

        3.39890194113277 ]; 

  

disp4=[ 0.0000102666699604015 

        0.0000128897099784808 

        0.0000131215902001713 

        0.0000131801798488596 

        0.0000132005598061369 

        0.0000132107797981007 

        0.0000132166396724642 

        0.0000132203504108475]; 

  

  

p4=[    1 

        2 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 ]; 

  

  

 

 

 

 

%===============================================% 

%====== ÖVERPRISMA 90 grader - Konvergens ======% 

%===============================================% 

  

sig5=[  2.08551907646173 

        3.29380989243393 

        3.12005090873288 

        3.64605903812214 

        3.57221388999777 

        3.67449808308909 

        3.97851300443314 

        4.3270010970341 ]; 

  

disp5=[ 8.10079473012593E-06 

        0.0000103689399111317 

        0.0000106139195850119 

        0.0000106742299976759 

        0.0000106953002614318 

        0.0000107053201645613 

        0.000010711029972299 

        0.0000107146197478869]; 

  

p5=[    1 

        2 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9]; 

  

  

%=====================%     

%==== FIGUR 2.4:1 ====% 

%=====================% 

     

figure(16)     

    subplot(2,3,1),plot(p1,sig1) 

        title('a) Böjprisma') 

        xlabel('Polynomgrad') 

        ylabel('Effektivspänning (vM) [kPa]') 

        xlim([0 9]) 

        ylim([0 170])  

        set(gca,'XTick',[1:9]) 

        set(gca,'YTick',[0:20:160]) 

    subplot(2,3,2),plot(p2,sig2) 

        title('b) Underprisma 0{\circ}') 

        xlabel('Polynomgrad') 

        ylabel('Effektivspänning (vM) [kPa]') 

        xlim([0 9]) 

        ylim([0 3.5])  

        set(gca,'XTick',[1:9]) 

        set(gca,'YTick',[0:0.5:3]) 

    subplot(2,3,3),plot(p4,sig4) 

        title('c) Överprisma 0{\circ}') 

        xlabel('Polynomgrad') 

        ylabel('Effektivspänning (vM) [kPa]') 

        xlim([0 9]) 

        ylim([0 3.5]) 

        set(gca,'XTick',[1:9]) 

        set(gca,'YTick',[0:0.5:3]) 

    subplot(2,3,5),plot(p3,sig3) 

        title('d) Underprisma 90{\circ}') 

        xlabel('Polynomgrad') 

        ylabel('Effektivspänning (vM) [kPa]') 

        xlim([0 9]) 

        ylim([0 14]) 

        set(gca,'XTick',[1:9]) 

        set(gca,'YTick',[0:2:14]) 

    subplot(2,3,6),plot(p5,sig5) 

        title('e) Överprisma 90{\circ}') 

        xlabel('Polynomgrad') 

        ylabel('Effektivspänning (vM) [kPa]') 

        xlim([0 9]) 

        ylim([0 5]) 

        set(gca,'XTick',[1:9]) 

        set(gca,'YTick',[0:1:5]) 

  

 

%=====================%     

%==== FIGUR 2.4:8 ====% 

%=====================% 

  

figure(17)     

subplot(2,3,1),plot(p1,disp1) 

title('a) Böjprisma') 

xlabel('Polynomgrad') 

ylabel('Nedböjning [mm]') 

xlim([0 9]) 

set(gca,'XTick',[1:9]) 

set(gca,'YTick',[0:0.5e-5:3.5e-5]) 

  

subplot(2,3,2),plot(p2,disp2) 

title('b) Underprisma 0{\circ}') 

xlabel('Polynomgrad') 

ylabel('Nedböjning [mm]') 

xlim([0 9]) 

set(gca,'XTick',[1:9]) 

  

subplot(2,3,3),plot(p4,disp4) 

title('c) Överprisma 0{\circ}') 

xlim([0 9]) 
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xlabel('Polynomgrad') 

ylabel('Nedböjning [mm]') 

set(gca,'XTick',[1:9]) 

  

subplot(2,3,5),plot(p3,disp3) 

title('d) Underprisma 90{\circ}') 

xlabel('Polynomgrad') 

ylabel('Nedböjning [mm]') 

xlim([0 9]) 

set(gca,'XTick',[1:9]) 

  

subplot(2,3,6),plot(p5,disp5) 

title('e) Överprisma 90{\circ}') 

xlabel('Polynomgrad') 

ylabel('Nedböjning [mm]') 

xlim([0 9]) 

set(gca,'XTick',[1:9]) 

  

  

%===============================================% 

%====== Böjprisma - Slutgiltig Känslighet ======% 

%===============================================% 

bp=[3.548e-05,3.548e-05];   %Ref. utböjning Böjprisma 

  

u_bp=[  0.0000665944535285234 

        0.0000514778585056774 

        0.000041081199015025 

        0.0000335973782057408 

        0.0000280340391327627 

        0.0000238151897065109 

        0.0000205702399398433]; 

