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SAMMANFATTNING 

En studie har genomförts för att ta reda på om det finns någon risk att skada ytmonterade komponenter i 

screentryckningsprocessen om pneumatiska stöd används. Av den genomförda litteraturstudien framgår det att bara en 

typ av komponent är angelägen att analysera: keramisk kondensator. Det framgår även att böjning av kretskortet som 

kondensatorn är monterad på kan leda till att kondensatorn spricker.  

För det lastfall som uppstår under screentryckning analyseras kretskortets böjning m.h.a. två metoder; analytisk metod 

för balk på elastiskt underlag och FEM (finita elementmetoden) med diskreta fjädrar. För dessa beräkningar antas 

storleken på kretskortet vara 100x40x1,6 mm. Enligt den analytiska metoden beräknas kretskortets utböjning till 0,6 mm 

jämfört med 0,7 mm för FEM. Skillnaden i resultaten beror på att stöden i den analytiska metoden antas vara ett jämnt 

utbrett underlag medan i FEM-analysen idealiseras stöden som enskilda fjädrar. 

Spänningen i kondensatorn p.g.a. kretskortets böjning har beräknats med analytisk metod och FEM. Den analytiska 

metoden baseras på balkteori och kondensatorn antas följa kretskortets deformation. I FEM-analysen beaktas även 

lödfogens deformation. Den analytiska beräkningen ger en mycket hög spänning (705 MPa) vilket beror på att 

kondensatorns deformation antas följa kretskortets. I verkligheten deformeras lödfogen något vilket dämpar spänningen i 

kondensatorn, varför FEM-analysen ger ett mer pålitligt resultat och spänningen från den analysen är ca 37 MPa. 

Slutsatsen av studien är att de pneumatiska stöden kan användas utan risk för att skada de ytmonterade komponenterna. 
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ABSTRACT 

A study is done to find out if there is any risk to damage surface mounted components with the use of pneumatic supports 

during screen printing. The literature review suggests that there is only one type of component that is relevant to analyze: 

MLCC (multilayered ceramic chip capacitor). It is also pointed out that bending of the PCB (Printed Circuit Board) on 

which the MLCC is mounted may cause it to crack. 

For the load case that is present during screen printing, the deflection of the PCB is analyzed using two methods: First an 

analytical method for beam on elastic foundation and second: FEM (Finite Element Method) with discrete springs as 

support. For these calculations the size of the PCB is set to have the dimensions 100x40x1.6 mm. According to the 

analytical method the PCBs deflection is 0.6 mm and the FEM 0.7 mm. The difference in deflection is because the 

analytical method assumes that the elastic foundation is evenly spread while for the FEM the supports are idealized as 

discrete springs. 

The stress in the MLCC as a result of the PCB bending has been calculated both analytically and with FEM. The 

analytical solution is based on beam theory and the MLCC is assumed to deform equally to the PCB. In the FEM 

analysis, the solder joint is also considered. The analytical calculations result in very large stresses within the MLCC 

(705 MPa) which is due to the assumptions made that the MLCC deforms equally to the PCB. In reality, the solder joint 

also deforms which dampens the stresses in the MLCC. This is why the FEM analysis gives a more realistic result and 

the stress is calculated to 37 MPa. 

The conclusion of this study is that the pneumatic supports can be used without risk of damaging surface mounted 

components.  
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1. INLEDNING 

Aros Electronics AB i Mölndal producerar elektronik till 

bl.a. fordonsindustrin och textilindustrin och nischar sig på 

deras kompetens att utveckla styrning till elektriska motorer 

(s.k. drives). Aros Electronics AB både utvecklar och 

tillverkar dessa kretskort och har således fullt 

kvalitetsansvar för dessa produkter. 

Aros Electronics AB produktionsanläggning är anpassad 

efter deras kunders behov och producerar i dagsläget låg 

volym men hög produktflora. De har ca 200 olika produkter 

till ett 20-tal kunder per år vilket ställer väldigt höga krav 

på korta ställtider och hög flexibilitet i produktionen. 

Inom elektronikproduktion förekommer processer som 

lägger mekanisk belastning på de kretskort som produceras. 

Denna mekaniska belastning riskerar att skada komponenter 

vilket kan leda till akuta men också latenta fel i den 

slutgiltiga produkten som komponenterna ingår i. 

Normalt sett har kretskort komponenter på en sida (s.k. 

primärsidan) men allteftersom elektroniken blir mer och 

mer komplex och industrin driver miniatyriseringen kan 

inte alla komponenter få plats på en sida av kretskortet. Allt 

mer förekommande är dubbelsidigt monterade kretskort där 

komponenterna även monteras på undersidan (s.k. 

sekundärsidan) av kretskortet. Många produktionsprocesser 

är inte anpassade efter detta vilket kan leda till skador på de 

komponenter som är monterade på den sida av kretskortet 

på vilken komponenterna monteras först. 

För att klargöra terminologin är PCB (Printed Circuit 

Board) ett mönsterkort och har således inga komponenter 

monterade medan ett PCA (Printed Circuit board 

Assembly) är bestyckat och kallas då kretskort. Jämför 

Figur 1 och Figur 2. 

1.1 Översikt 

Mycket bilder och figurer inkluderas i dokumentet för att 

underlätta förståelsen för läsaren. Detta eftersom 

tillverkningsprocesserna inom elektronik inte är välkända 

bland allmänheten eller de maskintekniska områdena. 

En mer djupgående beskrivning av den s.k. 

screentryckningsprocessen görs i kapitel 1.3 då det i 

huvudsak är denna process som studeras. Syftet med arbetet 

är att säkerställa kvaliteten av kretskort som genomgår 

denna process och det är därför viktigt att utförligt beskriva 

processen. 

Vidare presenteras arbetets förutsättningar i kapitel 1.4-1.8. 

Detta inkluderar problemställning, syfte samt vad som 

förväntas levereras i slutet av arbetet m.m. I kapitel 2 

presenteras informationssökningen samt dess utgångspunkt 

i form av ett antal frågeställningar. 

I kapitel 3 beskrivs arbetets teoretiska bakgrund, vilka 

beräkningsmetoder som används samt verifiering av 

beräkningsresultat. 

I kapitel 4 presenteras resultat. Metoder och resultat 

diskuteras i kapitel 5. Rapporten avslutas med slutsatser i 

kapitel 6. 

Följande kapitel beskriver hur tillverkningen av kretskort 

kan gå till. De värdeskapande processerna beskrivs 

kortfattat i den följd de utförs i. 

