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Sammanfattning 
Det här arbetet har tagit fram och utvärderat en metod för beräkning av livslängd på svetsar som 

är påverkade av utmattningslaster från en vibrationsmiljö. Vanligtvis används ett skakbord som 

metod för att prova en komponent mot vibrationslaster. Denna metod skapar en vibrationsmiljö 

som definierats i frekvensplanet, av ett så kallat effekttäthetsspektrum. På samma sätt kan ett 

virtuellt skakbord användas för att beräkna livslängd. Styrkan i beräkningsmetoden är att den kan 

användas för dimensionering och simulering av prov innan ett verifierande fysiskt prov 

genomförs. I dag finns etablerade metoder för att beräkning av grundmaterial, men då många 

komponenter innehåller svetsförband finns behovet att tillämpa detta beräkningssätt även på 

dessa. Examensarbetet slår samman två olika områden som tillsammans ger en metodik för 

utmattningsberäkning av svetsar med hjälp av ett virtuellt skakbord. 

 

Metodiken går ut på att komponenten med dess svetsförband modelleras i ett Finita 

Elementprogram. Svetsen modelleras enligt Effective notch-metoden. De spänningar som ges av 

det virtuella skakbordet utvärderas sedan med dataprogrammet DesignLife från nCode, som ger 

en livslängd för alla beräkningspunkter i modellen.  

 

För utvärdering av metodiken har resultaten från beräkning jämförts med ett fysiskt prov utförda 

på ett skakbord med 15 st. likadana komponenter. Beräkningsmetoden gav resultat för 

komponenten som visade sig vara något konservativ jämfört med prov på skakbord. Felfaktorn 

visade sig dock vara mycket liten då beräknad livslängd endast skiljde 8,5 % från den som 

uppmättes vid prov. Även området för sprickpropagering visade sig stämma väl överens mellan 

beräkning och prov. 

 

Trots den goda korrelationen mellan beräkning och prov anses det finnas behov av vidare 

utvärdering av metoden. Då detta arbete endast utförds för en komponent går det inte att säga 

med säkerhet hur den skulle fungera allmänt. Därför behövs fler jämförelser mellan prov och 

beräkning för andra komponenter och med andra lastfall. En slutsats är ändå att metoden visar 

goda indikationer på att kunna användas för livslängdsberäkning av svetsar i vibrationsmiljö. 
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Abstract 
In this work, a method was developed and evaluated for calculating the life of welds under the 

influence of fatigue loads from a vibration environment. Typically, a shaker table is used for 

testing a component against vibration loads. The shaker table creates a vibration environment 

that is defined in the frequency domain by a power spectrum.  

 

Similarly, a virtual vibration table can be used to calculate the same type of load environment, 

which can then be used to calculate the expected lifetime. The benefit of this method is that it 

can be used in design, as well as in simulation of tests before physical verification tests are 

carried out.  

 

Today there are methods for calculating fatigue life of non-welded base material, but since many 

components contain welded joints, there is a need to apply this method to those types as well. To 

achieve this, the thesis combines two different areas, which together provide a method for 

fatigue assessment of welds using a virtual shaker table. 

 

The methodology is carried out by modeling the component, and its welded joints, in a finite 

element program. The weld is modeled with the effective notch method. The model is then 

processed though a virtual shaker simulation. The stresses provided by the virtual shaking table 

are then evaluated with the software DesignLife by nCode, which provides a calculated life for 

all areas of interest in the model. For evaluation of the method, the results of the calculation are 

compared with a physical test performed on a shaker table with 15 similar samples.  

 

The calculated life of the component was found to be conservative compared to the results from 

the shaker table test. The estimation error turned out to be quite small, only 8.5% difference 

between test and calculation. Additionally, the area of crack propagation was found to be a good 

match between calculation and test.  

 

Despite the good correlation between calculations and shaker table tests there is still a need for 

further evaluation of the method. Since this work only evaluated one component, there is no way 

to know for certain how general the method is. Hence, there is a need for more comprehensive 

studies on other component types, and with different load cases. The conclusion, therefore is that 

the method shows good potential, but needs to be further evaluated, in able to be used for life 

calculation of welded joints in vibration environments. 
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Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

     Referensradie [mm]  

t Tjocklek [mm] 

  Spänning [Pa] 

   Spänningsvidd [Pa] 

D Delskada 

N Antal cykler 

t Tid [s] 

Förkortningar 

EN Effective Notch (Stress Method) 

FE Finite Element 

FRF Frequency Response Function 

IIW International Institute of Welding 

PDF Probability Density Function 

PSD Power Spectral Density 

S-N Stress to Number of cycles 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
I fordon uppkommer vid drift vibrationslaster som ger upphov till en skadlig vibrationsmiljö av 

utmattningslaster för komponenter och system. För att kunna dimensionera mot dessa har 

metoder för mätning, beräkning och prov tagits fram där vibrationsmiljön från drift kan samlas 

in, tolkas och återskapas, både fysiskt och beräkningsmässigt. Beräkningsmetoden är speciellt 

kraftfull då den kan fungera som en del av dimensioneringsprocessen genom att prova flera 

lösningsvarianter snabbt, samt bidra till bättre grunder för de fysiska proven genom att snabbt se 

huruvida en komponent kommer att hålla för ett verifierande fysiskt prov eller ej. 

 

Svetsförband är en väldigt populär och frekvent förekommande förbandstyp men som i många 

sammanhang associeras med stor spridning i hållfasthet och allmänt betraktas som svårberäknad 

i utmattningssammanhang. Intresset att kunna inkludera svetsar i metoden är stort eftersom det 

utökar användningsområdet för befintligt skakbordsprov och öppnar upp för ett nytt sätt att 

dimensionera svetsar på.  

1.2 Syfte 

Syftet är att ta fram och utvärdera en metodik för hur livslängdsberäkning av svetsar i 

vibrationsmiljö kan göras på Scania  

1.3 Avgränsning 
Avgränsningarna har sammanställts i ett antal punkter som följer nedan 

 Den lastnivå som kommer att användas vid analys kommer att väljas för att säkerställa 

brott inom utsatta tidsramar för fysiskt prov.  

 Endast en lastriktning för vibrationer kommer att studeras. 

 Endast en analysmetod kommer att användas, s.k. ”modbaserad stationär dynamisk 

linjäriserad analys”  

 Endast en komponentvariant med tillhörande material och svetsfog/förbandstyp studeras 

för metoden.  

 Endast en modelleringsmetod med Finita element kommer att användas för 

svetsmodellering 

 Infästning av komponent i form av skruvförband kommer ej att modelleras utan 

förenklade randvilkor kommer att användas 

1.4 Genomförande 
Komponent kommer att FE-modelleras utifrån fysisk förlaga. Svetsen kommer att modelleras 

enligt small size effektive notch. Modalanalys och frekvensrespons kommer att beräknas för 

komponenten för att sedan användas vid beräkning av spänningskollektiv och delskada för det 

intressanta området i modellen. För livslängdsberäkningen kommer en S-N-kurva att skapas efter 

IIW's rekommendation på för motsvarande effective notch. En serie av komponenten kommer att 

provas på en vibrator med samma randvilkor och laster och den uppmätta livslängden kommer 

att användas för att utvärdera tillförlitligheten i beräkningen.    

En mer detaljerad sammanfattning av arbetsgången vid genomförandet ges i listan nedan 
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 Inläsning av teori 

 Deltagande i seminarium om vibrationsutmattning, Karlskrona, av Kjell Ahlin från BTH.   

 Val av komponent efter kravspecifikation 

 CAD-modellera geometri efter IIW effective notch, plus allmänna svetsförenklingar 

 Meshning enligt IIW effective notch 

 Göra modalanalys och frekvensresponsfunktion i Abaqus 

 Ta fram lastnivå genom beräkning att användas för prov och analys 

 Skapa S-N kurva efter IIW’s rekommendationer för effective notch 

 Göra livslängdsberäkning baserat på cykelräkning och delskada 

 Uppskatta dämpning och resonansfrekvenser på komponent genom mätning på skakbord 

 Kalibrera beräkningsmodell mot resonansmätning 

 Prova komponent till brott 

 Jämföra livslängd, initieringsområde och sprickans utbredning mot beräkningsresultat. 
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2 TEORI 

2.1 Översikt 
Denna översikt är upplagd på sådant sätt att en överblick ges för de ingående teorierna som 

sedan används i genomförandet av arbetet. I avsnittet för utmattning 2.2 görs en genomgång av 

den allmänna definitionen av fenomenet samt begrepp som S-N-kurva, cykelräkning och 

Palmgren-Miners delskadehypotes förklaras översiktligt. Dessa ligger till grund för den 

slutgiltiga utmattningsberäkning som genomförs.  

 

Metoden bygger på en virtuell modell av en fysisk provmetod. Därför förklaras bakgrunden till 

provmetoden i 2.3 samt med tillhörande avsnitt om mätning som för metoden är tätt 

sammankopplad. För att förstå hur provmetoden likväl som den virtuella modellen använder sig 

av en speciell typ av drivsignal, ett så kallat effekttäthetsspektrum, måste en grundläggande 

förståelse för signalanalys föreligga, denna ges i 2.4. Och sammanhängande med detta avsnitt 

behandlas den stokastiska teorin för hur vibrationer kan betraktas och representeras med hjälp av 

statistik, som är en av grunderna metoden bygger på.  

 

Vidare förklaras i 2.5 hur ett virtuellt skakbord modelleras utifrån begrepp som egenfrekvens och 

dämpning. För att därefter i 2.6 betraktas från ett utmattningsperspektiv genom att förklara de 

bakomliggande modellerna för att få en beräknad livslängd. Då metoden ska utvärderas specifikt 

för ett svetsförband behandlas de grundläggande definitionerna för detta och avslutningsvis hur 

ett svetsförband modelleras för Finita element-beräkning i avsnitt 2.7 

2.2 Utmattning 

Nedan förklaras några av de centrala begreppen inom utmattningsdimensionering som förenklat 

sett ger en överblick hur överföringen från laster i form av spänningar till uppskattad livslängd 

sker. Först förklaras hur en utmattningslast definieras, sedan S-N-kurvor, Palmgren/Miners 

delskadehypotes samt Rainflow-cykelräkning.  

 

Utmattningsbrott är inte bara en av de vanligaste felmoderna för mekaniska konstruktioner, utan 

också bland de svåraste att förutse när de kommer att ske. Då en konstruktions utsätts för 

upprepade belastningar kan brott uppstå vid betydligt lägre laster än vad konstruktionen skulle ha 

klarat vid statisk last. Det uppkommer trots att töjningarna som uppkommer på grund av de 

pålagda krafterna med resulterande spänningar ligger väl inom det elastiska området för 

materialet. (Barsoum, Johnsson, & Samuelsson, 2011) 

 

2.2.1 Cykliska laster 

För ett system som upplever en pålastning som följs av en avlastning sägs ha genomgått en 

lastcykel. Det är denna upprepning av på och avlastning som ger upphov till utmattning. Den 

viktigaste parametern för en cyklisk last är den så kallade spänningsvidden. Allmän definition 

ger att en cykliskt varierande last ger en spänning som varierar mellan ett max (    ) och min 

(    ). Då definieras spänningsvidden enligt (1) i Figur 1.  

 

              (1) 
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Figur 1. För varierande laster definieras spänningsvidd som skillnaden mellan max- och 

minvärde per cykel 

Den absoluta nivån på spänningen är mindre avgörande för livslängden utan störst inverkan har 

den vidd med vilket spänningen varierar. (Hobbacher, 2007) 

2.2.2 S-N-kurva 

En S-N-kurva (Stress to Number of Cycles, även kallad Wöhlerkurva) är en representation av en 

komponents utmattningshållfasthet i en mätpunkt med spänningsvidd som funktion av antal 

cykler till brott, och är ett av de bättre verktygen som tagits fram för att ge ett mått på när brott 

förväntas ske. Provmetoden går till så att detaljen belastas med en given spänningsvidd av 

konstantamplitudtyp och antal cykler till brott mäts. Kurvan ritas sedan i ett loglog-diagram och 

får där ett linjärt utseende. Olika material och geometrier ger olika S-N-kurvor. Det 

karakteristiska utseende för ett stål är att vid tillräkligt låg spänningsvidd erhålls inget brott, detta 

är den så kallade utmattningsgränsen och illustreras med att kurvan intar lutningen noll i loglog-

diagrammet, Figur 2. Vanligen utnyttjas att materialet har en utmattningsgräns, genom att 

dimensionera detaljen så att den högsta spänningsvidden i lasten är lägre än utmattningsgränsen.  

 

När provet genomförs sprider utfallen som ska användas för att rita kurvan. Även om samma 

spänningsvidd används vid provet så kommer utfallet för antal cykler till brott att variera, detta 

skapar då en spridning bland mätresultaten som måste hanteras med statistik och interpolerings 

metoder.  

 

 

Figur 2. Vid mätning av antal cykler till brott per spänningsvidd ges utfall med spridning. 

Resultaten kan med statistik och interpolering användas för att rita en linje i ett loglog-diagram, 

en så kallad S-N-kurva. 