    

t_bp=[  15 

        20 

        25 

        30 

        35 

        40 

        45];  

  

x2=[10,50];        

  

figure(30) 

    hold on 

    plot(x2,bp,'-.r') 

    plot(t_bp,u_bp) 

    title('Bakplåt') 

    xlabel('Tjocklek [mm]') 

    ylabel('Nedböjning [mm]')    

  

 

%========================================================% 

%===== Underprisma- 0grader - Slutgiltig Känslighet =====% 

%========================================================% 

  

up_0=[5.99e-6,5.99e-6];        %Ref. utböjning Underprisma 

      

u_up0_bak=[ 2.69295696853078E-06 

            0.0000027985290671495 

            2.90857110485376E-06 

            3.00819397125451E-06 

            3.10141808768094E-06 

            3.25289192915079E-06 

            0.0000033831211112556 

            3.47012201018515E-06 

            3.63765002475702E-06 

            3.78426398128795E-06 

            3.94950802728999E-06 

            4.09275207857718E-06 

            4.29209194408031E-06 

            0.0000045216761463962 

            4.72883721158723E-06 

            4.93137895318796E-06 

            5.18584784003906E-06 

            5.49451397091616E-06 

            5.76161392018548E-06 

            6.14035889157094E-06 

            6.51551818009466E-06]; 

         

t_up0_bak=[ 30 

            29 

            28 

            27 

            26 

            25 

            24 

            23 

            22 

            21 

            20 

            19 

            18 

            17 

            16 

            15 

            14 

            13 

            12 

            11 

            10]; 

   

u_up0_fram=[2.69295696853078E-06 

            0.0000027985290671495 

            2.90857110485376E-06 

            3.00819397125451E-06 

            3.10141808768094E-06 

            3.25289192915079E-06 

            0.0000033831211112556 

            3.47012201018515E-06 

            3.63765002475702E-06 

            3.78426398128795E-06 

            3.94950802728999E-06 

            4.09275207857718E-06 

            4.29209194408031E-06 

            0.0000045216761463962 

            4.72883721158723E-06 

            4.93137895318796E-06 

            5.18584784003906E-06 

            5.49451397091616E-06 

            5.76161392018548E-06 

            6.14035889157094E-06 

            6.51551818009466E-06]; 

  

t_up0_fram=[30 

            29.25 

            28.5 

            27.75 

            27 

            26.25 

            25.5 

            24.75 

            24 

            23.25 

            22.5 

            21.75 

            21 

            20.25 

            19.5 

            18.75 

            18 

            17.25 

            16.5 

            15.75 

            15]; 

  

u_up0_over=[2.69295696853078E-06 

            0.0000027985290671495 

            2.90857110485376E-06 

            3.00819397125451E-06 

            3.10141808768094E-06 

            3.25289192915079E-06 

            0.0000033831211112556 

            3.47012201018515E-06 

            3.63765002475702E-06 

            3.78426398128795E-06 

            3.94950802728999E-06 

            4.09275207857718E-06 

            4.29209194408031E-06 

            0.0000045216761463962 

            4.72883721158723E-06 

            4.93137895318796E-06 

            5.18584784003906E-06 

            5.49451397091616E-06 

            5.76161392018548E-06 

            6.14035889157094E-06 

            6.51551818009466E-06]; 

  

t_up0_over=[45 

            44.625 

            44.25 

            43.875 

            43.5 

            43.125 

            42.75 

            42.375 

            42 

            41.625 

            41.25 

            40.875 

            40.5 

            40.125 

            39.75 

            39.375 

            39 

            38.625 

            38.25 

            37.875 

            37.5]; 

  

x1=[10,50];     

         

figure(31) 

    subplot(1,3,1) 

        hold on 

        plot(x1,up_0,'-.r') 

        plot(t_up0_bak,u_up0_bak) 

        title('a) Bakplåt') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

    subplot(1,3,2) 

        hold on 

        plot(x1,up_0,'-.r') 

        plot(t_up0_fram,u_up0_fram) 

        title('b) Framplåt') 
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        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

    subplot(1,3,3) 

       hold on 

        plot(x1,up_0,'-.r') 

        plot(t_up0_over,u_up0_over) 

        title('c) Överplåt') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

     

 

%=======================================================% 

%==== Underprisma- 90grader - Slutgiltig Känslighet ====% 

%=======================================================% 

                 

up_90=[9.84e-6,9.84e-6];           %Ref. utböjning 

Underprisma             

                 

u_up90_bak=[8.88120575837092E-06 

            9.21820083021885E-06 

            9.57154406933114E-06 

            9.91758224699879E-06 

            0.0000102544800029136 

            0.0000107857304101344 

            0.0000112452198663959 

            0.0000115550701593747 

            0.0000120903696370078 

            0.000012596950000443 

            0.0000131432298076106 

            0.0000136620101329754 

            0.0000142527896969113 

            0.000015235739738273 

            0.0000160359595611226 

            0.0000167619400599506 

            0.0000179135604412295 

            0.0000189836191566428 

            0.0000197985300474102 

            0.0000211859096452827 

            0.0000227277396334102]; 