1.2 Tillverkningsprocesser för kretskort 

Inom elektronikproduktion ingår ett antal grundläggande 

koncept för att bygga ett kretskort. Kretskortet består i 

grunden av ett mönsterkort som tillverkas lager för lager 

genom förbindning mellan glasfiber- och kopparplattor, upp 

till 16 kopparlager eller mer (SFUptownMaker, 2012). 

Varje lager av koppar etsas till ett mönster enligt CAD-

designen (Computer Aided Design). Mönsterkortet är 

färdigt när den s.k. lödstoppslacken har applicerats på 

mönsterkortets yttre lager. Lödstoppslacken har oftast grön 

färg och är karakteristiskt för mönsterkort och skyddar och 

elektriskt isolerar kretskortet, se Figur 1. 

 

Figur 1. Färdigt mönsterkort (PCB). 

Mönsterkort är således ett kort med kopparbanor (mönster) 

men helt utan elektriska komponenter så som motstånd, 

kondensatorer eller IC-komponenter (Integrated Circuit). I 

dag är majoriteten av komponenter inom branschen 

ytmonterade. Ytmontering innebär att komponenten inte har 

ben som monteras i hål utan monteras plant på s.k. lödytor 

(eng: solder pads) på mönsterkortets yta (Figur 2). 

 

Figur 2. Ytmonterat kretskort (PCA). 
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Ytmonteringen består av flera processer. Den första 

processen applicerar lödtenn som skapar elektrisk och 

mekanisk förbindning mellan komponent och mönsterkort. 

Processen kallas screentryckning och kommer 

ursprungligen från Japan och Kina där konstnärer tryckte 

mönster av färg på exempelvis papper (Roberts, 2006). På 

samma sätt trycks lödtennet på mönsterkortet i form av en 

trögflytande massa som kallas för lödpasta (Figur 3). 

 

Figur 3. Lödpasta. 

En tunn plåt (stencil) av rostfritt stål med hål som matchar 

mönsterkortets lödytor placeras dikt an mönsterkortet. 

Lödpastan trycks ner i hålen med hjälp av en rakel som förs 

över stencilen, se Figur 4. 

 

Figur 4. Screentryckning: Rakel ovan och stencil nedan. 

De komponenter som ytmonteras placeras på lödpastan av 

en s.k. Pick and Place-maskin. Lödpastan är klibbig och 

håller komponenterna på plats tills mönsterkortet värms i en 

ugn (omsmältningsugn, Eng: Reflow Oven) som smälter 

lödtennet och bildar en lödfog som permanent förbinder 

komponenterna till mönsterkortet, se Figur 5. 

 

Figur 5. Före och efter omsmältning av lödpasta. 

Om mönsterkortet är dubbelsidigt upprepas dessa processer 

för andra sidan (Figur 6). 

 

Figur 6. Dubbelsidig ytmontering. (Agile Circuit Co., Ltd, 

2013) 

Mönsterkortet förses sedan med eventuella hålmonterade 

komponenter. Vanligtvis är detta kontakter eller större 

komponenter som inte kan ytmonteras. Mönsterkortet är nu 

ett färdigt kretskort och kan säljas som det är eller om 

produktens arbetsmiljö är påfrestande, t.ex. kraftiga 

temperaturväxlingar kan kretskortet lackas med ett 

skyddande lager polyuretan (HumiSeal). 

1.3 Bakgrund 

Screentryckningsprocessen, som är den första 

(värdeskapande) processen i ytmonteringen, tillför lödtenn i 

form av en trögflytande lödpasta till mönsterkortet. 

Lödpastan består av, mätt i volym, till hälften lödtenn i 

form av mikroskopiska kulor och till andra hälften 

flussmedel. Se Figur 7. 

 

Figur 7. Närbild av lödpasta. Kulorna är tenn och den blanka 

hinnan är fluss. 

Flussmedlet är en vätska som skyddar lödtennet från att 

oxidera samt ger lödpastan dess vätskeliknande egenskaper. 

Oxiden skapar en hinna runt tennet som kan förhindra 

vätning och resulterar ofta i kallödningar (Hand, 2014). 
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Lödpastan trycks på mönsterkortet med hjälp av en stencil 

och en rakel av rostfritt stål (Figur 8). Stencilen är en tunn 

plåt, ca 0,13 mm och har öppningar (aperturer) utformade 

efter kretskortets lödytor så att lödpastan bara appliceras där 

den behövs och i rätt mängd. För mycket lödpasta kan 

resultera i överlödningar och för lite lödpasta och i en 

öppen lödning (dålig kontakt mellan komponent och 

kretskort). 

 

Figur 8. Tvärsnitt av screentryckningsprocessen. (Tarr, 2016) 

Rakeln som för lödpastan över stencilen trycks mot 

stencilen och mönsterkortet med ca 70 N. Kraften är 

nödvändig för att lödpastan ska klippas av i aperturen och 

ge rätt mängd lödpasta på lödytan. Idealt har lödpastan 

samma form som aperturen som oftast är rätblock- eller 

kubformade (Figur 9). 

 

Figur 9. Ett kretskort efter screentryckning med väl definierat 

screentryck. 

De allt mindre komponenterna ställer höga krav på 

noggrannhet i monteringsprocessen. Lödpastan som trycks 

på mönsterkortet måste därför placeras mycket exakt och i 

rätt mängd för att inte generera fel. Eftersom lödpastan är 

mycket trögflytande och appliceringen påfrestar 

mönsterkortet mekaniskt måste mönsterkortet stödjas för att 

inte svikta. För det används stöd från sidan och underifrån. 

Om mönsterkortet sviktar eller rör på sig under 

screentryckningen kan det resultera i felplacering av 

lödpasta eller att fel mängd lödpasta appliceras. För att både 

lödpasta och komponenter ska placeras med hög precision 

måste mönsterkortet vara fast inspänt.  

1.3.1 Stöd till kretskort 

Stöden som hindrar kretskortet att svikta kan se ut på olika 

sätt. En typ av automatiska stöd har pneumatiska pinnar 

som trycks mot mönsterkortets undersida och formar sig 

efter dess yta. Stöden behåller denna form tills lufttrycket 

släpps och kan på så vis användas till flera mönsterkort 

oberoende av hur komponenterna sitter på undersidan. 

Pinnarna sitter jämnt fördelat och ger stöd mot så väl 

komponenter som mot mönsterkortet, se Figur 10. 

 

Figur 10. Pneumatiska pinnar stödjer ett kretskort med 

komponenter på undersidan. 
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Som tidigare nämnts har vissa produkter komponenter på 

båda sidor av mönsterkortet. Detta skapar en utmaning för 

de processer som påfrestar mönsterkortet mekaniskt då 

potentiellt känsliga komponenter täcker större delen av ytan 

och inspänning då måste ske i kontakt med komponenterna. 