 

Som ovan nämnt förknippas mätresultaten för ett S-N-prov med kraftig spridning, så vanligen tas 

medianen för utfallen, vilket ger en brottkurva med brottsannolikhet 50 %. Det betyder att 

hälften av proven gått sönder för kurvans spänningsvidd och motsvarande cykelantal. Det är 

vanligt att ta fram en karakteristisk kurva som då gäller för andra brottsannolikheter. För 

svetsförband används till exempel en kurva med motsvarande en brottsannolikhet på 2,3 %. 

Detta fås genom att sänka nivån på kurvan med 2 standardavvikelser. (Ohlsson, 2007) 
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2.2.3 Cykelräkning 

 

För lastfall där lasterna ej är periodiska eller av konstantamplitud kan ett så kallat 

spänningskollektiv tas fram genom cykelräkning. Förenklat kan det beskrivas som ett sätt att 

kvantisera en last som varierar i amplitud över tid. Vanligt är att då det talas om 

spänningskollektiv syfta på ett histogram över spänningsvidder indelade efter antal. 

Cykelräkningen är då ett bra sätt att få en överblick över hur många och med vilken vidd 

spänningarna i ett lastfall är sammansatt av, detta illustreras i Figur 3. Det är också en 

förutsättning för att kunna använda delskadehypotes såsom Palmgren-Miners vid 

utmattningsberäkning, mer om det i avsnitt 2.2.4. (Ohlsson, 2007) 

  

 

Figur 3. Princip för att samla cykler i ett lastkollektiv  

2.2.3.1 Rainflow-metoden 

Rainflow-metoden förklaras bäst genom analogin av rinnande vatten på ett pagodatak, se Figur 

4. Tidssignalen för en spänning betraktad vertikalt, alltså en vanlig spänning över tid kurva som 

är vriden 90  bildar då taket och en sluten cykel räknas då vatten runnit från en topp till en dal. 

Spänningsvidden räknas då som skillnaden mellan topp och dal. Metoden lämpar sig väl för 

signaler av varierande spänningsvidd och räknar cykler inom cykler. 

 

 

Figur 4. Rainflow cykelräkning, analogi med rinnande vatten längs ett ”pagodatak”. En cykel 

detekteras genom ett antal regler för hur flödet stoppas på sin väg ner  

 

För att förtydliga metodens arbetsgång används figuren ovan som exempel. 

Första steget för att implementera metoden är att rita ett ”spänning över tid”-diagram så att 

tidsaxeln är orienterad vertikalt med ökande tid nedåt. Då bildar spänningen en serie tak med 

olika horisontell utbredning. Ett antal regler definierar sedan hur en cykel ska identifieras.  

(Barsoum, Johnsson, & Samuelsson, 2011) 

 

1. Ett regnflöde som börjar i en dal kommer att fortsätta rinna nedåt längs ”pagodataken”, 

alltså spänningskurvan, tills det passerar en mer negativ dal än vad den utgick ifrån. I 

exemplet ovan sker det från B-C när det passerar D dalen. 
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2. Ett regnflöde stannar även upp då det träffar på ett tidigare flöde. Exempel i bilden ovan 

blir Flödet från F till G stoppas av flödet från D-A som startar från högre nivå 

3. Arbetsgången upprepas för alla flöden med avsökning uppifrån och ned längs tidsaxeln, 

och för alla flöden vänster till höger, och sedan höger till vänster på spänningsaxeln. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

2.2.4 Palmgren-Miners delskadehypotes 

Då S-N-kurvor är framtagna för cykliska laster av konstantamplitudtyp kan man för ett en 

komponent med sådant lastfall direkt utläsa livslängden ur kurvan för en viss spänningsvidd. I 

verkligheten är i de flesta fall lasterna varierande i amplitud under en komponents användning. 

Den vanligaste metoden för att beräkna livslängden vid en sådan varierande last utifrån en S-N-

kurva är Palmgren-Miners delskadehypotes. 

 

För att kunna väga samman hur skadlig inverkan en varierande last får på en komponent är det 

vanligt att mäta upp lasternas spänningsvidder över en tid och sammanställa dem i ett 

lastkollektiv där spänningsvidden diskritiseras till lagom stora block. Spänningskollektivet delas 

då upp i block av konstantamplitudtyp där informationen i varje block har ett tillhörande antal 

cykler. 

 

Sedan utläses hur nära brottkurvan varje block hamnar genom att bilda en kvot mellan 

utmattningskurvans cykelantal per vidd och motsvarande antal i kollektivet. Denna kvot anses då 

som en delskada och summan av alla delskador ger den totala skadan. 

 

För varje spänningsvidd    finns ett motsvarande cykelantal    för vilket brott sker om inga 

andra spänningar är närvarande. Om då för samma spänningsvidd    istället cykelantalet    är 

lägre än    skapas en mindre andel utmattning än vad som krävs för brott, en delskada    har 

skapats, se Figur 5. 

 

   

Figur 5. Principiell illustration av hur delskada räknas med hjälp av en S-N-kurva  

 

 

    
  

  
 (2) 

 

Då skapas för ett lastspektrum med olika spänningsvidder    motsvarande delskador    och när 

summan av alla dessa delskador blir 1 motsvarar det kurvans brottrisk. 

 

       (3) 
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Delskadan är proportionell mot kvoten mellan antal räknade cykler för en given spänning mot 

antal cykler för brott vid samma spänning. Den totala delskadan är summan av alla delskador för 

alla block. (Ohlsson, 2007) 

   ∑
  

  

 

   

 (4) 

 

Inversen på den skadesumman till brott      är då livslängden      enligt (5). Om 

spänningskollektivet är uppmätt för ett tidsintervall så fås livslängden då i tid. 

 

                    
   (5) 

 

Avvikelser från hypotesen har kunnat påvisas genom experiment och ett annat sätt att betrakta 

hypotesen är att säga att hälften av komponenterna har gått sönder då skadesumman nått ett 

kritiskt värde  

      ∑
  

  

 

   

       (6) 

 

Det kritiska värdet har visat sig variera mellan 0,33-3 enligt (KTH, Institutionen för 

hållfasthetslära, 1998) och är beroende av lastspektra, material och komponenttyp.  

 

Begränsningarna med metoden är även att den inte tar hänsyn till ordningsföljden mellan 

spänningar av samma amplitud, det vill säga att det inte ger någon skillnad om en 

spänningscykel kommer tidigt eller sent i en livslängd. På samma sätt tas ej hänsyn till om 

spänningar av viss amplitud ligger jämt fördelade över lastspektrumet eller kommer i tät följd. 

Det kan antas vara en anledning till varför det kritiska värdet på delskadan har visat sig variera 

enligt ovan. Trots dessa begränsningar är metoden fortfarande väldigt användbar och används 

flitigt för utmatningsberäkning där tillgång till S-N kurvor finns. (Ohlsson, 2007) 

 

2.3 Mätning och provmetoder för utmattning 
I detta avsnitt ges en översikt av några av de prov- och mätmetoder som används för utmattning.  

 

Att beräkna utmattningshållfastheten är svårt, utmattning som fenomen är komplext och 

svårförståeligt.  Livslängd är i allmänhet svår att förutse dels på grund av att spridningen i 

material, geometri och tillverkning gör att hållfastheten varierar men också för att användandet 

av produkten varierar. Med varierad användning blir även lasterna en osäkerhet. Inverkan av alla 

faktorer för livslängden illustreras i Figur 6 (Barsoum, Johnsson, & Samuelsson, 2011). Ett sätt 

att förbättra resultaten och tillförlitligheten i utmattningsberäkningarna är då att säkra de 

ingående laster och randvilkor som används, vilket kan göras genom mätning. Den slutgiltiga 

verifieringen fås dock genom att prova och använda sig av acceptanskriterier. 
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Figur 6.  Livslängd är ett komplext fenomen som är summan av flera osäkerheter, såsom laster, 

material, geometri och tillverkning. 

 

Då exempelvis en buss utvecklas vill man säkerställa att alla komponenter och bussen som 

system ska klara den miljö och den användning den kommer att utsättas för under sin tänkta 

livsländ. Då exempelvis en buss är tänkt att användas över flera år är det svårt att under 

utvecklingen av bussen testa alla komponenter i en sådan miljö och över sådant tidspann att det 

motsvarar produktens verklighet.  De provmetoder som tagits fram kan då betraktas som olika 

modelleringar och förenklingar av verkligheten, med syftet att få resultat som är tillräkligt bra 

men kan genomföras på en mycket kortare tid. Detta eftersom det skulle ta för lång tid att prova 

ett fordon eller system genom att utsätta det för dess verkliga användning. Därför utnyttjar de 

flesta provmetoder det faktum att det går att identifiera de delar av användningen som utgör den 

egentliga utmattningsinverkan eller skadan och på så sätt ta fram en modell sammanställd av 

dessa bitar.  På så sätt fås ett tidsaccelererat användningsförlopp. 

2.3.1 Fältmätningar 

Verkligheten är ute hos kunden, och olika kunder har olika lastmiljöer som de utsätter sina 

fordon för. Det kan vara olika vägar, körsätt eller väderförhållanden som tillsammans är den 

miljö fordonet måste klara av under sin tänkta livslängd. En metod för att mäta och samla in 

lastdata som senare kan användas för att prov är då att helt enkelt mäta på ett fordon ute i fält. Då 

samma produkt ska kunna användas av olika kunder med olika driftsmiljöer och användningssätt 

måste tillräkligt med data finnas för att kunna väga samman ett lastfall som senare kan användas 

för att dimensionera fordonen. 

2.3.2 Provbana 

För transportfordon uppkommer exempelvis de flesta av de utmattande lasterna på ramen ifrån 

underlaget den körs på, så kallade väginducerade laster. Då ett fordon används ute i fält körs de 

på vägpartier med varierande inverkan på dess livslängd. Slät och fin asfaltsväg har inte samma 

inverkan som gropig landsväg. Vissa vägpartier påverkar inte livslängden nämnvärt medan andra 

kan inverka kraftigt. Om de partier med störst inverkan plockas ut och sammanställs kan en bana 

skapas som kan ses som ett accelererat utmattningsförlopp av verkligheten och ger ett mer 

effektivt sätt att prova på. Denna provbana används sedan för att utföra prov men även för att 

mäta och samla indata som kan användas till provriggar. 
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Figur 7. Olika representativa vägpartier sammanställs i en provbana som används för mätning 

och provning av fordon.  

2.3.3 Skakrigg, dynamisk provning 

En skakrigg är en ytterligare modelleringsnivå, eller förenkling av ovan nämnda metod. För att 

köra på en provbana krävs ett fullt fungerande prototypfordon med en förare som då kör fordonet 

varv efter varv på banan för att samla tillräkligt många lastcykler. Det är i sig en begränsning av 

flexibiliteten för provutförandet och är relativt tids och resurskrävande. För att korta ned tiden 

samt öka repeterbarheten i ett prov samt sänkta krav på hur pass färdigställd bussen måste vara 

kan man istället använda sig av en skakrigg. Då monteras hela eller en sektion av fordonet på 

hydraulcylindrar kopplade genom exempelvis chassiet. Sedan återskapas en inspelad signal från 

vägprofilen från provbanan via hydraulcylindrarna till fordonet, som då skakar riggen på sådant 

sätt att accelerationerna för de mätpunkter som använts kommer att efterlikna dem från en 

körning på provbanan, Figur 8. Styrprogrammet itererar fram lasterna som förs in via 

hydraulcylindrarna tills accelerationerna överensstämmer med de uppmätta. Målet med riggen är 

att fordonet ska röra sig på samma sätt som på provbanan, och därmed uppleva samma 

dynamiska laster. För att accelerera utmattningsförloppet används en uppmätt signal från 

provbanan där de partier av körningen med liten inverkan tagits bort. Detta skapar en tidssekvens 

som körs upprepade gånger. Vanligt är att använda detta som verifierande prov. Fördelar med 

metoden är förkortad tid, ökad repeterbarhet och övervakning jämfört med provbana.  

 

 

 

Figur 8.  Skakrigg av buss, hydraulcylindrar kopplade till hjulaxlarna på ett fordon simulerar ett 

förkortat körförlopp från mätning på provbana. 

 

2.3.4 Skakbord 

Om accelerationerna vid en komponents fästpunkter mäts när hela eller delar av fordonet körs i 

en vibrationsinducerande miljö, ex provbana eller skakrigg, kan sedan signalen användas för att 

styra ett skakbord så att samma accelerationer återskapas i komponentens fästpunkter, se Figur 9. 

Skakbordet har fördelen att den styrs efter ett PSD (se avsnitt 2.4.4) som är ett väldigt effektivt 
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sätt att representera ett inspelat förlopp då det slumpar fram vibrationerna efter ett antal 

statistiska egenskaper. En begränsning med bordet är att det endast har en frihetsgrad och alltså 

bara kan skapa vibrationer i en riktning åt gången. Den uppmätta signalen delas därför upp i 

vardera huvudriktning varav provningen sedan görs för en riktning i taget genom att variera 

fixturens position och skakbordets orientering.  