         

t_up90_bak=[30 

            29 

            28 

            27 

            26 

            25 

            24 

            23 

            22 

            21 

            20 

            19 

            18 

            17 

            16 

            15 

            14 

            13 

            12 

            11 

            10]; 

         

u_up90_fram=[8.88120575837092E-06 

             9.21820083021885E-06 

             9.57154406933114E-06 

             9.91758224699879E-06 

             0.0000102544800029136 

             0.0000107857304101344 

             0.0000112452198663959 

             0.0000115550701593747 

             0.0000120903696370078 

             0.000012596950000443 

             0.0000131432298076106 

             0.0000136620101329754 

             0.0000142527896969113 

             0.000015235739738273 

             0.0000160359595611226 

             0.0000167619400599506 

             0.0000179135604412295 

             0.0000189836191566428 

             0.0000197985300474102 

             0.0000211859096452827 

             0.0000227277396334102]; 

          

t_up90_fram=[30 

            29.25 

            28.5 

            27.75 

            27 

            26.25 

            25.5 

            24.75 

            24 

            23.25 

            22.5 

            21.75 

            21 

            20.25 

            19.5 

            18.75 

            18 

            17.25 

            16.5 

            15.75 

            15]; 

  

u_up90_over=[8.88120575837092E-06 

            9.21820083021885E-06 

            9.57154406933114E-06 

            9.91758224699879E-06 

            0.0000102544800029136 

            0.0000107857304101344 

            0.0000112452198663959 

            0.0000115550701593747 

            0.0000120903696370078 

            0.000012596950000443 

            0.0000131432298076106 

            0.0000136620101329754 

            0.0000142527896969113 

            0.000015235739738273 

            0.0000160359595611226 

            0.0000167619400599506 

            0.0000179135604412295 

            0.0000189836191566428 

            0.0000197985300474102 

            0.0000211859096452827 

            0.0000227277396334102]; 

         

t_up90_over=[45 

            44.625 

            44.25 

            43.875 

            43.5 

            43.125 

            42.75 

            42.375 

            42 

            41.625 

            41.25 

            40.875 

            40.5 

            40.125 

            39.75 

            39.375 

            39 

            38.625 

            38.25 

            37.875 

            37.5]; 

         

figure(32) 

    subplot(1,3,1) 

        hold on 

        plot(x1,up_90,'-.r') 

        plot(t_up90_bak,u_up90_bak) 

        title('a) Bakplåt') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

    subplot(1,3,2) 

        hold on 

        plot(x1,up_90,'-.r') 

        plot(t_up90_fram,u_up90_fram) 

        title('b) Framplåt') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

    subplot(1,3,3) 

        hold on 

        plot(x1,up_90,'-.r') 

        plot(t_up90_over,u_up90_over) 

        title('c) Överplåt') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]') 

 

 

%========================================================% 

%===== Överprisma- 00grader - Slutgiltig Känslighet =====% 

%========================================================%                 

op0=[1.314e-5 1.314e-5];    %Ref. utböjning Överrprisma 0 

op90=[1.063e-5 1.063e-5];   %Ref. utböjning Överrprisma 90 

  

u_op0=[ 0.0000154164899868192 

        0.0000144870700751198 

        0.0000136746302814572 

        0.0000129423897305969 

        0.0000122882702271454 

        0.0000116903502203058 

        0.0000111429999378743]; 

  

t_op0=[ 40 

        43.3333282470703 

        46.6666717529296 

        50 

        53.3333282470703 

        56.6666717529296 

        60]; 

      

u_op90=[0.0000124237803902361 

        0.0000118489397209487 

        0.0000113407795652165 

        0.0000108637195808114 

        0.0000104383898360538 

        0.0000100404404292931 

        9.66107199928956E-06]; 
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t_op90=[40 

        43.3333282470703 

        46.6666717529296 

        50 

        53.3333282470703 

        56.6666717529296 

        60]; 

  

x2=[35 ,65];  

     

figure(33) 

    subplot(1,2,1) 

        hold on 

        plot(x2,op0,'-.r') 

        plot(t_op0,u_op0) 

        title('Överprisma 0\circ') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]')   

    subplot(1,2,2) 

        hold on 

        plot(x2,op90,'-.r') 

        plot(t_op90,u_op90) 

        title('Överprisma 90\circ') 

        xlabel('Tjocklek [mm]') 

        ylabel('Nedböjning [mm]')   

 

 

 

 

 

 