Det finns möjlighet att manuellt placera andra typer av stöd 

mellan komponenterna och därmed undvika att belasta dem 

men i en produktionsmiljö med låg volym och hög 

produktionsmix är flexibilitet en viktig förutsättning. Det 

innebär att Aros behöver göra snabba omställningar mellan 

olika produkter och det finns inte tid att manuellt anpassa 

inspänningen efter varje produkt. Aros vill därför använda 

sig av de automatiska stöd som beskrivs ovan. 

1.4 Problemställning 

Kraften från rakeln orsakar krafter på stödpinnarna och 

böjning av mönsterkortet. Komponenterna på undersidan 

riskerar att skadas av stödpinnarna. Böjningen av 

mönsterkortet kan leda till böjning av komponenter. Dessa 

belastningar ska analyseras ur hållfasthetssynpunkt. 

1.5 Syfte och mål 

Arbetet syftar till att klargöra om användandet av 

pneumatiska stöd i screentryckningsprocessen riskerar att 

skada elektriska komponenter som stöden kommer i kontakt 

med vid screentryckning. Även belastning på komponenter 

p.g.a. mönsterkortets böjning ska beaktas. 

Målet är att framföra beslutsunderlag för om dessa stöd är 

lämpliga att använda och under vilka omständigheter de 

potentiellt kan skada komponenter. Det ska även klarläggas 

vilka sorters fel som stöden kan orsaka och vilka 

komponenter som faller inom riskzonen. 

En analys av belastningen ska utföras och spänningen på 

komponenter och i lödfogar ska beräknas. 

1.6 Avgränsning 

Det finns hundratals olika sorters komponenter i flera olika 

storlekar (kapslar) som kan skadas av mekanisk spänning 

men i den här studien kommer analys bara utföras på de 

komponenter som är mest angelägna. Vilka typer av 

komponenter samt i vilka storlekar, undersöks i 

litteraturstudien. En metod för analysen utvecklas och 

tillämpas på en storlek av kretskort. 

1.7 Teknologi, samhälle och miljö 

Om resultatet av detta arbete medför att automatiska stöd 

börjar användas kommer arbetsmiljön vid 

screentryckningsmaskinerna att påverkas. Författaren anser 

att risken för personskador minskar eftersom dessa stöd är 

lättare att använda än andra alternativ. Det tar kortare tid att 

justera dessa stöd jämfört med det som används i dagsläget 

vilket minskar den fysiska belastningen på operatören. 

Ekonomiskt sett är det fördelaktigt att använda dessa stöd 

då produktionsprocessen påverkas positivt. Processen kan 

väntas bli mer stabil, generera färre fel samt få en högre 

tillgänglighet. 

1.8 Risker 

En grundförutsättning för arbetet är att det finns 

tillgänglighet till en screentryckningsmaskin under 

utförandefasen. Det krävs även att det finns verktyg som 

kan mäta belastningen när kretskort screentrycks. Dessa 

verktyg är t.ex. tryck- eller kraftsensor.  

2. LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien ska svara på följande frågor som är 

väsentliga för projektets framgång. 

1. Vilka typer av ytmonterade komponenter är mest 

angelägna att undersöka? Vilka löper störst risk att 

skadas av den mekaniska belastningen? 

2. Finns det flera olika lastfall som bör beaktas? Vilka är 

vanligast och mest troliga att inträffa? 

3. Finns det några etablerade metoder för att upptäcka 

mekaniska fel i komponenterna i fråga 1? Är det rimligt 

att använda dem inom ramarna för denna studie? 

2.1 Elektronisk Kapsel 

Majoriteten av fel som uppstår i elektroniska komponenter 

sker i samband eller på grund av att deras kapsel går sönder 

(Wikipedia, 2015). Kapseln är ett hölje som skyddar de 

elektroniska kretsarna mekaniskt och miljömässigt samt 

isolerar dem elektriskt (Pirondi, 2008). 

2.2 Feltyper i elektriska kapslar 

Mekaniska, elektriska och korrosionsmässiga fel är 

klassifikationer för olika feltyper för elektroniska kretsar. 

De mekaniska bristerna kan leda till elektriska fel innan de 

kan upptäckas. (Pirondi, 2008) 

För detta arbete är de mekaniska feltyperna mest relevanta 

att undersöka. Enligt Titu-Marius (2015) är det viktigt att 

beakta spröda kristallina strukturer eftersom när de spricker 

ger de upphov till totala haverier. Sprickor i komponenter 

med mindre spröda material uppstår efter lång tid av 

cyklisk belastning (Titu-Marius, 2015). I det aktuella fallet 

belastas komponenten endast en gång. 

2.3 Ytmonterade resistorer (Thick Film Resistor) 

Ytmonterade resistorer är en vanligt förekommande 

komponent inom elektronikproduktion som är uppbyggda 

av ett alumina-substrat (kemisk beteckning: Al2O3). Detta 

material har en sträckgräns på ca 260 MPa (MNX, 2016). 
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Alumina-substratet beläggs med tunna filmer av olika 

material. Dessa filmer ger komponenten dess elektriska 

egenskaper och har oftast okända mekaniska egenskaper 

(Titu-Marius, 2015). Dock som tidigare nämnts är det 

cyklisk belastning som riskerar att skada dessa typer av 

komponenter och är därmed inte relevanta att undersöka i 

detta arbete. 

2.4 Keramisk kondensator 

Ytmonterade keramiska kondensatorer (MLCC) består av 

sammanbundet keramiskt pulver och tunna lameller av 

ledande material (oftast aluminium) som kallas för 

elektroder (se Figur 14). Storleken varierar från 1 mm i 

längd upp till 5,7 mm (Samsung, 2016). 

Det keramiska materialet är väldigt sprött och klarar av 

tryckande spänning men dragande eller skjuvande spänning 

kan ge upphov till sprickor (Gormally, Bultitude, & 

Coppola, 2007). 

Enligt (Blattau & Hillman) sker sprickbildning i MLCC när 

kretskortet böjs. En typ av spricka uppstår i det keramiska 

materialet vid gränsen mellan komponentkroppen och dess 

ledare och växer i ca 45° vinkel, se Figur 11. 

 

Figur 11. Spricka i MLCC. (Blattau & Hillman) 

Om sprickan sträcker sig över elektroder med olika 

elektrisk potential kan den elektriska spänningen mellan 

dem orsaka elektrokemisk migration i form av dendritisk 

tillväxt (Figur 12). Detta kan resultera i läckströmmar och 

kortslutning mellan elektroderna (Blattau & Hillman). 