 

 

Figur 9. Ett sätt att prova komponenter är att med uppmätta accelerationer från dess fästpunkter 

på ett fordon återkapa vibrationsmiljön genom ett skakbord 

2.3.5 Virtuellt skakbord 

På samma sätt som vibratorn skakar en komponent med en drivsignal utifrån ett inspelat lastfall 

kan man med en FE-modell återskapa de lasterna, men då beräkningsmässigt. Fördelarna är 

uppenbara, som med alla beräkningsmetoder, när modellen väl är upprättad ges möjligheten att 

på kort tid prova många olika varianter. Det går då till skillnad mot den fysiska provmetoden att 

använda verktyget för dimensionering och inte bara verifiering. Fördelar med detta blir då att 

komponenter kan utsättas för vibrationer beräkningsmässigt och på så sätt provas innan de 

genomgår ett verifierande fysiskt skakprov.  

 

Detta tillvägagångssätt erbjuder fördelar gentemot ett fysiskt tillvägagångssätt genom följande 

punkter (Halfpenny & Kihm, 2008) 

 

 Möjliggörande av dimensionering genom att på kort tid prova olika varianter 

 Verifiering före fysiskt prov – ett virtuellt prov kan användas för att lyfta problem och 

svagheter i konstruktionen före ett verifierande fysiskt prov genomförs 

 Optimera provuppställningen – försäkra sig om att provspecifikationen ger den 

efterfrågade skadan på kortast möjligast tid 

 Försäkra sig om att provet inte är ”överaccelererat” – med vilket menas att det lastfall 

(PSD) som ska köras inte ger upphov till plasticering eller statisk brott, mer om detta i 

2.3.5.1.  

 Uppskatta resterande livslängd och säkerhetsmarginal då fysisk prov inte körs till brott 

eller där antalet prov är begränsat. 

 

2.3.5.1 Accelererat prov 

Då ett vibrationsprov av en komponent skall utföras på en vibrator finns förutsättningar att på en 

kortare tid erhålla samma utmattningsskada som en längre tids vibrationer skulle orsakat vid 

drift. Ett sätt att åstadkomma detta är att låta vibratorn köra en tuffare signal med högre amplitud 

och på så sätt accelerera provet tidsmässigt. Metoden baseras på att när amplituderna på 

vibrationen ökar, och då energiinnehållet i signalen, så gör även spänningarna i komponenten 

det, linjärt till en viss nivå inom ett visst intervall. Principen är därför giltig för både den fysiska 

provningen med skakbord såväl som för den virtuella då det handlar om att förstärka 

drivsignalen för excitationen. Det är med accelererad provning inte ovanligt att kunna reducera 

provtiden med en faktor 100. 
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Då delskadeuträkningen görs mot en S-N-kurva som är giltig för motsvarande komponents 

material och geometri som provas så blir kurvans lutning en avgörande faktor för hur mycket 

skadan ökar för ett accelererat prov. Detta betyder att det inte alltid är giltigt att räkna med att en 

accelererad signal ger ett motsvarande skadeförlopp för hela komponenten.  

2.4 Signalanalys 

För att förstå hur laster representeras behövs en grundläggande förståelse för hur en signal och 

dess egenskaper är definierad. Transformsteori förklaras översiktligt för att förstå begrepp som 

tids- och frekvensplan. De mest centrala begreppen för metoden som stokastisk signal och 

effekttäthetsspektrum förklaras mer ingående. 

 

En generell definition av en signal är att det beskriver ett parameterförhållande, till exempelvis 

amplitud över tid. Signalbehandling handlar om att representera, manipulera och transformera 

signaler och den information som signalerna innehåller med hjälp av matematiska metoder. 

Möjlighet ges då att kartlägga och överföra en domän till en annan, analog till digital, frekvens 

till tid. (Toivonen, 1999) 

 

Fysikaliska signaler är nästan uteslutande analoga och kan representeras i form av en 

kontinuerlig funktion      av en kontinuerlig variabel  . De flesta förekommande signaler i 

naturen är analoga. Med en kontinuerlig eller analog signal      avses en signal som är 

definierad för alla tider   i ett intervall            , och som kan anta alla värden i ett intervall, 

            .  

2.4.1 Signalegenskaper 

Effekt och energi i en signal 

För att analysera en signals innehåll är arean under kurvan ett viktigt mått. Men för en periodisk 

signal med medelvärde noll är signalen symetriskt fördelat över x-axeln. Alltså blir arean noll för 

ett heltal perioder eftersom de negativa delarna släcker ut de positiva. Därför ger en integrering 

av kurvan ingen information Figur 10.  

 

 

Figur 10. Att titta på arean under kurvan av en periodisk signal fås ingen information då varje 

topp tas ut av en dal 

 

Men om signalen istället kvadreras blir alla värden positiva och hela kurvan hamnar ovan x-

axeln, det går nu att mäta arean under kurvan och jämföra signaler med varandra, Figur 11. 

 

 

Figur 11. Om sinusvågen kvadreras och arean för signalen tas för ett antal perioder fås ett 

mätbart värde 
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Om signalen kvadreras och arean för signalen tas för ett antal perioder fås signalens energi     

(7). 
 

    ∑|  |
 

   

   

 (7) 

 

 

Eftersom summan av den kvadrerade signalen växer med antal perioder, ökar alltså energin med 

ökad tidslängd på signalen, detta gör det till en relativt användbar enhet. Ett bättre sätt att för att 

analysera signalens innehåll är då att ta signalens energi fördelat över antalet perioder, då fås 

istället signalens effekt       
 

    
  

 
 

 

 
∑|  |

 

   

   

 (8) 

 

 

En annan mycket användbar enhet för jämförelse av signalens innehåll är det så kallade RMS-

värdet. RMS står för ”Root Mean Square” och är precis som det låter roten ur det kvadrerade 

medelvärdet av effekten för signalen. RMS värdet blir då ett slags mått på signalens amplitud. 

 

      √
 

 
∑|  | 
   

   

 (9) 

 

 

Ett annat viktigt begrepp är den så kallade variansen av en signal. Definitionen är signalens 

medeleffekt minus medelvärdet   .  

 

   
  

 

 
∑|     |

 

   

   

       (10) 

 

För signaler med nollmedelvärde är variansen det samma som effekten. (Langton, 2008) 

 

2.4.2 Stokastiska signaler 

Stokastiska vibrationer uppstår vanligtvis när krafterna som påverkar systemet kommer från flera 

oberoende bidrag, som exempelvis en grusig vägs inverkan på däcken på ett vägfordon. Om 

denna vibration mäts fås en stokastisk signal. En stokastisk signal beskrivs då matematiskt som 

en stokastisk process. (Brandt, 2011) 

 

Om en signal kan beskrivas med matematiska modeller som definieras av funktioner eller 

distributioner så kallas denna typ av signal för deterministisk. Det betyder att om funktionen för 

modellen av signalen är känd, fås signalens värden för varje tidpunkt. Exempel på detta är en 

enkel periodisk signal. 

 

En stokastisk signal är till skillnad mot ovan ickedeterministisk och kräver sannolikhetsteori för 

att beskrivas. Detta betyder att det ej går att förutse dess värde framåt i tiden och signalen istället 
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måste beskrivas med sannolikhetsteori efter deras statistiska egenskaper. Stokastiska signaler har 

med andra ord ej sluten analytisk lösningsform. (Langton, 2008) 

 

Det som uppnås när en signal betraktas statistisk är att om signalens värde för en viss tidpunkt   

är känd, så kan värdet för signalen en tidpunkt      sägas ligga inom ett visst intervall och med 

en viss sannolikhet. För att kunna uppnå detta behövs en täthetsfunktion för variabeln. 

 

Om värdet för en kontinuerlig slumpvariabel läses av och resultaten samlas i staplar genom 

kvantisering av den oberoende variabeln kan ett histogram skapas. I Figur 12 nedan till vänster 

illustreras detta med spänningsvidd över antal. Om sedan varje stapel normaliseras genom att 

dela antalet värden för stapelns intervall med det totala antalet värden fås sannolikheten för 

variabeln att anta ett värde inom stapels intervall. Om värden från variabeln avläses tillräkligt 

många gånger och om kvantiseringsintervallet (stapelvidden) går mot noll fås en kontinuerlig 

täthetsfunktion      (Eng, PDF - probability density function) illustrerat i bakgrunden av 

staplarna i Figur 12 nedan. (Langton, 2008) 

 

Arean för ett intervall under funktionen beskriver då sannolikheten för ett att variabeln ska anta 

ett värde inom det intervallet. Då funktionen är en täthetsfunktion är den alltså bara giltig för 

intervall, det går inte att läsa av en punkt på kurvan och säga att sannolikheten är ett exakt värde, 

den sannolikheten blir då noll eftersom intervallet för arean är noll. 

 

 

Figur 12. Tv. En kontinuerlig fördelning av utfallen fås då kvantiseringsstorleken går mot noll, 

Till höger. En täthetsfunktion fås genom att normalisera antalet utfall per vidd. 

 

 

           ∫       
 

  

   (11) 

 

 

Arean för ett intervall         av funktionen p(x) motsvarar då sannolikheten för att 

variabeln ska anta ett värde inom det intervallet, se Figur 13. 

 

            ∫       
  

  

 (12) 
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Figur 13. Inom sannolikhetslära beskriver en täthetsfunktion den relativa sannolikheten för att 

en stokastisk variabel ska anta ett givet värde. Sannolikheten för variabels värde att falla inom 

ett givet intervall ges av integralen för variabelns täthet över det specifika området. 

 

Med täthetsfunktionen definierad kan den användas för att beskriva det matematiska begreppet 

förväntat värde på en stokastisk variabel, betecknad E [x], detta är då även medelvärdet genom 

att det kan ses som ett genomsnitt som erhållits från en oändlig population.  

 

Definitionen för en stokastisk tidssignal      skiljer sig alltså från en periodisk genom att tala 

om det förväntade värdet  [    ] av signalen vid en tidpunkt t . Denna beräknas genom 

täthetsfunktionen enligt nedan, där      är täthetsfunktionen som beskriver signalen. 

 

  ̅   [    ]  ∫         
   

  

 (13) 

 

När medelvärdet är känt, behövs ett mått på hur långt från detta värde x vanligtvis är, en fråga 

som besvaras av varians och standardavvikelse. Variansen beskriver då hur signalen varierar 

över tiden, vilket även är ett direkt mått på signalens effekt. För en signal med nollmedelvärde är 

alltså variansen samma sak som effekten. Tas roten ur variansen får standardavvikelsen 

 

     [    ̅  ]  ∫     ̅         
   

  

 (14) 

 

Dessa två statistiska egenskaper kallas även för centrala moment och definitionen är enligt (15) 

nedan.  

 

              ∫     ̅         
   

  

 (15) 

 

Momenten för en täthetsfunktion av en stokastisk variabel beskriver alltså dess form. Första 

momentet definierar då medelvärdet, 2:a momentet vidden på fördelningen, med andra ord 

spridningen, 3:e är skevheten hos fördelningen och det 4:e momentet kortosis som beskriver 

toppigheten. (Brandt, 2011) 

 

Ett krav för att kunna beskriva en stokastisk signal med ovan nämnda egenskaper är att den ska 

vara av typen stationär ergodisk. Att en signal är stationär betyder att dess statistiska egenskaper 

såsom medelvärde, varians och högre gradens moment inte ändras över tiden. En stokastisk 

signal sägs vara ergodisk om dess statistiska egenskaper kan avläsas från en enda tillräkligt 

omfattande signal. Detta betyder i praktiken att signalen kan mätas statistiskt för ett tidsintervall 

från en grupp identiska testexemplar, eller över tiden för ett enda, utan någon skillnad i resultat 

för bestämning av de statistiska egenskaperna. (Brandt, 2011) 
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2.4.3 Signalbehandling 

Uppdelningen av en signal i frekvenskomponenter är analog med den uppdelning av ljus i olika 

frekvenskomponenter som sker i en prisma. Effekten av en prisma uppkommer då vitt ljus som 

är sammansatt av elektromagnetisk strålning av olika frekvenser, bryts då det passerar genom 

prismat med olika vinklar, se Figur 14. I fysiken kallar man det band av ljus av olika färger som 

fås för spektrum. I analogi med detta talar man inom signalbehandling om frekvensanalys eller 

spektralanalys när man analyserar frekvensinnehållet i signaler (Toivonen, 1999).  
 

 

Figur 14. På samma sätt som en prisma delar upp vitt ljus i dess respektive 

frekvenskomponenter, kan fouriertransform användas för att analysera frekvensinnehållet i en 

signal 

2.4.3.1 Transformer 

Inom signalbehandling talas det ofta om domän eller plan, med vilket menas vilken den 

oberoende parametern för signalen är. När en signal betraktas med sin amplitud och fas över 

tiden är det alltså tid som är den oberoende parametern och signalen är därmed beskriven i 

tidsplanet. Överföring av signalen mellan de olika planen sker med transformteori. 

2.4.3.2 Fouriertransform 

Genom att betrakta en godtycklig signal som en serie superponerade sinusvågor kan man med 

fouriertransform bryta ner signalen till en motsvarande serie av sinusar av olika amplitud och 

frekvens.  

2.4.3.3 Spektralanalys  

I exemplet nedan visas hur en periodisk signal fouriertransformeras så att ett spektrum erhålls av 

dess frekvensinnehåll, detta genom att gå från tid till frekvensplanet. Signalen är periodisk men 

sammansatt av 3 olika frekvenser med respektive amplitud. Transformen illustrerar hur de 3 

frekvenskomponenterna separeras och hur de i spektrat betraktas från frekvensplanet istället för 

tidsplanet. Resultatet av en periodisk signal blir då ett linjespektrum över signalens 

frekvensinnehåll, se Figur 15 och Figur 16. (Langton, 2008) 
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Figur 15. Fouriertransform av en periodisk signal ger dess sammansättning av en serie sinusar 

  

 

 

 

Figur 16.  Ett frekvensspektrum fås efter transform av en signal.  Då signalen är periodisk fås ett 

linjespektrum där höjden på topparna ger amplitud (RMS-värdet) per frekvens 

 

2.4.4 Effekttäthetsspektrum 

Olika typer av spektrum fås beroende på vilken typ av signal som analyseras. I exemplet ovan 

gavs ett linjespektrum med fouriertransform av en periodisk signal. Om ett spektrum däremot 

skapas för en stokastisk signal fås istället ett kontinuerligt spektrum då signalen innehåller alla 

frekvenser inom intervallet, se Figur 17. Detta kallas för effekttäthetsspektrum (Eng, Power 

Spectral Density) och förkortas härefter PSD. Enheten, som beror av vad det är som mäts från 

början (oftast spänning, töjning eller acceleration) på Y-axeln blir då [
      

  
]. Med andra ord är 

spektrumet av täthetstyp där arean under kurvan då ger det kvadrerade medelvärdet av signalen. 

Men vanligaste sättet att analysera spektrat är att ta roten ur arean under kurvan för att få 

signalens RMS för det intervallet. (Brandt, 2011) 

 

Med ovan nämnda transformer blir det alltså möjligt att analysera en signals amplitud eller 

”energiinnehåll” fördelat över frekvenserna.  
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Figur 17. Ett PSD för en stokastisk signal blir kontinuerlig funktion av täthetstyp. 

Observera att ett PSD alltså visar frekvensinnehållet för en stokastisk signal, den säger till 

skillnad mot ett linjespektrum inget om fasen för frekvenserna, den informationen har gått 

förlorad vid transformen.  

2.4.5 Förväntade nollgenomgångar, toppar och oregelbundenhet 

För en stokastisk signal är antal positiva nollgenomgångar/sekund  [ ] (eller 

medelgenomgångar för signaler med medelvärdet skiljt från noll) och toppar/sekund  [ ] per 

sekund två mycket viktiga statistiska parametrar. I Figur 18 nedan illustreras dessa för två olika 

periodiska signaler.  

 

 

Figur 18. Definition av toppar E[P] och positiva nollgenomgångar E[0] för två olika signaler.  

 

Tas kvoten av de båda parametrarna fås ett mått på hur oregelbunden signalen är, betecknad  . 

  

   
 [ ]

 [ ]
 (16) 

 

Detta blir då en kvot mellan 0-1 där 1 är motsvarar en smalbandig process, alltså att efter varje 

topp kommer en dal, och för kvoter närmare noll innebär det att det förekommer betydligt fler 

toppar än nollgenomgångar vilket innebär att signalen är bredbandig. (Brandt, 2011) 
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2.5 Strukturdynamik 

Här förklaras begrepp som egenfrekvens, dämpning och resonans efter en modell av ett 

enfrihetsgradssystem. Detta ligger till grund för att förstå den överföringsfunktion som det 

virtuella skakbordet skapar i senare avsnitt. 

2.5.1 Modalanalys 

Egenfrekvensen är den frekvens som ett system svänger med då det tillförs energi genom att 

exempelvis utsättas för en yttre kraft varefter den tillåts svänga fritt. Teorin baseras på att inom 

fysiken uppvisar ett system förmågan att oscillera med högre amplitud vid vissa frekvenser än 

andra. Dessa frekvenser brukar kallas systemets resonansfrekvenser eller egenfrekvenser. Vid 

dessa frekvenser har systemet lätt att överföra och lagra energi mellan 2 eller flera energiformer 

(för en pendel sker exempelvis omvandlingen mellan potentiell och kinetisk energi) och kan då i 

teorin få en oändligt stor amplitud. Detta sker ej i verkligheten då systemen har förluster och 

alltså ett sätt för energin att omvandlas till lägre former, exempelvis värme, detta kallas 

dämpning. Till varje egenfrekvens hör en egenmod, vilket för systemet kan beskrivas som ett 

speciellt svängningsmönster kopplad till motsvarande frekvens.  

2.5.2 Dämpning 

För ett system med egenfrekvenser som exciteras kommer resonansamplituden vara helt 

beroende av dämpningen i systemet. Hur dämpningen definieras visas med rörelseekvationen för 

ett fjädermassasystem. 

 

Ekvation för ett enfrihetsgradssystem med fjäder och massa är 

 

   ̈    ̇       (17) 

 

 

där m är massan hos systemet, c dämpningen, k styvheten och q är modamplituden hos systemet 

och A är en konstant.  

 

Då är lösningen på formen 

 

       (18) 
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)
 

 
 

 
 (19) 

 
 
Kritisk dämpning definieras som den dämpning som gör uttrycket innanför rotuttrycket noll, 

vilket är 

 

      √   (20) 

 

 
Andelen av den kritiska dämpningen, även kallad dämpningskvot, definieras som 

 

   
 

   
 (21) 
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Med mindre dämpning     (underkritisk) når systemet nollpositionen snabbare, men med 

svängningar. Med mer dämpning     (överkritisk), är vägen till noll långsammare, men utan 

svängningar. Ett kritiskt dämpat system     konvergerar till noll på snabbast möjliga tid och 

utan några svängningar se Figur 19.  Dämpningen anges för varje egenmod i systemet som en 

andel (%) av den kritiska dämpningen. (Brandt, 2011) 

Typiska värden på andelen av den kritiska dämpningen, ligger mellan 1 % till 10 %. (Simulia, 

2010) 

 

 

 

Figur 19.  Kritisk dämpning ger den snabbaste vägen till nollamplitud för en dämpad svängning. 

Den relativa dämpningen har kraftig inverkan på hur mycket svängningarna förstärks nära 

egenfrekvensen. Detta illustreras tydligt i Figur 20 nedan där transmissibiliteten, som är en kvot 

mellan ingående och utgående amplitud, ökar exponentiellt för låga relativa dämpningar nära 

egenfrekvensen. (Brandt, 2011) 

 

 

Figur 20. Transmissibiliteten ökar exponentiellt för låga relativa dämpningar nära 

egenfrekvensen.  
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2.6 Utmattning vid stokastiska vibrationer 

I detta avsnitt beskriv själva kärnan i metoden. Denna används för att beräkna en livslängd på 

en komponent som utsätts för vibrationer enligt samma princip som för ett skakbord. Med andra 

ord stokastisk excitering definierat enligt ett PSD. I syfte att bättre förstå hur metoden går till är 

det enklare att dela upp beräkningen i två delar, en del för själva lastgenereringen och en för 

utvärdering från ett utmattningsperspektiv. Så för att beräkna denna typ av utmattning behövs 

dels en modell av ett virtuellt skakbord i form av en FE-analys, som då ger laster i komponenten 

då den styrs med samma drivsignal som ett fysiskt bord. Och dels ett sätt att utvärdera de laster 

som då uppkommer ur ett utmattningsperspektiv. Dessa två delar kommer att beskrivas i detta 

avsnitt. 

 

2.6.1 Virtuellt skakbord 

Det är huvudsakligen två faktorer som gör att det virtuella skakbordet är ett effektivt sätt att 

beräkna hur vibrationer påverkar en komponent eller system. För det första är sättet att 

representera de ingående lasterna på väldigt effektivt. Fouriertransformen av en tidssignal kan 

med en relativt kort mätsekvens få fram den statistiska motsvarigheten till signalen och därefter 

återskapas vibrationsinnehållet med hjälp av statistiska modeller, som nämndes i avsnitt 2.4.2 

och 2.4.4. Vad det virtuella skakbordet förenklat sett gör är att ta fram ett facit för hur varje nod i 

modellen reagerar på varje amplitud och vid varje frekvens som den kan tänkas utsättas för, detta 

kallas för frekvenssvarsfunktion förkortat FRF (frequency response function). Denna FRF kan 

sedan helt linjärt översätta vilka spänningar som uppkommer för den drivsignal som används. 

Allt detta uppnås genom att göra beräkningen i frekvensplanet istället för tidsplanet. Hade 

motsvarande beräkningar gjorts i tidsplanet hade det beräkningsmässigt blivit väldigt tungt i 

jämförelse. Nedan förklaras de ingående beräkningsstegen för det virtuella skakbordet. 

 

Analysmetoden är en så kallad modbaserad stationär dynamisk analys, med vilket menas att den 

beräknar den stationära och linjäriserade responsen för ett system utsatt för kontinuerlig 

periodisk excitation. Lösningen ges i form av i fas (realdel) och ur fas (imaginärdel) av 

lösningens variabler, såsom förskjutning, spänning etc. (Simulia, 2010) 

 

Beräkningen sker i två steg, först beräknas egenfrekvenserna för komponenten genom en 

modalanalys. Lösningen som ges då är egenfrekvenserna, samt förskjutningarna för alla noder 

som funktion av dessa egenfrekvenser. Förskjutningarna är normaliserade så att största 

förskjutning är en enhetsförskjutning. De inverkande parametrarna för analyssteget är geometrin 

samt E-modul och Poissons tal. 

 

I andra steget byggs responsen upp genom att en påtvingad harmonisk excitering av 

komponentens infästning görs för varje frekvens i frekvensintervallet och med en 

enhetsacceleration (      ) som amplitud. Det är den stationära dynamiken som beräknas och 

värdena för amplituden av resonanserna bestäms av dämpningen per mod. Lösningen ges då i 

form av spänningar (komplexa och reella) i alla noder, för varje frekvens. Genom att ange ett 

värde för den relativa dämpning i varje mod ges dess inverkan i form av resonans runt varje 

egenfrekvens, varav denna förstärkning av amplitud adderas. Resonanserna för lågt dämpade 

system kommer då att få utseende enligt Figur 20 i avsnitt 2.5.2, med andra ord en kraftig 

förstärkning av amplitud vid frekvenser runt egenfrekvenserna. De ingående parametrarna är 

dämpningen (per mod) samt densitet.  
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Figur 21.Beräkningsflöde för ett virtuellt skakbord 

 

2.6.2 Utmattningsberäkning med virtuellt skakbord 

Efter att det virtuella skakbordet gett lösningen i form av komplexa spänningskomponenter i 

varje nod för varje frekvens i spektrumet räknas spänningarna om med hjälp av 

kombinationsmetoder. Huvudspänningar bestäms vanligtvis från egenvärdena av 

spänningstensorn (reell symetrisk matris). Genom att ta egenvärdena från realdel och 

imaginärdel av lösningen separat, och låta den slutgiltiga lösningen bestå av de egenvärdena med 

störst belopp. Lösningen är approximativ men antas ge tillräcklig precision. (HBM nCode, 2011) 

 

Det PSD som används som lastnivå ges på formen  [
  

  
] .  Det används för att excitera den 

linjäriserade lösningen från skakbordet så att det för varje nod ges ett lokalt spännings-PSD, som 

då har information på formen spänning per frekvens [
  

  
]. Detta Spännings-PSD räknas sedan om 

till ett PDF av spänningar som efter multiplicering med det förväntade antalet svängningar per 

sekund för drivsignalen, alltså ett exciterings-PSD. Då ges ett spänningskollektiv som används 

för utvärdering av delskada mot S-N-kurvan. 

2.6.3 PSD till PDF 

Genom att använda metoder som gör det möjligt att uppskatta de centrala momenten för ett PSD, 

i det här fallet ett lokalt spännings-PSD, kan dessa användas för att beskriva en täthetsfunktion 

(PDF), som i sin tur kan användas för att räkna spänningscykler och på så sätt skapa ett 

spänningskollektiv som går att använda tillsammans med en S-N-kurva för delskadeberäkning. 

På det sättet möjliggörs att gå direkt från ett lokalt spännings-PSD till lokal delskada/livslängd. 

Denna metod kringgår alltså den beräkningsmässigt tunga Rainflow-algoritmen och ger samma 

resultat som om en tidssignal återskapats från ett PSD och därefter cykelräknats med Rainflow. 

(Halfpenny & Kihm, 2010)   

 

En PDF av toppar (maxvärden) för en smalbandig signal har visat sig stämma väl överens med 

en viktad summa av Rayleigh- och normalfördelning när bandbredden minskas. Det har även 

kunnat visas att ett PFD av Rainflow-räknade spänningsvidder också går mot en 

rayleighfördelning om tillräkligt lång tidssignal används (Halfpenny & Kihm, 2010). 