 

Figur 12. Dendritisk tillväxt i MLCC. (Blattau & Hillman) 

Wunderle, o.a. (2007) har undersökt olika metoder för att 

skapa sprickor i MLCC samt att upptäcka dem. I studien 

visar det sig att en MLCC spricker vid en på komponenten 

centrerad kraft på 47 N. I studien framgår det att 

kondensatorns längd är ca 1 mm. Övriga komponentmått 

framgår i Tabell 1. I studien belastades komponenten med 

en mejsel enligt specifikationen i Figur 13. 

 

Figur 13. Metod för att mäta komponenters styrka från direkt 

belastning. (EPCOS, 2002) (Wunderle, o.a., 2007) 

I samma undersökning uppstår en spricka vid gränsen 

mellan den keramiska kroppen och ledaren, snarare än i det 

keramiska materialet (Figur 14). 

Detta är viktigt att beakta då det inte bara är kondensatorns 

hållfasthet som spelar roll, utan även förbandet mellan 

ledaren och kroppen. 

 

Figur 14. Spricka mellan komponentkropp och ledare. 

(Wunderle, o.a., 2007) 

Enligt undersökningen går det att upptäcka sprickor genom 

att mäta kondensatorns kapacitans samtidigt som den 

belastas mekaniskt. Detta för att eventuella sprickor som 

har uppstått separeras och påverkar kondensatorns 

elektriska egenskaper. Metoden som används i studien 

belastar kondensatorn genom 3-punktsböjning av 

kretskortet enligt Figur 15 nedan.  

 

Figur 15. 3-punktsböjning av kretskort. Avståndet a = 20 mm. 

(Wunderle, o.a., 2007) 
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2.5 Materialegenskaper för MLCC 

Det keramiska materialet i MLCC har den kemiska 

beteckningen BaTiO3 och har en elasticitetsmodul på 113±7 

GPa och Poissons tal 0,3 (Wunderle, o.a., 2007). 

2.6 Styvhet för kretskort 

Eftersom komponenter skadas när kretskortet böjs måste 

den maximala utböjningen beräknas. Kretskort är gjorda av 

glasfiber-epoxy och har olika styvhet i olika riktningar 

(anistropiskt). Elasticitetsmodulen varierar beroende på 

fibrernas riktning kontra böjning, från ca 20 GPa upp till 25 

GPa (Haugan & Dalsjö, 2014). 

I en studie av Huang et al. (2014) belastas ett kretskort med 

dimensionerna 100 x 40 x 1,6 mm med en nedböjning på 3 

mm. Detta resulterar i att en 1210 MLCC monterad vid 

kretskortets centrum spricker. Detta beräknas till en 

maximal spänning i komponenten på 130 MPa. Se Figur 16 

(Huang, Wei, & Hsueh, 2014). 

 

Figur 16. FEM-beräkning av keramisk kondensator vid 

böjning av kretskort. Maximal spänning = 130 MPa. Pil i figur 

visar var brott uppstår (Huang, Wei, & Hsueh, 2014). 

2.7 Pneumatiska stöd 

Stöden är uppbyggda av ett rätblock med 27 st. pinnar. 

Pinnarna sitter i två rader fördelade med 25 resp. 15 mm 

avstånd. Längd och bredd på en stöd-modul är 355 resp. 32 

mm.  

Pinnarna har hattar som fördelar kraften på en större yta för 

att minimera skador på komponenter. Hattarna är gjorda av 

silikongummi som har en elasticitetsmodul E på ca 1 MPa 

(Materials, 2016), längden L = 5 mm och radie r = 5 mm 

(cirkulärt tvärsnitt). Fjäderkonstanten k beräknas enligt 

𝑘 =
𝐸𝐴

𝐿
    (1) 

där A är gummihattarnas tvärsnittsarea. 

2.8 Sammanfattning av litteraturstudie 

I början av litteraturstudien ställdes fyra frågor. Nedan 

besvaras dessa. 

1. Vilka typer av ytmonterade komponenter är mest 

angelägna att undersöka? Vilka löper störst risk att 

skadas av den mekaniska belastningen? 

Sökning av information m.h.a. internet pekar på att 

keramiska kondensatorer (MLCC, Multi Layer Chip 

Capacitor) är den enda typen av komponent som är 

angelägen att undersöka. Detta på grund av keramikens 

spröda egenskaper. 

2. Finns det flera olika lastfall som bör beaktas? Vilka är 

vanligast och mest troliga att inträffa? 

Sökning av information tyder på att mekaniska fel 

uppstår när kretskort böjs. Det framgår även i en studie 

att en kraft (ca 47 N) centrerad över en MLCC kan få 

den att spricka, alternativt en nedböjning av PCB på 3 

mm. 

3. Finns det några etablerade metoder för att upptäcka 

mekaniska fel i komponenterna i fråga 1? Är de görbara 

inom ramarna för denna studie? 

Sprickor kan upptäckas genom att mekaniskt belasta 

kondensatorn, men för detta krävs verktyg som noggrant 

kan skapa en önskad belastning. Denna typ av verktyg 

är bortom ramarna för detta arbete. 

3. METOD 

I detta kapitel presenteras projektets utförande. De 

teoretiska beräkningarna framförs i enlighet för vad som har 

presenterats i litteraturstudien. 

Belastningen på komponenten kan ses som två lastfall. Dels 

kraften från en av stödpinnarna direkt på komponenten och 

dels böjning av kretskortet. 

Vid mätningar med trycksensor upptäckts det att de 

pneumatiska stödpinnarna ger vika relativt lätt. Kraften som 

krävs för detta skiljer sig mellan olika stödpinnar men den 

maximala kraften uppmäts till ca 10 N, se kap. 4.1. 

P.g.a. att stödpinnarna ger vika för en så låg kraft är det 

omöjligt för dem att orsaka någon form av skada eftersom 

det krävs upp emot 47 N för att detta ska ske. Därför utgör 

inte detta lastfall någon risk att skada komponenterna. 
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I föregående kapitel har ett antal gränser för vad en MLCC 

tål presenterats och dessa gränser används vid beräkning av 

lastfallet då kretskortet böjs. Enligt källor tål en 1210 

MLCC en spänning upp till 130 MPa och uppstår när ett 

kretskort med måtten 100x40x1,6 mm belastas med en 

utböjning av 3 mm. 