Tillsammans med antagande att efter varje topp kommer en dal av motsvarande amplitud kan 

Rainflow-räknade spänningsvidder användas genom att bara ta dubbla amplituden för topparna.  

 

Med andra ord fås samma resultat av att räkna en stokastisk signals cykelvidder över en lång 

period och göra en PDF av dessa som att skapa en PDF direkt från ett PSD med hjälp av de 

centrala momenten. 
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Det räcker däremot inte med bara ett PDF av spänningsvidder för att ta fram ett 

spänningskollektiv. En PDF har bara information om hur sannolikt ett visst intervall av 

spänningsvidder är för en stokastisk signal och säger ingenting om hur många av dessa 

spänningar som kommer att uppstå för ett tidsintervall. Detta fås dock med begreppet förväntade 

nollgenomgångar och toppar från ett PSD som behandlas nedan. 

 

2.6.4 Centrala moment från ett PSD 

Som tidigare nämnt är de centrala momenten ett sätt att beskriva egenskaperna för en stokastisk 

process . De centrala momenten    kan även beräknas utifrån ett PSD enligt (22) och som visas 

i Figur 22. (Halfpenny & Kihm, 2008) 

 

 

Figur 22. Illustration som visar hur de centrala momenten kan beräknas utifrån ett PSD  

 

                ∫         
 

 

 (22) 

 

 

2.6.5 Förväntade nollgenomgångar och toppar från ett PSD 

För att kunna uppskatta antal cykler som en stokastisk signal ger upphov till per sekund används 

som tidigare nämnt (2.4.5) begreppen förväntade antal positiva nollgenomgångar/s (eller 

medelgenomgångar för signaler med medel skiljt från noll)  [ ], och antal toppar/sekund   [ ]. 
Dessa båda uttryck kan beskrivas för ett PSD med hjälp av de centrala momenten enligt (23). 

(Halfpenny & Kihm, 2008) 

 

  [ ]  √
  

  
             [ ]  √

  

  
 (23) 

 

Notera att          är det nollte, andra och fjärde centrala momenten runt frekvensaxeln. 

Nollte momentet är för ett PSD samma sak som arean under ett PSD, vilket också motsvarar 

RMS värdet i kvadrat. Med hjälp av dessa går det då att uppskatta hur många cykler som 

förväntas fås per sekund för aktuellt PSD. Det totala antalet cykler fås då genom att multiplicera 

förväntade antalet med den totala tiden T. 

    [ ]    (24) 
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Beräkningsgången kan alltså sammanfattas med att FE-modellen först beräknar systemets 

egenfrekvenser och tillsammans med en uppskattad modal dämpning beräknar 

överföringsfunktionen hos systemet. Därefter beräknas responsen, fördelat över frekvenserna, 

som fås av excitationen från PSD-spektrumet. Det vill säga accelerationen som funktion av 

frekvens gånger systemets överföringsfunktion ger responsen (t.ex. spänning) som funktion av 

frekvens. Resultatet blir då ett spännings-PSD i varje beräkningspunkt (nod). Dessa spännings-

PSD för alla beräkningspunkter kan sedan räknas om till ett spänningskollektiv som då kan 

användas för delskadeberäkning, se flöde i Figur 23. (HBM nCode, 2011) 

 

 

Figur 23. Utmattningsberäkning av spänningar från ett virtuellt skakbord sammanfattas med 

följande beräkningsflöde. 

 

2.7 Svetsförband 
I detta avsnitt förklaras vad som är speciellt för ett svetsförband och hur de betraktas vid 

utmattning, samt hur de FE-modelleras med Effective notch-metoden. 

2.7.1 Utmattning av svetsförband 

Att svetsade konstruktioner är känsliga för utmattning är vida känt. Det finns flera faktorer som 

bidrar till att ett svetsförband alltid sänker en komponents utmattningshållfasthet vid 

smältsvetsning. En av dessa är de egenspänningar som uppkommer då materialet krymper vid 

stelning. Dessa kan uppgå till sträckgränsen. Utöver egenspänningarna uppstår lokala 

diskontinuiteter, såsom sprickor, slagginneslutningar, bindfel, rotfel, smältdiken och kratrar. Alla 

dessa defekter bidrar till ökad känslighet mot utmattning. (Ohlsson, 2007) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Generellt kan man för ett svetsförband säga att grundmaterialets och svetsgodsets 

hållfasthetsdata har liten betydelse för utmattningshållfastheten efter att det utsatts för svetsning. 

Detta kommer utav att svetsens lokala geometri alltid får störst inverkan på 

utmattningshållfastheten. Det är sedan spänningsvidden som avgör förbandets livslängd och inte 

den absoluta spänningsnivån, då egenspänningar alltid är närvarande. (Ohlsson, 2007) 

 

2.7.1.1 Initieringsområden för sprickor på svetsar 

Svetsen är alltid ett extra utsatt område i en komponent. Om svetsen bara skulle betraktas 

idealiserat så ger först och främst dess yttre geometri en spänningsgradient som gör att 

påkänningarna i svetsen blir större än dem i grundmaterialet, detta gäller främst för förband med 

en yttre geometri som tvärt styr om kraftflödet, exempelvis ett T-förband , visas i Figur 26. Störst 

inverkan fås dock som tidigare nämnt av de defekter som uppkommer vid svetsningens utförande 

i form av mikrosprickor eller skarpa anvisningar vid svetsens övergång mellan svetsgods och 

grundmaterial. Dessa kan till storleken vara så små att de inte alltid syns vid en okulärbesiktning, 

Figur 24 nedan.  
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Figur 24. Skarpa kanter (små radier) uppstår då plåtarna sammansvetsas. 

 

En spricka i ett svetsförband uppkommer nästan alltid vid svetsens rot eller tå, se Figur 25. En 

”svetstå” är den övergång (även kallad fattningskant) mellan svetsgodset och grundmaterialet 

och är förenklat beskrivet en skarp geometriavvikelse på ytan. Svetsroten är belägen på insidan 

av svetsen där de två plåtarna möts, och en spricka från denna punkt är extra svår att upptäcka 

utan exempelvis röntgen eftersom den inte syns för än den växt till ytan, genom hela fogen, 

Figur 25. (Barsoum, Johnsson, & Samuelsson, 2011) 

 

 

Figur 25. Vanliga initieringsområden för sprickor på svets. Till vänster: Svetstå för en icke 

lastbärande kälsvets. Till höger: både svetstå och rot för en lastbärande kälsvets 

 

. 

 

Figur 26. Illustration av de vanligaste typerna av svetsförband 

 

2.7.2 S-N-kurva för svetsförband 

En S-N-kurva för ett svetsförband som ska användas för delskadesummering av varierande 

spänningsvidder har en lutning i logaritmisk skala på 1/3 fram till brytpunkten vid     cykler, 

och därefter 1/5. Det så kallade FAT-värdet används för att karakterisera kurvan genom att ange 

nivån på spänningsvidden vid       cykler. Med detta värde och lutningen kan sedan resten av 

kurvan definieras, Figur 27. (Hobbacher, 2007)  
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Figur 27. S-N-kurva för svetsförband för användning mot varierande spänningsvidd 

2.7.3 FE- modellering av svets 

FE-modellering är ett kraftfullt verktyg för hållfasthetsberäkningar. Svårigheter uppkommer 

dock då en svets ska utvärderas. Det finns flera metoder för vilket en svets kan modelleras. 

Metoderna är lämpliga för olika nivåer av komplexitet hos förbanden och ger olika noggrannhet i 

resultat samtidigt som de kräver olika stor arbetsinsats. Detta illustreras för de vanligaste 

metoderna i Figur 28. Den modelleringsmetod som anses ge störst noggrannhet i sammanhanget 

är linjärelastiska brottmekaniken. Men för modellering av hela strukturer lämpar sig Effective 

notch bättre, denna metod förklaras mer utförligt i 2.7.3.1 nedan. (Barsoum, Johnsson, & 

Samuelsson, 2011) 

 

 

Figur 28.  Modelleringstyp ska väljas efter förbandskomplexitet och önskad noggrannhet i 

resultaten 

 

Oavsett beräkningsmetod kan man i allmänhet inte förvänta sig få samma noggrannhet i 

resultaten som vid utmattningsdimensionering av icke svetsade detaljer. Detta beror på den 

spridning av hållfasthet som alltid associeras med svetsförband. Variationer av fattningskant i 

svetstå, svetsegenspänningar, a-mått, inträngningsdjup och förekomst av olika defekter är 

faktorer som alla har inverkan på utmattningshållfastheten. 

 

2.7.3.1 Effective notch 

IIW har tagit fram en FE-metod kallad Effektive Notch Stress Method (förkortas härefter EN) 

som bygger på att svetsförbandet modelleras fullständigt och som solid. Det speciella med 

metoden är att den övergångsradie som uppkommer mellan svetsrågen och grundmaterialet 

modelleras med en referensradie. Svetsroten, eller spalten mellan de ingående plåtarna, för ett 

icke genomsvetsat förband (t.ex. kälsvets, se Figur 26) modelleras även dem med en 

referensradie. Rekommendationer anger storlek på radien som är olika beroende på vilka 

ingående plåttjocklekar som råder. 
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Effective notch är giltig för plåttjocklekar > 5 mm, för mindre plåtar ska istället Small size 

effective notch användas. Radiernas placering förtydligas på ett dubbelsidigt T-förband med 

kälsvets i Figur 29. (Fricke, 2010) 

 

Metoden bygger på en teoretisk modell som utgår från att materialet beter sig linjärelastiskt men 

att det vid sprickspetsen uppstår en plastisk zon med lägre spänning jämfört med en linjärelastisk 

beräkning. Teorin anser att det är beräkningsmässigt ekvivalent att ersätta sprickspetsen med ett 

urtag som har en radie på 1 mm och då istället utvärdera den spänning som uppstår där. Denna 

spänning har sedangenom prov visat sig kunna användas för utmattningsberäkning mot en S-N-

kurva med ett FAT-värde på 225 MPa för huvudspänning. Om spänningen är fleraxlig kan 

utvärdering göras med Von-Mises spänning och ett FAT-värde på 200 MPa istället. (Barsoum, 

Johnsson, & Samuelsson, 2011) 

 

 
Figur 29. Illustrationen föreställer ett tvärsnitt av ett svetsförband med referensradiens 

placering för en lastbärande dubbelsidig kärlsvets. 

 

Då den geometriska modelleringen av svetsen utförs, är det viktigt att hålet vid svetsroten 

placeras rätt, alltså att hålet inte tar bort material av svetsen. Det finns även olika två sätt att 

modellera hur urtaget, som motsvarar spalten mellan plåtarna tillsammans med notch-radierna, 

Dessa kallas key hole och U-shape och har fått sina namn efter utseendet på urtaget och visas i 

Figur 30 tillsammans med en idealiserad svetsspalt. (Fricke, 2010) 

 

 
Figur 30. Illustrationen visar tvärsnitten av en kälsvets. a.) Idealiserad kälsvets, modellerad 

spalt mellan ingående plåtar. b.) Notch modellering med Key hole. c.) Notch modellering med 

U-shape. 

 

2.7.3.2 Small size effective notch 

För plåtar av tjocklek       rekommenderas istället att Small size effective notch används. 

Metoden bygger på samma principer som vanliga EN men med modifierade referensradier och 

tillhörande FAT-värde för spänningsnivå. Rekommendation för val av referensradie baserat på 

plåttjocklek samt tillhörande FAT-värde visas i Figur 31 nedan. (Sonsino, Bruder, & 

Baumgartner, 2009) 
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Figur 31. Rekommendation för val av referensradie baserat på plåttjocklek och tillhörande FAT-

värde. 

 

2.7.3.3 Rekommendationer för meshning 

Till radiernas dimension följer även rekommendationer på typ och storlek på elementen i FE-

modellen. Enligt IIW bör inte elementstorleken överstiga 1/6 av storleken på referensradien för 

linjära element eller 1/4 vid kvadratiska element, sammanställt i Tabell 1 och illustrerat med 

Figur 32. (Fricke, 2010) 

 

Tabell 1. Rekommendationer för mesh-storlek utifrån referensradie för Effective notch-

modellering 

Elementtyp 
Relativ 

storlek 

Element längs 

45° 

Element. längs 

180° 

 

2:a ordningen 

(Kvadratiska) 
≤ rref /4 ≥ 3 ≥ 12 

 

1:a ordningen 

(Linjära) 
≤ rref /6 ≥ 5 ≥ 20 

 

 

 

Figur 32. Rekommenderat minsta antal element för svetstå (längs 45°) och för svetsrot (längs 

180°) vid användning av 2:a ordningens (kvadratiska) element. 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Arbetsprocessen 
I det här avsnittet förklaras genomförandet i form av modellering av geometri, meshning, 

uppställning för resonansmätning och prov 

3.1.1 Val av komponent 

För införskaffande av komponent fanns två möjligheter.  

 

 Att låta en prototypverkstad tillverka en svetsad geometri efter specifikation.  

 Att välja en serietillverkad komponent som är i produktion. 

 

Valet föll på det senare med motiveringen att det gav bättre förutsättningar för en jämn kvalité på 

utförandet, samt en kortare tid för införskaffande 

 

Till grund för val av provobjekt valdes följande kriterium: 

 

I. Objektet ska innehålla svetsar av god utförandekvalité för att minska inverkan av den 

spridningen i hållfasthet som allmänt förknippas med svetsförband. 

II. Uppvisa en relativt enkel svetsgeometri, svetsarna ska helst ligga i ett plan och inte 

innehålla dubbelkrökningar som då skulle försvåra CAD-modelleringen av svetsarna. 

III. Komponenten bör vara resonant, med vilket menas att den ska ha tydliga moder, och 

helst ha ett flertal inom ett relativt lågt frekvensintervall. 

IV. Komponenten bör ha ett smidigt format så att det får plats flera komponenter på 

skakbordet samtidigt. Syftet med detta är att få så många utfall som möjligt per 

provtillfälle.  

 

Den komponent som slutligen valdes för studien var ett fäste bestående av 3st plåtar 

sammanfogade via två kälsvetsar, foto visas i Figur 33, och förtydligande figurer ges i Figur 34 

och Figur 35. Svetsarna var identiska och hade sin utbredning i endast ett plan per svets, vilket 

sammanföll med kriterium II. Komponenten var symetrisk så när som på att den ena sidoplåtens 

längd skiljde mellan de båda sidorna. Denna förlängning av fästets sida, tillsammans med 

plåttjockleken antogs göra komponenten resonant enligt kriterium III. Bitarna var enligt 

tillverkaren laserskurna och robotsvetsade vilket stämde väl överrens med kriterium I.  

 

 

Figur 33. Bild på fästet som valdes för studien 
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Figur 34. Bild med yttermått av komponent för prov och beräkningsutvärdering 

 

Fästet mätte 80x124x213mm i yttermått och hade en massa på 850g vilket gav goda 

förutsättningar för multipel montering enligt kriterium IV. Komponentens plåtar hade tjocklekar 

3 mm respektive 4 mm och svetsen hade ett a-mått som var 2 mm, som förtydligas i Figur 35. 

Fästet innehöll en typ av självfixturerande geometri mellan sidoplåtarna och mittenplåten, tänkt 

att underlätta vid svetsning. Denna geometri benämns härefter som nyckelhål. 

 

 

Figur 35. Komponent med plåttjocklekar och a-mått samt kälsvetsens utbredning markerad i 

rött. 

Materialspecifikation för komponentens stål hämtades från tillverkaren och sammanställdes i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Materialtabell för komponent 

Material* Kvalitetsklass**  Sträckgräns [MPa] Brottgräns [MPa] 

S355J2-N D 355 470 

*J2 = Charpy-V provat för 27J vid -20  och N = Normaliserat 

**Enligt SS-EN 10025-2:2004 
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Övriga materialparametrar för komponenten valdes efter de som är generella för ståltypen (KTH, 

Institutionen för hållfasthetslära, 1998), då en mer detaljerad information ej var tillgänglig, dessa 

redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Övriga materialparametrar, generella för konstruktionsstål 

Materialtyp E-modul [GPa] Densitet [
  

  
] Poissons tal [-] 

konstruktionsstål     7850 0,3 

 

3.2 Modellering 
Vid modellering av komponenten och dess svetsar gjordes både förenklingar och ökningar av 

noggrannhet. Syftet med detta var att få en så bra modell för ändamålet som möjligt utan 

överflödig komplexitet. Detta uppnåddes genom variation av modellering och utvärderades mot 

två faktorer. Den första var spänningsfördelningen i komponenten. Detta uppnåddes genom 

variation av mesh-täthet, elementstorlek, elementordning. Den andra den var modala responsen 

som utvärderades mot var i frekvensplanet egenfrekvenserna hamnade jämfört med 

resonansmätning. Vilket varierades med randvilkor, antal element genom tjocklek, ordning av 

element och geometriförenklingar. Dessa delar kommer därför att förklaras i det här avsnittet.  

3.2.1 CAD-geometri 

En geometri av den fysiska komponenten modellerades efter tillverkarens ritning och måtten 

kontrollerades mot ett fysiskt exemplar. Svetsarna modellerades så att de kopplade samman 

plåtarna till en sammanhängande solid. Syftet med solidens geometri var att använda ytan som 

underlag för FE-modellens mesh.  

3.2.1.1 Start och stopp av svets 

Förenklingar vid svetsmodellering av svetsens start och stoppunkter är oftast ett måste då dessa 

annars är generellt svåra att beräkna korrekt. Det är i det flesta fall en tolkningsfråga hur de ska 

hanteras vid geometrimodelleringen. Vanligast är, i dem fall där det är möjligt, låta svetsen 

fortsätta fram till ändarna av de sammanfogade plåtarna, se Figur 36. Dock måste 

beräkningsresultaten vid svetsroten för dessa ändar bortses från då geometrin ger upphov till 

kraftigt missvisande spänningar. I fallet för detta fäste valdes dem att modelleras enligt Figur 36.   
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Figur 36, Förenkling av svetsens start och stopp tänkt att underlätta vid senare meshning. I 

förstoring till vänster syns hur den löper till kant och till höger hur den slutar en bit innan. De 

olika varianterna kommer av hur plåtarna ser ut vid ändarna. 

3.2.1.2 Geometrivarianter 

Ett flertal varianter av förenklingar undersöktes i syfte att minimera komplexitet och därmed 

erhålla en mer lätthanterlig meshmodel. Modellen genomlevde därmed flera iterationer av 

förenklingar, såväl som noggrannhetsökningar, där sedan några av resultatet valdes att utvärderas 

vidare. Det bör poängteras att modellering av geometrin för nyckelhålen gjordes enligt notch-

princip på samma sätt som för förbandets svetsrot.  

 

De alternativ som varianterna kunde ha och som undersöktes var; 

 

 Med nyckelhål 

 Utan nyckelhål  

 Med radie på notchar längs hela svetsen 

 Utan radie på notchar längs hela svetsen 

 Med radie, endast på notchar vid mest påkända området 

 

En mer detaljerad beskrivning av varianterna ovan kommer i avsnitt 3.2.2.  

 

3.2.1.3 Small size effective notch 

Då den tunnaste av de två ingående plåtarna per förband var av tjocklek          skapades en 

svetsgeometri med radie             enligt effective notch rekommendation från Figur 31 i 

avsnitt 2.7.3.2. Svetsens tvärsnitt visas i Figur 37.  
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Figur 37. Tvärsnitt av svetsgeometri med placering av referensradier 0,3 mm och notch för 

svetsrot av variant U-shape. 

För geometrivarianten med nyckelhål modellerades även dessa med notch. Principen innebar 

dock att notchen vid nyckelhålet ändrade riktning. Detta illustreras med Figur 38, där också 

snittet finns markerat. 

 

 

Figur 38. Nyckelhålens svetsrot modellerades även som notch, vid övergången såg snittet ut som 

i bilden. 

 

3.2.1.4 Excitationsriktning 

Exciteringsriktningen (skakriktning) som valdes visas i Figur 39 nedan. Riktningen valdes 

genom att först identifiera fästyta för excitering, vilken för modellen sammanföll med 

komponenten skruvhål, och därefter undersöka hur stor inverkan excitering i respektive XYZ- 

riktningarna fick på svetsens spänningsbild, var för sig. Det visade sig då att Y-riktningen hade 

den största inverkan på, och runt svetsen.  
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Figur 39. Fästet med excitationsriktning (röd pil) för prov och analys 

 

3.2.1.5 Randvilkor 

Två varianter av randvilkor skapades baserade på det skruvförband som användes på fixturen 

och illustreras genom att noderna för ytan markerats med rött. 

 

 

Figur 40. Randvilkor av typen fast inspänning, för excitering, markerat i rött.  a.) Hela ytan från 

fixtur. b.) Endast yta under skruvens fläns. 

3.2.2 FE-mesh 

All mesh skapades med mjukvaran Hyper Mesh 11.0 från Altair HyperWorks. Då mjukvaran för 

utmattningsberäkning, DesignLife, endast hanterar spänningsresultat från yttersta noderna i en 

modell (resultat från ytan) och metoden för ett virtuellt skakbord gör beräkningar utifrån en solid 

behövdes en speciell typ av mesh-modell. Ett smidigt sätt att hantera detta på är då att använda 

en skal-mesh utanpå en volym-mesh och endast gå vidare med resultaten från skalet. Detta 

resulterar i en modell med mindre datamängd jämfört med motsvarande innehållande 

lösningsresultaten från alla noder i volymen. Därmed skapades en modell med 2 st. meshar, ett 

skal och en volym. 

                                                                                                             

FE-modellen skapades genom att först definiera ett skal bestående av 2D-mesh utifrån ytan på 

CAD-soliden. Därefter skapades en underliggande volyms-mesh genom att fylla volymen som 

ytorna inneslöt med tetraedrar, där nodplaceringen för volymelementen sammanföll med noderna 

från 2D-meshen, se Figur 41.   
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 Figur 41. Bild illustrerar hur 2D-mesh användes för att styra en volyms-mesh av tetraedrar där 

a.) Skal-mesh b.) volyms-mesh,  

 

Som utgångspunkt för meshen gjordes, som tidigare nämnt, flera geometrivarianter av fästet (se 

3.2.1.2). Huvudsyftet med det var att hitta de mest påkända områdena och sedan successivt 

förfina meshen där för att höja noggrannheten i resultaten. Förenklingar av geometri och allmän 

mesh-täthet i de mindre påverkade områdena av fästet var även tänkta att minska den totala 

beräkningstiden.  

 

Ett exempel på en modellvariant som skapades visas i Figur 42. Detta var en modell med 

nyckelhål, 1 mm global elementstorlek (förklaras i 3.2.2.3) och utan radier i notcharna. Denna 

modell var den med minst antal element och lämpade sig därför att användas för snabba, 

översiktliga beräkningar. 

 

 
Figur 42. Komponenten med global elementstorlek 1 mm. Närbild visar skal-meshens utseende 

för modellvariant utan radie i svetstå och rot. Denna modell var den med minst antal element 

och användes därför initialt för snabba översiktliga beräkningar.  

 

3.2.2.1 Elementordning 

Vid meshningen utvärderades både modeller uppbyggda med element av 1:a och 2:a ordningen. 

1:a ordningen användes som utgångspunkt då dessa gav kortare beräkningstid samt gav en 

allmänt mer lätthanterlig modell jämfört med en av element med högre ordning. För att öka 

noggrannheten i beräkningsmodellen skedde dock en övergång till 2:a ordningen. 

 

3.2.2.2 Begränsning av område för analys 

Till en början utvärderades livslängd i hela komponenten mot en S-N-kurva motsvarande 

grundmaterialet för att se om den generella geometrin och exciteringsriktningen skulle ge 

upphov till utmattningsbrott någonstans i grundmaterialet före det uppkommer i svetsen, 

resultatet av detta syns i Figur 43. Sedan gjordes samma analys om men endast för svetsen och 
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dess närområde mot en S-N-kurva motsvarande svetsklass C . Vad som är speciellt för en sådan 

kurva är att den inte har någon utmattningsgräns utan fortsätter efter brytpunkten men med annan 

lutning, förtydligat i avsnitt 2.7.2.  

 

Dessa analyser gjordes i syfta att få en övergripande bild av var utmattningen skulle vara som 

störst för att därmed kunna styra om var i modellen hög respektive låg täthet i mesh skulle 

användas. 

 

Resultaten från detta användes för att dra slutsats om att det endast var ett kort segment av den 

ena svetsen som var kraftigt påkänd. Med vetskapen om detta skapades en geometri och slutligen 

mesh där endast radier och notch modellerades för det påkända området. 

 

 

Figur 43. Med en iterativ arbetsgång kunde det mest påkända området ringas in. Detta 

resulterade i en modellvariant med endast ett segment av svetsen modellerad enligt Effective 

notch. Området illustreras med röd markering i bild. 

 

3.2.2.3 Global elementstorlek 

Då modalanalysen låg till grund för den FRF som används för att simulera lasterna från ett 

skakbord undersöktes hur FE-meshen inverkade på egenfrekvenserna placering i det undersökta 

frekvensintervallet. Misstankar fanns att en modell med för få element genom tjockleken på 

plåtarna skulle uppträda för styvt jämfört med en korrekt meshad modell. Detta skulle då komma 

av att böjning ej anses kunna beräknas korrekt med för få element genom tjockleken. Med 

anledning till detta varierades den globala elementstorleken i syfte att se hur det påverkade de 

modala egenskaparna.  

 

Två olika globala elementstorlekar undersöktes, 0,5 mm och 1 mm. Detta resulterade i 3 och 6 

element genom tjockleken på fästets tunnare plåtar vilket illustreras i Figur 44 och Figur 45. 