Tabell 1 anger mått för olika storlekar på MLCC. De olika 

storlekarna benämns efter deras mått i mils = tusendels 

inch. Exempelvis 0402 = 0,4 längd x 0,2 bredd i mils vilket 

är ungefär 1 mm x 0,5 mm.  

Tabell 1. MLCC mått. (Samsung, 2016) 

Namn Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) 

0402 1,00 0,50 0,50 

0603 1,60 0,80 0,80 

0805 2,00 1,25 0,6 – 1,25 

1206 3,20 1,60 0,8 – 1,60 

1210 3,20 2,50 0,95 – 2,50 

1812 4,50 3,20 1,25 – 2,00 

3.1 Antaganden vid beräkningar 

Stencilen som är belägen mellan rakel och kretskort har en 

tjocklek på 0,1 mm medan kretskortets tjocklek är 1,6 mm. 

Detta gör att böjstyvheten EI för stencilen är försumbar i 

detta fall då kretskortets styvhet är ca en faktor 10
3
 större. E 

är elasticitetsmodulen och I tröghetsmomentet för 

tvärsnittet. 

De pneumatiska stöden antas bete sig som fjädrar som 

tillåter en viss böjning av kretskortet vid belastning. Denna 

böjning belastar komponenten med en dragande kraft 

eftersom kretskortet töjs samt ett moment. Böjning av 

kretskort samt resulterande belastning i monterad MLCC 

illustreras i Figur 17. 

Figur 18 visar ett tvärsnitt av komponenten när den är 

monterad på ett kretskort (ej skalenligt). Bredden och 

höjden på komponenten finns i Tabell 1. 

 

Figur 17. Böjning av kretskort samt belastning av monterad 

MLCC. 

 

Figur 18. Tvärsnitt av komponenten på kretskort. 

Stöden är fördelade med dstöd=25 mm resp. cstöd=15 mm 

mellanrum. Stöden visas som svarta punkter i Figur 19. 

Belastningen från rakeln (röd markering) är jämnt utbredd 

över kretskortets bredd och rör sig över kretskortet i x-led 

under screentryckningen. 

Komponentens belastning beror på kretskortets böjning som 

är störst när rakeln befinner sig vid x=L/2. 

 

Figur 19. Kretskort sett uppifrån med stödpunkter 

illustrerade som svarta punkter (ej skalenligt). 

Eftersom stöden är symmetriskt fördelade kan systemet 

delas upp i spalter och ses som balkar med jämnt fördelade 

fjädrar som stöd. Balkarnas bredd blir då dstöd. Se Figur 20 

och Figur 21. 
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Figur 20.  Symmetrisk förenkling av kretskort och stödpinnar. 

 

Figur 21. Förenkling för kretskort och stödpinnar sett från 

sidan. 

Kraften från rakeln som belastar balken i Figur 21 blir efter 

symmetrisk förenkling: 

𝐹 = 𝑞𝑟𝑎𝑘𝑒𝑙 ∙ 𝑑𝑠𝑡ö𝑑    (2) 

där  

𝑞𝑟𝑎𝑘𝑒𝑙 =
𝑃𝑟𝑎𝑘𝑒𝑙

𝐵
    (3) 

och 𝑃𝑟𝑎𝑘𝑒𝑙  är kraften från rakeln och 𝐵 är kretskortets 

bredd. 

3.2 Analytisk beräkning 

Utförliga beräkningar samt värden för samtliga parametrar 

presenteras i Bilaga 2. 

I boken Bära brista. Grundkurs i Hållfasthetslära (Hult, 

1989) står det: ”Då en balk deformeras mot ett fjädrande 

underlag, uppkommer ett mottryck från underlaget mot 

balken… För ett linjärt elastiskt underlag är då mottrycket i 

varje tvärsnitt proportionellt mot fjäderns hoptryckning.” 

Alltså om stödpinnarnas gummihattar antas vara 

linjärelastiska samt att kretskortet ses som en balk av 

linjärelastiskt material kan kretskortets deformation 

beräknas. 

Vidare förklaras det i boken att om balken utsätts för en 

punktlast kan utböjningen w beräknas med en linjära 

diffekvation enligt 

𝑤′′′′(𝑥) +
𝐾

𝐸𝐼
∙ 𝑤(𝑥) = 0   (4) 

Där 𝐾 är stödens styvhet per längdenhet av balken [N/m
2
] 

och fås enligt 𝐾 =
𝑘𝑠𝑡ö𝑑

𝑐𝑠𝑡ö𝑑
, E är elasticitetsmodulen för 

kretskortet och I är tröghetsmomentet för spalten i Figur 20. 

Med beteckningen 𝜆 = √
𝐾

4𝐸𝐼

4
 får diffekvationen den 

allmänna lösningen enligt (Parvanova, 2011). 

𝑤(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) (𝐶1 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) + 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)) 

           + 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) (𝐶3 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) + 𝐶4 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) (5) 

Följande randvillkor gäller för kretskortet: 

1. I ändarna av kretskortet förhindrar inspänning 

utböjningen. 

2. Inspänningen förhindrar även lutning i ändarna. 

3. Lutningen i mitten av kretskortet är noll p.g.a. 

symmetri. 

4. Tvärkraften i kretskortet vid kraften F är känd. 

Dessa randvillkor uttrycks i ekvationssystemet nedan, 

{
 𝑤(0) = 0,            𝑤′(0) = 0

          𝑤′ (
𝐿

2
) = 0  ,        𝐸𝐼𝑤′′′ (

𝐿

2
) = −

𝐹

2

   (6) 

Derivering av ekvation (5) samt insättning av randvillkoren 

i ekvation (6) ger konstanterna C1 – C4
 
enligt nedan, se 

Bilaga 2.  

𝐶1 = 0 

𝐶2 =
𝑏𝑐

(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
 

𝐶3 = −𝐶2 

𝐶4 = −
𝐹(𝑑 − 𝑎)

4𝜆3𝐸𝐼(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
 

där  
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𝑎 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑏 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑐 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑑 = 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

Med konstanterna C1 – C4 kända kan utböjningen 𝑤(𝑥), 

lutningen 𝑤′(𝑥) samt krökningen 𝑤′′(𝑥) uttryckas enligt 

ekvation (7), (8) och (9) nedan. 

𝑤(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 

+ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) (𝐶3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) + 𝐶4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥))

 (7) 

𝑤′(𝑥) = 𝜆𝐶2 ∙ (𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) + 

             +𝜆𝐶3 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) + (8) 

               +𝜆𝐶4 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) 

𝑤′′(𝑥) = −2𝜆2𝐶1 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 

                  +2𝜆2𝐶2𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) −  (9) 

                  −2𝜆2𝐶3 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 

                  +2𝜆2𝐶4 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) 

Komponentens belastning utgörs dels av ett moment 𝑀 som 

beror på kretskortets relativa lutning 𝑤′ vid komponentens 

stödpunkter och dels av en normalkraft 𝑁 som beror på 

kretskortets töjning, 𝜀. Töjningen är i sin tur beroende på 

kretskortets krökning 𝑤′′. 