 

När det i denna rapport talas om global elementstorlek menas den storlek på element som FE-

programmet har som målstorlek då den skapar element genom så kallad auto-meshing. Alla 

områden i modellen förutom svetsen har hanterats med auto-meshing, både för skal och volym, 

men där kriteriet på elementstorlek angivits som målvärde. 
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Figur 44. Skal-meshens utseende vid nyckelhål och plåtsida för global mesh-storlek 1 mm 

 

 

Figur 45. Global elementstorlek 0,5 mm gav 6 element genom tjockleken på tunnaste plåten 

 

3.2.2.4 Small size effective notch mesh 

Notchen på svetsen meshades efter IIW’s riktlinjer (se Tabell 1 i avsnitt 2.7.3.3). Storleken på 

elementen sammanställdes i Tabell 4. Skal-meshens utseende för svetsen kan ses i närbild i Figur 

47. Och Volym-meshen illustreras med snitt runt svets i Figur 46. 

 

Tabell 4. Relativ storlek på element för en notch med radie 0,3 mm 

Elementordning 
Elementstorlek för 

            
Antal längs 45° Antal  längs 180° 

2:a ≤ 0,075 mm ≥ 3 ≥ 12 

1:a ≤ 0.05 mm ≥ 5 ≥ 20 
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Figur 46. Volym-meshens utseende för Effective notch-modellerad svets, avbildad från snitt. 

 

 

Figur 47. Närbild på skal-mesh för Effective notch-modellering av det mest påkända området. 

Elementen i notchen var av stolek 0,06 mm 

 

3.3 Resonansmätning med skakbord 
Resonansmätning i form av sinussvep utfördes med skakbord. Ett sinussvep innebär att 

komponenten accelereras med en sinussignal vars frekvens ökas kontinuerligt men där 

accelerationen hålls konstant. Ett svep görs då över alla frekvenser inom ett önskat intervall. Då 

accelerationen hålls konstant under svepet så kommer responsaccelerationen att variera vartefter 

frekvensen ökar, detta eftersom komponenten kommer att svara olika för varje frekvens (helt i 

enlighet med teorin för resonans som tog upp i 2.5). Syftet med svepet är att hitta komponentens 

resonansfrekvenser samt uppskatta dämpningen för dessa. Skakbordet som användes var av typ 

som visas i Figur 48.  

 

 
Figur 48. Skakbordet som användes för prov och resonansmätning 
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3.3.1 Transmissibilitet 

Med en transmissibilitetskurva studeras kvoten mellan respons och excitation som funktion av 

frekvensen. Kurvan blir enhetslös då det är en kvot av mätdata med samma enhet. 

Transmissibiliteten kan därför betraktas som en förstärkningsfaktor fördelat över 

frekvensintervallet. Syftet med kurvan är att detektera toppar som då motsvarar komponentens 

resonansfrekvenser, samt uppskatta dämpningen för dessa. Då det är vanligt att nivån vid 

resonanserna får höga värden jämfört med resten av kurvan är det ofta bra att tittat på resultaten i 

ett semi-log-diagram. Ett exempel på hur en transmissibilitetskurva ser ut logaritmiskt visas i 

Figur 49. 

 

 

Figur 49. Exempel på mätning av resonans med sinussvep för 3 mätpunkter.  

Kurvorna visar log-transmissibiliteten för ett frekvensintervall.  

 

3.3.2 Excitationsamplitud 

Två nivåer, en hög och en låg av accelerationsamplituden för sinussvepet användes. Syftet var att 

undersöka om resonansfrekvenserna, alltså topparna i transmissibiliteten skulle flytta sig i 

frekvensled, samt om resonansernas amplitud (förstärkningsfaktorn) skulle variera mellan de 

båda. Det skulle i så fall ge ett ungefärligt mått på hur pass olinjär komponentens modala 

beteende var, vilket är av intresse då beräkningsmodellen för ett virtuellt skakbord baseras på 

linjär supponering (avsnitt 2.6.1). Om dynamiken hos komponenten är linjär ska alla 

transmissibilitetskurvor se likadana ut oavsett excitationsamplitud (se avsnitt 2.5).  

 

3.3.3 Fixtur 

Vanligtvis vid prov på skakbord används en fixtur vars gränssnitt så bra som möjligt ska 

efterlikna det som komponenten har i det system som den ingår i. Den ska även ge en sådan 

orientering av komponenten att den uppmätta lasten kan provas för en dimension (X-Y-Z) i 

taget. Då orienteringen i detta fall var enkel kunde en relativt okonstlad fixtur tillverkas. 

Konstruktionslösningen, som visas i Figur 50, möjliggjorde samtida prov av sammanlagt 16 st. 

komponenter. 

 

En förutsättning för att få bra och konsekventa resultat vid prov med vibrator är att använda en 

fixtur som är så styv som möjligt så att denna inte inverkar på komponentens frekvensrespons. 

Därför tillverkades fixturen som block i ett stycke aluminium. Skruvförband valdes som 

fästelement och genomborrade hål användes istället för gängor i fixturen i syfte att utesluta 

utmattning av själva gängorna då materialet var aluminium. 
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Figur 50. Fixtur för prov med komponenter monterade på skakbordet.  

 

Under resonansmätningen användes endast en av fixturerna monterat med ett fäste, detta 

förtydligas med bilden i Figur 51. 

3.3.4 Givare 

Som givare vid mätning och prov används accelerometrar. Dessa mäter enaxlig acceleration med 

hjälp av en piezoelektrisk kristall. För att kunna utföra ett resonansprov måste minst två 

accelerometrar användas, en för excitation och en för respons. För excitation menas att en 

accelerometer fästs på bordet och där mäter bordets acceleration. Denna mätsignal används 

främst av styrprogrammet som kontroll av att rätt accelerationer uppstår genom bordet.  Med 

responsen menas den signal som mäts med givare monterad på själva komponenten. 

 

Givarens placering kan inverka på detekteringen av resonansfrekvenser. Om den placeras på 

eller i närheten av en mod kan en hel resonanstopp försvinna från mätningen genom att 

mätpunkten ej rör sig relativt resten av komponenten. Med detta i åtanke användes 3 givare 

fördelad över komponenten.  

 

Givarna för resonansmätning placerades enligt Figur 51 nedan, två monterades på fixturen för att 

används som kontrollsignal för styrning av bordet och de 3 andra fördelade över komponenten 

för responsmätning. 

 

 

Figur 51. Placering av accelerometrarna för resonansmätning. 3 st. placerades på komponenten 

för responsmätning och 2 st. på fixturen som kontrollsignal till styrprogrammet. 
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3.3.5 Mätresultat 

Från de två mätningarna erhölls transmissibiliteten för de tre mätpunkterna. Från dessa utlästes 

resonansfrekvenser och dämpning, se exempel i Figur 52, och resultaten sammanställdes i Tabell 

5. Vid analys av mätresultaten kunde 6 st. moder tydligt urskiljas. Då dämpningen och 

frekvenserna skiljde något mellan de tre mätpunkterna är frekvensen i tabellen ett medelvärde 

och dämpningen ett intervall mellan uppmätta max och min.  

 

 

Figur 52. Mätprogrammet beräknar dämpning för en resonanstopp från tre punkter på 

Transmissibilitetskurvan. För detta exempel fås dämpningen (andel kritisk) 0,3 % för resonans 

vid 1418 Hz. 

 

Tabell 5. Resonansfrekvenser och dämpning per mod från svep 1 Hz/s för intervallet 20-1500 Hz 

och amplituderna 10 och 50 [
 

  
] 

Svephastighet 1 Hz/s för intervall 20-1500 Hz. 

Amplitud [
 

  
] 10 50 10 50 

Mod # Frekvens (medel) [Hz] Dämpning (min - max) [%]  

1 108 106 0,45-0,51 0,71-1,1 

2 338 330 0,42-0,43 0,79-0,84 

3 640 640 0,19-0,2 0,2-0,23 

4 708 704 0,18-0,26 0,47-1,37 

5 799 799 0,54-0,59 0,41 

6 1420 1418 0,24-0,25 0,3 

 

3.4 Vibrationsprov av komponent 
Då skakbordet körs ser styrsystemet till att rätt vibrationslast uppnås. Genom att kontinuerligt 

slumpa fram de momentana frekvenserna och faserna efter teorin för en stationär stokastisk 

process och sedan mäta vad som uppstår i bordet genom kontrollgivaren bearbetas informationen 

av styrprogrammet om till ett PSD. Signalens innehåll jämförs därefter kontinuerligt mot det 

mål-PSD som definierar lastnivån. Detta illustreras i Figur 53 där den kontinuerligt uppmätta 

signalen (bearbetat till PSD) från en kontrollgivare monterad på bordet (grön signal) ligger nära 

nivån för målvärdet (svart). Här visas även crest factor (röd kurva) som är de max och min 

värden som den momentana vibrationsamplituden tillåts inta. 
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Figur 53. Grön signal visar de accelerationer i form av PSD som bordet uppnått (mäts med 

accelerometer på bordet), jämfört med sitt mål PSD (svart kurva). De röda linjerna är crest 

factor-nivån. 

3.4.1.1 Crest-factor 

Då accelerationerna kontinuerligt slumpas och mätning och reglering görs via ett PSD måste en 

max och min nivå finnas som begränsar de momentana amplituderna. Det finns annars en risk att 

frekvenser och deras faser sammanfaller så en cykel av stor amplitud uppstår. Detta fungerar 

som en säkerhet tänkt att skydda mätutrustningen från överlast. Vanligtvis sätts faktorn till 3 

gånger RMS-värdet av amplituden.  

 

3.4.2 PSD för prov 

Utseendet för det PSD som valdes påverkades av några viktiga faktorer. Till exempels så är 

anledningen till att sätta låga värden på PSD-nivån för de låga frekvenserna den att vibratorn är 

fysiskt begränsad. En hög acceleration för en låg frekvens skulle kräva en väldigt stor 

svängningsamplitud, vilket då blir praktisk svårt att uppnå. Därför anpassades PSD-spektrat så 

att det bara var definierad för frekvenser över 20 Hz samt stegades linjärt upp till full nivå innan 

komponentens första egenfrekvens nåddes. PSD-spektrumet fick därmed utseendet enligt Figur 

54, där intervallet för upptrappningen låg före den uppmätta första resonansfrekvensen. 

 

 

Figur 54. Principiellt PSD som användes för prov och beräkning  

 

3.4.3 Metod för val av drivsignalsstyrka 

Då målet med metodikutvärderingen är att kunna jämföra resultat från beräkning med dem från 

prov av komponentens livslängd är det på förhand svårt att uppskatta med vilken nivå det PSD 

som är tänkt att användas som drivsignal bör ha för att få en ”lagom” livslängd. Med ”lagom” 

menas att den inte accelererats så mycket att plasticering eller andra olinjära fenomen 

uppkommer, då beräkningsmodellen bygger på linjära samband. Och om den blir för lång finns 

risken att inte få några utfall inom ramen av den provtid som fanns avsatt för arbetet. 
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Metoden för att inom ramen av provtiden då få fram en signal av lagom styrka var då att utgå 

från beräkningsmodellen och jämföra olika PSD-nivåer som beräkningsmässigt gav lagom 

livslängd, och vid det fysiska provet sedan använda en ytterligare nivå högre. Tanken var då att 

snabbt få utfall, och sedan sänka nivån och göra ett nytt prov. Detta skulle upprepas tills att en 

lagom lång livslängd erhölls. Detta skulle göras på ett fåtal komponenter åt gången, för att 

slutligen göras med ett fullsatt skakbord. Metoden illustreras med ett flödesschema i Figur 55. 

 

 

Figur 55. Flödesschema för arbetsgång att få en lagom nivå på lastfallet (PSD) 

 

3.4.4 Sprickdetektering  

Då en spricka tillväxer kommer styvheten i strukturen att ändras. Detta får som konsekvens att 

resonansfrekvenserna kommer att sänkas vartefter strukturen blir vekare av att sprickan initieras 

och propagerar. Detta kan bevakas och förändringen kan användas som ett sätt att detektera en 

sprickpropagering. I praktiken låter man mätsystemet avläsa komponentens frekvensrespons i 

form av PSD och rita det i ett så kallat vattenfallsdiagram. Vattenfallet kan ses som PSD-nivån 

sedd från ovan, där nivån på topparna illustreras med färg, de röda strecken motsvarar då höga 

värden och de blå låga, se Figur 56. Nya PSD ritas om efter ett visst tidsintervall och den 

endimensionella kurvan ritas längs tidsaxeln, se Figur 57 som exempel. 

 

 

Figur 56. Vattenfallet kan ses som ett PSD sett från ovan, där nivån på topparna illustreras med 

färg, de röda strecken motsvarar då höga värden och de blå låga.  
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Figur 57. Vattenfallsdiagram över responsen i form av ett PSD. Rött motsvarar topparna på 

PSD-spektrat och då dessa förskjuts i sidled har en spricka uppkommit i strukturen. 

3.5 Anpassning av S/N-kurva 

För delskadeberäkning användes en modifierat S-N-kurva som baserades på de 

rekommendationer från IIW som togs upp i 2.7.3.2. En small size effective notch beräkning av 

            och 3 mm plåttjocklek ska utvärderas mot en S-N-kurva med FAT-värde 

           som huvudspänning, vid       cykler. Att FAT-värdet valdes för 

huvudspänningar var p.g.a. att mjukvaran för utmattningsberäkning (nCode DesignLife) kräver 

denna spänningstyp.  