Belastningen i komponenten kan skrivas enligt följande 

ekvationssystem. 

{
𝜀 =

𝑁

𝐸𝐴
−

𝑀𝑧

𝐸𝐼

𝑤′
𝑟𝑒𝑙 =

𝑀𝐿

𝐸𝐼

    (10) 

där 𝐸, 𝐼 och 𝐿 är komponentens elasticitetsmodul, 

tröghetsmoment och längd. 

Komponentens påverkan på kretskortets deformation 

försummas.  Detta är en konservativ approximation 

eftersom komponentens närvaro styvar upp kretskortet. 

Eftersom komponenten sitter fast i kretskortet är töjningen 

𝜀 samma i komponenten som i kretskortet och beror på 

kretskortets krökning enligt: 

𝜀 = 𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
)   (11) 

Den relativa lutningen mellan komponentens stödpunkter 

beräknas enligt ekvation (12). Detta illustreas även i Figur 

22. 

𝑤′
𝑟𝑒𝑙 = 𝑤′(𝑥𝑠𝑡ö𝑑) − (−𝑤′(𝑥𝑠𝑡ö𝑑))  (12) 

𝑥𝑠𝑡ö𝑑 =
𝐿

2
−

𝐿𝑘𝑜𝑚𝑝

2
   (13) 

där 𝐿𝑘𝑜𝑚𝑝 är komponentens längd. 

 

Figur 22. Lutningen 𝒘’ vid komponentens 

inspänningspunkter. 

Komponentens spänning 𝜎 kan tecknas enligt: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐼
   (14) 

Med spänningen känd enligt ekvation (14) kan 

komponentens belastning beräknas genom insättning av 

ekvationssystemet (10) i ekvation (14) vilket ger: 

𝜎 = 𝐸𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
) + 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
± 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
 (15) 

Spänningen i komponenten blir som mest: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
) + 2𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
  (16) 

Den maximala spänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥  uppstår i centrum av 

komponenten på den sida som befinner sig längst bort från 

kretskortet. Detta p.g.a. att belastningen från momentet och 

normalkraften samverkar i detta område. 
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3.3 FE-analys 

FE-analysen utförs med programmet Pro/E-Mechanica. 

Kretskortets förenklas på samma sätt som i de analytiska 

beräkningarna genom att endast titta på en spalt av 

kretskortet. Kraften 26,25 N från rakeln placeras utbredd i 

en linje över centrum. Ändarna av kretskortet är fast 

inspända och stödpinnarna idealiseras som fjädrar med 

styvheten 15700 N/m, placerade med 25 mm intervall. 

Kretskortet tilldelas materialegenskaper enligt 

litteraturstudien; elasticitetsmodul 20 GPa och Poissons tal 

0,3. Materialets elasticitetsmodul varierar beroende på 

fibrernas orientering och det lägsta värdet används för att 

räkna konservativt. 

Komponenten och lödfogarna modelleras som separata 

enheter som fästs samman med s.k. ”bond”-egenskaper. Det 

innebär att kontaktytorna antas vara sammanfogade. 

Samma typ av infästning gäller mellan kretskortet och 

lödfogarna.  

Komponenten tilldelas samma materialegenskaper som 

presenteras i litteraturstudien; elasticitetsmodul 113 GPa 

och Poissons tal 0,3. Komponenten modelleras enligt 

storlekstypen 1210 (se Tabell 1). Statisk analys utförs med 

10 % konvergens. 

Modellens mesh autogenereras med maximal 

elementstorlek på 10 mm för kretskortet och 0,1 mm för 

komponenten samt kringliggande struktur. 

Verifiering av de analytiska beräkningarna görs med FEM-

analys enligt nedanstående punkter: 

1. Utböjning av kretskortet 

2. Maximal spänning i den pålödda komponenten 

4.   RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras bl.a. mätdata från 

screentryckningsprocessen samt beräknade värden (t.ex. 

utböjning och spänning) för både de analytiska och de 

numeriska beräkningarna. 

4.1 Mätresultat 

Figur 23 visar resultat från mätning av kraften som krävs 

för att en stödpinne ska ge vika. Största kraften av alla 

stödpinnar som testas uppgår till ca 1000 g eller knappt 10 

N. Detta är som tidigare nämnts inte tillräckligt för att 

orsaka någon skada i komponenten. 

 

Figur 23. Mätning med kraftsensor på stödpinne. 

4.2 Kretskort och komponent 

Kretskortets maximala utböjning 𝑤 (
𝐿

2
) fås till 0,62 mm 

enligt de analytiska beräkningarna jämfört med 0,73 mm 

enligt FE-analysen (Figur 24).Tabell 2 visar spänningen i 

komponenter av olika storlekar från de analytiska 

beräkningarna. Det största värdet för komponenthöjden i 

Tabell 1 används för att räkna konservativt. 

Tabell 2.  Spänning [MPa] för olika komponenter enligt 

analytisk beräkning. 

Storlek σmax 

0402 287 

0603 351 

0805 447 

1206 515 

1210 705 

1812 590 

4.3 Numerisk verifiering av analytisk modell 

Verifiering av de analytiska beräkningarna görs genom att 

ställa upp jämvikt mellan de vertikala krafterna, se ekvation 

(17). 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑒𝑙

2
= −(𝑇(0) + 𝑁𝑠𝑡ö𝑑)   (17) 

där 𝑇(0) är stödkraften vid kortets inspänning och beräknas 

enligt 

𝑇(0) = −𝐸𝐼𝑤′′′(0)    (18) 

Den sammanlagda reaktionskraften 𝑁𝑠𝑡ö𝑑 från stödpinnarna 

fås genom att integrera utböjningen 𝑤(𝑥) enligt 

𝑁𝑠𝑡ö𝑑 = 𝐾 ∫ 𝑤(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

2
0

   (19) 

Insättning av värden i (17) ger överensstämmelse mellan 

höger och vänster led till femte värdesiffran: 
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26,25

2
= (−3,833 − 9,292) ⇒   

13,125 = 13,125 

 

 

 

4.4 Resultat FE-analys 

Teoretiskt är spänningen oändlig i det skarpa hörnet mellan 

komponent och lödfog. Detta gör att det inte är lämpligt att 

använda spänningen i detta område för att kvantifiera 

belastningen. Istället används spänningen mitt på 

komponenten längs den rand som vetter mot kretskortet. 

Denna har värdet 37 MPa. Detta ska jämföras med 

motsvarande värde på 110 MPa som gav brott enligt 

(Huang et al., 2014). Jämförelsen tyder på att risk för brott 

inte föreligger i det aktuella fallet. 

    

 

Figur 24. Utböjning längs kretskortet enligt FE-analys. 

 

Figur 25. 3D-modell på 1210 komponent med spänning enligt legenden till höger (MPa). 
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5.  DISKUSSION 

Den mekaniska analysen ger ett tvetydigt svar: Den 

analytiska lösningen visar på en mycket hög spänning (705 

MPa) som uppkommer på den sida av komponenten som 

ligger längst ifrån kretskortet. Detta beror troligtvis på det 

felaktiga antagandet att komponenten deformeras lika 

mycket som kretskortet. Alltså att 𝜀𝑃𝐶𝐵 = 𝜀𝑘𝑜𝑚𝑝. I 

verkligheten deformeras även lödtennet som är mycket 

mjukare än den keramiska komponenten. För att få ett 

resultat närmre verkligheten bör lödfogens förmåga att 

deformeras tas hänsyn till i de analytiska beräkningarna. 

Till skillnad från den analytiska lösningen modelleras 

lödfogen i den numeriska analysen vilket gör att lödfogens 

deformation dämpar spänningen i komponenten. I FEM-

analysen uppkommer den största spänningen på den sida av 

komponenten som ligger närmast kretskortet. Det uppstår 

dock en spänningskoncentration p.g.a. en singularitet vid 

komponentens inspänningspunkt. Kring detta område går 

spänningen över 130 MPa som är gränsen för vad en 

MLCC tål. Dock är spänningen i detta område opålitlig 

p.g.a. singulariteten. Det är bättre att studera ett området 

längre bort från inspänningspunkten. Vid komponentens 

mitt uppgår spänningen till ca 37 MPa (se ljusblått område i 

Figur 25). I studien hänvisad till i litteraturstudien (Huang, 

Wei, & Hsueh, 2014) uppgår spänningen i samma område 

till 110 MPa vilket i det fallet ledde till att komponenten 

sprack. 

Vidare fås en utböjning av kretskortet på ca 0,6 mm jämfört 

med ca 0,7 mm i den analytiska respektive den numeriska 

lösningen. Detta får anses vara en god överensstämmelse. 

Skillnaden i utböjning beror troligtvis på att i den analytiska 

lösningen antas stöden vara ett jämnt utbrett elastiskt 

underlag, medan i den numeriska idealiseras stöden som 

enskilda fjädrar. För större kretskort som har ett större antal 

stödpunkter är sannolikt skillnaden ännu mindre. 

6. SLUTSATS 

Enligt denna undersökning uppgår utböjningen av det 

studerade kretskortet till ca 0,6-0,7 mm. Det är enligt källor 

hänvisade i litteraturstudien inte tillräckligt mycket för att 

orsaka skador i ytmonterade komponenter. Inte heller FE-

beräknade spänningsvärden antyder att det finns risk att 

skada komponenten. 

De automatiska stöd som har undersökts är enligt resultaten 

presenterade i denna studie i sin ordning att använda utan 

att riskera skador på ytmonterade komponenter. 

6.1 Fortsatt arbete 

Den utvecklade metoden att analysera utböjning av 

kretskort och spänningar i komponenter, kan användas för 

att analysera kretskort av andra storlekar. 

Det är angeläget att mäta den verkliga utböjningen av 

kretskortet under screentryckningsprocessen med den typ 

av pneumatiska stöd som har analyserats. Detta för att 

verifiera resultaten från denna studie med experimentellt 

framtagen data. 
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BILAGA 1 - TIDSPLAN 

Följande är ett Gantt-schema för projektets tidsplan som det initialt var planerat, se Figur 26. En uppdaterad tidsplan presenteras i Figur 27. 

 

Figur 26. Initial tidsplan för projektet. 
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Figur 27. Faktiska tider för projektet. 
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BILAGA 2 - BERÄKNINGAR 

𝐿 = 0,1 𝑚     Kretskortets längd 

𝐵 = 0,04 𝑚      Kretskortets bredd 

𝑡𝑃𝐶𝐵 = 1,6 𝑚𝑚    Tjocklek på kretskort 

𝑘𝑠𝑡ö𝑑 = 15700 𝑁/𝑚    Fjäderkonstant för stöd 

𝑐𝑠𝑡ö𝑑 = 25 𝑚𝑚    Avstånd mellan stöd i x-riktning 

𝑑𝑠𝑡ö𝑑 = 15 𝑚𝑚    Avstånd mellan stöd i y-riktning 

𝐾 =
𝑘𝑠𝑡ö𝑑

𝑐𝑠𝑡ö𝑑
=

15700

0,025
= 628 𝑘𝑁/𝑚2   Bäddningsmodul 

𝐸𝑘 = 20 𝐺𝑃𝑎     Elasticitetsmodul för kretskort 

𝐸𝑓 = 1 𝑀𝑃𝑎     Elasticitetsmodul för silikongummi 

𝑟𝑓 = 5 𝑚𝑚     Tvärsnittsradie för gummihatt 

𝐿𝑓 = 5 𝑚𝑚     Längd för gummihatt 

𝐼𝑃𝐶𝐵 =
𝑑𝑠𝑡ö𝑑𝑡𝑃𝐶𝐵

3

12
=

0,015∙0,00163

12
= 5,12 ∙ 10−12 𝑚4  Tröghetsmoment för kretskort 

𝜆 = √
𝐾

4𝐸𝐼𝑃𝐶𝐵

4
= 35,19  𝑚−1    Konstant 

𝑃 = 70 𝑁     Total kraft från rakel 

𝑞 =
𝑃

𝐵
= 1750 𝑁/𝑚    Kraft från rakel per meter 

𝐹 = 𝑞 ∙ 𝑑𝑠𝑡ö𝑑 = 26,25 𝑁    Kraft från rakel efter symmetrisk förenkling 
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Beräkning av PCB utböjning: 

𝑤(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) (𝐶1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) + 𝐶2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥))  + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) (𝐶3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) + 𝐶4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) 

Derivering av uttrycket för kretskortets utböjning ger uttryck för lutningen: 

𝑤′(𝑥) = 𝜆𝐶1 ∙ (𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) + 

            +𝜆𝐶2 ∙ (𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) + 

            +𝜆𝐶3 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) + 

            +𝜆𝐶4 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) 

Derivering av uttrycket för kretskortets lutning ger uttryck för krökningen: 

𝑤′′(𝑥) = −2𝜆2𝐶1 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 2𝜆2𝐶2𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 

                  −2𝜆2𝐶3 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 2𝜆2𝐶4 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) 

Derivering av uttrycket för kretskortets krökning ger uttryck för tvärkraften: 

𝑤′′′(𝑥) = −2𝜆3𝐶1 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) + 

                   +2𝜆3𝐶2 ∙ (𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) − 

                   −2𝜆3𝐶3 ∙ (𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥) + 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥)) + 

                   +2𝜆3𝐶4 ∙ (𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜆𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) − 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜆𝑥)𝑠𝑖𝑛(𝜆𝑥)) 

Randvillkor: 

{
𝑤′ (

𝐿

2
) = 0,            𝑤′(0) = 0

   𝑤(0) = 0,             𝑤′′′ (
𝐿

2
) = −

𝐹

2𝐸𝐼

 

Insättning randvillkor: 

Med faktum att 𝑠𝑖𝑛ℎ(0) = 𝑠𝑖𝑛(0) = 0 och 𝑐𝑜𝑠ℎ(0) = 𝑐𝑜𝑠(0) = 1 fås följande: 

𝑤(0) = 0 ⇔ 1(𝐶1 ∙ 1 + 𝐶2 ∙ 0)  + 0(𝐶3 ∙ 1 + 𝐶4 ∙ 0) = 0 ⇔ 

⇔ 𝐶1 = 0 

Kvar att bestämma är konstanterna C2, C3 och C4.  

𝑤′(0) = 0 ⇔ 

𝐶1(0 − 0) + 𝐶2 ∙ 1 + 𝐶3 ∙ 1 + 𝐶4 ∙ 0 = 0 ⇔ 

𝐶2 + 𝐶3 = 0 

Med beteckningen för a, b, c och d enligt nedan kan 𝑤′ (
𝐿

2
) och 𝑤′′′ (

𝐿

2
) förenklas. 
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𝑎 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑏 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑐 = 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

𝑑 = 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) 

Insättning av a, b, c och d i uttrycken för lutning och tvärkraft ger: 

𝑤′ (
𝐿

2
) = 0 ⇔ 

𝐶2 ∙ 𝑎 + 𝐶3 ∙ 𝑏 + 𝐶4 ∙ 𝑐 = 0 

𝑤′′′ (
𝐿

2
) = −

𝐹

𝐸𝐼
⇔ 

2𝜆3(𝐶2 ∙ 𝑏 − 𝐶3 ∙ 𝑎 + 𝐶4 ∙ 𝑑) = −
𝐹

2𝐸𝐼
⇔ 

Följande ekvationssystem fås: 

{

𝐶2 + 𝐶3 = 0
𝐶2 ∙ 𝑎 + 𝐶3 ∙ 𝑏 + 𝐶4 ∙ 𝑐 = 0

2𝜆3(𝐶2 ∙ 𝑏 − 𝐶3 ∙ 𝑎 + 𝐶4 ∙ 𝑑) = −
𝐹

2𝐸𝐼

 

Lösningen på ekvationssystemet blir: 

𝐶2 =
𝑏𝑐

(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
 

𝐶3 = −𝐶2 

𝐶4 = −
𝐹(𝑑 − 𝑎)

4𝜆3𝐸𝐼(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
 

Med följande värden kan utböjning beräknas: 
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𝑎 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) = 2,21 

𝑏 = 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) = −3,33 

𝑐 = 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) = 2,41 

𝑑 = 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆
𝐿

2
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) − 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) = −3,47 

𝐶1 = 0 

𝐶2 =
𝑏𝑐

(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
= −0,215 𝑚𝑚 

𝐶3 = −𝐶2 = 0,215 𝑚𝑚 

𝐶4 = −
𝐹(𝑑 − 𝑎)

4𝜆3𝐸𝐼(𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑)
= −0,494 𝑚𝑚 

Maximala utböjningen blir vid 𝑥 =
𝐿

2
 enligt: 

𝑤 (
𝐿

2
) = 𝐶2 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝜆

𝐿

2
) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
) + 𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜆

𝐿

2
) (𝐶3 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝜆

𝐿

2
) + 𝐶4 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝜆

𝐿

2
)) = 0,622 𝑚𝑚 

Beräkning av spänning i en 1210 komponent görs nedan. Belastningen i komponenten kan skrivas enligt följande 

ekvationssystem, där den första delen är p.g.a. töjning och den andra p.g.a. böjning. 

{
𝜀 =

𝑁

𝐸𝐴
−

𝑀𝑧

𝐸𝐼

𝑤′
𝑟𝑒𝑙 =

𝑀𝐿

𝐸𝐼

 

Ekvationssystemet ovan kan med fördel skrivas: 

{
𝜀 =

𝑁

𝐸𝐴
−

𝑀𝑧

𝐸𝐼

𝑀 =
𝑤′

𝑟𝑒𝑙𝐸𝐼

𝐿

 

Insättning av den nedre ekvationen i den övre ger: 

𝜀 =
𝑁

𝐸𝐴
−

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧

𝐿
 

Omskrivning av ekvationen ger: 

𝑁

𝐴
= 𝐸𝜀 − 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧

𝐿
 

Töjningen 𝜀 i kretskortet beror på kretskortets krökning enligt: 

𝜀 = 𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
) 

Den relativa lutningen mellan komponentens stödpunkter beräknas nedan. 
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𝑤′
𝑟𝑒𝑙 = 𝑤′(𝑥𝑠𝑡ö𝑑) − (−𝑤′(𝑥𝑠𝑡ö𝑑)) 

𝑥𝑠𝑡ö𝑑 =
𝐿

2
−

𝐿𝑘𝑜𝑚𝑝

2
 

där 𝐿𝑘𝑜𝑚𝑝 är komponentens längd. 

Insättning ger: 

𝑁

𝐴
= 𝐸𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (

𝐿

2
) − 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧

𝐿
 

Komponentens spänning 𝜎 kan tecknas enligt: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐼
 

Insättning i ovan ekvation ger: 

𝜎 = 𝐸𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
) + 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
± 𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
 

Spänningen i komponenten blir som mest: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑧𝑃𝐶𝐵 ∙ 𝑤′′ (
𝐿

2
) + 2𝐸

𝑤′
𝑟𝑒𝑙𝑧𝑘𝑜𝑚𝑝

𝐿
 

Insättning av värden för 1210 komponent ger: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 705,2 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 