 

Den karakteristiska utmattningshållfastheten som angavs där var för 2,3 % brottrisk. Detta 

betydde att kurvan behövde modifieras för att kunna användas tillsammans med provutfallens 

livslängd. Då provet som genomfördes endast gav 15 st. utfall skulle dessa användas för att ge ett 

jämförelsevärde vid 50 % brottsannolikhet. För detta behövdes SN-kurvan anpassas till samma 

brottsannolikhet. Anpassningen gjordes genom att förskjuta kurvan 2 standardavvikelser uppåt 

samt beräkna spänningsnivån i brytpunkten. En standardavvikelse i Log-skala är ca 0,17, så 2 

standardavvikelser blir 0,34. Detta ger att kurvan kan höjas med en faktor 1,3 enligt (24) 

(Ohlsson, 2007) 

 

   (
    
   

)      (24) 

 

Så med FAT 320 MPa, (24) samt en brytpunkt vid     gavs det nya värdet av (25)  

 

         (
     

     
)

 
 

         (25) 

Resulterande kurva visas i Figur 58. 
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Figur 58. Anpassad S-N-kurva för delskadeberäkning av spänningar i komponenten från en 

small size effective notch (            )  
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4 RESULTAT  

I detta avsnitt sammanfattas de resultat som erhölls från genomförandet.  Först ges en 

motivering av vilken modells resultat som ska användas, baserat på modalanalysen, och sedan 

en jämförelse med provresultaten. 

4.1.1 Modalanalys 

Modalanalysen genomfördes för de olika modellvarianter som skapats, 3.2.1.2 för att se hur 

elementstorlek, ordning, och geometriförenklingarna påverkade egenfrekvenserna. Sammanlagt 

undersöktes 7 modellvarianter där deras uppbyggnad sammanfattas i Tabell 6 och resultaten i 

form av egenfrekvenser i Tabell 7. För att få en jämförbar enhet för de olika varianterna togs 

medeldifferensen mellan de beräknade och de uppmätta frekvenserna. Då resultaten från 

resonansmätningen endast hade 6 st. tydliga resonanser och beräkningen 8 baseras jämförelsen 

istället på de 6 första i beräkningsresultaten. För samtliga modformer se BILAGA A: 

Modalanalys. 

Förtydligande av parametrarna som ingick i varianterna förklaras nedan: 

 Med nyckelhål – Detta syftar på den geometri som fixturerar plåtarna 

 Med notch – menas modellering enligt Effective notch, alltså radie vid svetsövergången 

och i rot 

 Elementordning – Ordning av element som användes 

 Elementstorlek - Globala storleken på elementen, alltså ej i svetsen 

 Randvilkor – Form och utbredning av den yta som valdes som fast inspänd 

En utförligare beskrivning av dessa finns i avsnitt 3.2. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av varje modellvariants uppbyggnad 

   Elementordning 
Elementstorlek 

[mm] 
Randvilkor 

enligt 

Variant # 
Med 

nyckelhål 

Med 

notch 
1:a 2:a 1,0 0,5 

Yta 

på 
fixtur 

Skruv 

1 X  X  X   X 

2 X  X   X  X 

3 X   X X   X 

4    X  X  X 

5    X  X X  

6  X  X X  X  

7  X X  X  X  
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Tabell 7. Uppmätt och beräknad egenfrekvens från modalanalys sorterat efter modellvariant 

med ett jämförelsevärde i form av medeldifferens 

 

Mod # Egenfrekvens [Hz] 
Beräknad egenfrekvens per variant [Hz] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 106 134 131 117 117 123 123 136 

2 330 249 291 226 225 300 300 325 

3 640 478 587 432 429 644 641 714 

4 704 742 727 654 653 706 706 796 

5 799 840 830 756 754 951 949 1037 

6 1418 956 985 846 844 1146 1145 1242 

Medeldifferens mellan prov 

och beräkning [%] 
20 14 21 21 10 11 16 

 

Teoretisk går det inte att direkt jämföra egenfrekvenserna från modalanalysen gjord med en FE-

modell med resonansfrekvenserna från uppmätta i provriggen. Skillnaden är att modalanalysen 

med FE-modellen detekterar de odämpade resonansfrekvenserna, alltså egenfrekvenserna hos 

komponenten, medan provet mäter resonansfrekvenserna för just de punkter där givarna är 

placerade. Resonansfrekvenser och egenfrekvenser kan däremot ligga relativt nära varandra för 

system med låg dämpning, så med detta antagande jämförs de uppmätta resonanserna mot de 

beräknade. 

 

Slutsatsen från modellvariationerna var följande 

 

 För 1 mm element av 2:a ordningen konvergerar resultaten, vilket styrks när variant 5 och 

6 jämförs. Medeldifferensen av beräkningsresultaten mellan dessa var < 1 % 

 Nyckelhålen har ingen inverkan och kan därför bortses från. Detta styrks när variant 3 

och 4 jämförs. Medeldifferensen av beräkningsresultaten mellan dessa var < 1 %. Det bör 

även nämnas att livslängdsanalys utfördes utifrån spänningar för modeller med nyckelhål. 

Områdena där geometrin i svetsroten skiljde mellan en modell med och utan nyckelhål 

var inte mer påkända än en vanlig rot, därför kunde denna bortses från. 

 

Med ovan slutsatser valdes modellvariant 6, medeldifferensen för denna jämfört med mätresultat 

var ca 11 %. 

4.1.2 Frekvensresponsfunktion 

Då beräkning av modellen görs i Abaqus som virtuellt skakbord, ges lösningen för varje nod som 

en överföringsfunktion (en FRF) som senare används tillsammans med det PSD som används för 

att linjärt skapa ett lokalt spännings-PSD. En av faktorerna som visade sig spela in för 

maxvärdena i den kurvan var hur många punkter som användes för att rita funktionen. Som 

förinställt värde använder sig Abaqus av 20 punkter mellan varje beräknad egenfrekvens, så för 

fallet med 8 detekterade egenfrekvenser ges en kurva besående av 137 värden. Det gäller då att 

dessa punkter fångar in topparna på responsen. Med anledning av detta genomfördes en 

känslighetsstudie för hur mycket topparna varierar med ökat antal punkter. Vid samtliga 

körningar användes en bias-faktor på 5, vilket betyder att mätpunkterna förtätas runt 

egenfrekvenserna, vilket är tänkt att öka noggrannheten, se Figur 59. 
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Figur 59. Vid skapande av frekvensrespons kan punkterna förtätas runt egenfrekvenserna för att 

uppnå en bättre noggrannhet. 

 

Genom att titta på högsta och lägsta värdet för de tre största resonanserna beräknat med 20 

punkter mellan varje egenfrekvens och sedan jämföra skillnaden i % av max och minvärdet då 

antal punkter ökas med 20 per steg. Störst skillnad syntes då för den första egenfrekvensen så 

dessa resultat sammanställdes i Figur 60. Resultatet kan tolkas som att lösningen konvergerar vid 

60 mätpunkter. 

 

 

Figur 60. Ökning av maxvärde för första frekvensen i ett FRF med ökat antal mätpunkter mellan 

egenfrekvenserna. Resultaten konvergerade vid 60 mätpunkter 

 

4.2 Beräknad livslängd 
Den mesh-modell som användes var enligt variant 6 (se 4.1.1) och användes tillsammans med 

den uppmätta dämpningen i varje mod. Eftersom resonanssvepet gjordes med tre mätpunkter 

gavs 3 olika dämpningar per egenfrekvens. Den dämpning per mod som då användes var, för 

varje mod, den lägsta uppmätta i de tre mätpunkterna. Dämpningen valdes från svepet med 

amplitud 10 
 

  , eftersom det PSD som användes för prov och beräkningen antogs ge upphov till 

accelerationsnivåer av den storleksordningen. Eftersom det svårt att säga vilken dämpning som 

ska användas antogs det att resultaten förhoppningsvis skulle bli konservativa om de lägsta 

uppmätta dämpningarna valdes. 
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Då mätningen hittade 6 tydliga moder och beräkning 8 användes en generell dämpning på 2 % 

för de två högsta från beräkningen. Samtliga dämpningskonstanter visas i Tabell 8 nedan. 

 

Tabell 8. Vald dämpning för beräkning per mod 

Mod # Relativ dämpning [%] 

1 0,45 

2 0,42 

3 0,19 

4 0,18 

5 0,54 

6 0,24 

7-8 2,0 

 

Det PSD som användes visas i Figur 61 

 

Figur 61. PSD för beräkning och prov 

 

Den lägsta beräknade livslängden för svetstån hittades vid övre tån vid svetsens böjning. 

Livslängden beräknades till 18900 sekunder (ca 5h15min), se Figur 62. Kontroll av närliggande 

noder visade att nodens resultat var rimligt och del av ett fält av noder med likande resultat, 

alltså ej någon singulär punkt. 

 

 

Figur 62. Livslängd i svetsens övre tå med tillhörande livlängdsgradient enligt 

regnbågsfärgskala. Lägsta livslängd för tån var 18900s. 
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Den beräknade livslängden för roten var 17900 sekunder (ca 4h58min), se Figur 64. Placeringen 

var cirka halvvägs av avståndet mellan svetsens start och där den böjer av. För att hitta området 

med lägst livslängd bortsågs det från svetsens start, enligt Figur 63 nedan. Med svetsstarten var 

borttagen låg den lägsta livslängden i mitten av svetsen. 

 

Figur 63. Nära svetsens start fås resultat som ej kan utvärderas. Efter dessa resultat 

subtraherats hittades området för lägst livslängd. 

 

 

 

Figur 64. Livslängd i svetsens rot med gradient enligt regnbågsskala. Lägsta livslängd var för 

roten 17900 s. 

Kontroll av närliggande noder visade att även denna nods resultat var rimligt då den infann sig i 

ett fält av noder med likande resultat, alltså ej någon singulärpunkt. 

 

4.3 Uppmätt livslängd 

Här redovisas uppställningen för skakprovet samt hur mätresultaten tolkas för att få ett värde på 

livslängden för komponenten. 

4.3.1 Provuppställning 

15 st. komponenter monterades på vibratorn. Varje komponent instrumenterades med en 

accelerometer för att följa resonansförändringar på grund av sprickor. I Figur 65 visas 

uppställningen på vibratorn. 
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Figur 65. Skakbordet med 15 st. fästen monterade för vibrationsprov. Sprickdetektering gjordes 

med en accelerationsgivare på varje fäste. 

 

4.3.2 Lastnivå 

Prov vid flera olika lastnivåer utfördes enligt principen i 3.4.3. Detta gjordes i syfte att anpassa 

lastnivån för att få en rimlig livslängd hos komponenterna. Alla prov genomfördes med ett PSD 

av samma karakteristik i sitt utseende. De var definierade mellan 20-1500 Hz där upprampning 

av nivån gjordes mellan 20-60 Hz från nivå 0,5 till maxnivå där den sedan hölls konstant genom 

frekvensintervallet. Maxnivåer som användes var 25,15,10 och slutligen 7 (
 

  )    . Se Figur 61 

för dess karakteristik. Hur livslängden tolkades förklaras i 4.3.3 som följer nedan. Livslängden 

för de första 3 provuppställningarna sammanställs i lista nedan. 

  

 Första provet (med PSD-nivå 25), ett fäste, 6900 s  

 Andra provet (med PSD-nivå 15), ett fäste, 10200 s  

 Tredje provet (med PSD-nivå 10) genomfördes på 3 fästen, vilket gav 32400 s, 51600 s 

och 66300 s. 

 

Resultaten från det slutgiltiga provet av 15 st. komponenter och med PSD-nivå 7 presenteras i 

Tabell 9. 
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4.3.3 Tolkning av mätresultat 

Sprickdetekteringen går ut på att avläsa och tolka hur resonanserna i ett PSD förändras över 

tiden. För att visa hur denna process gått till ges nedan ett förtydligande exempel med hjälp av 

ett utav provobjektens mätresultat. I Figur 66 visas vattenfallsdiagrammet för provobjekt # 2 där 

tre värden avläses. Från den aktuella mätpunkten där responsen mäts sjunker resonansen vid ca 

806 Hz när en spricka växer till. Första mätvärdet är tiden från provstart till tiden då 

resonansfrekvensen sjunkit 2 %. Det andra mätvärdet är tiden då sprickan vuxit ut genom ena 

kanten på provobjektet. Det tredje mätvärdet är tiden då sprickan vuxit genom hela plåten och 

komponenten blivit två delar. I Figur 66 visas resonansfrekvensen 806 Hz, tiden till 2 % 

minskning av resonansfrekvensen vid 15145 sekunder, tiden tills sprickan vuxit ut genom ena 

sidan vid 28178 sekunder och tiden tills sprickan vuxit genom hela plåten vid 29091 sekunder. 

 

 

Figur 66. Exempel på ett vattenfallsdiagram från mätning av respons för provobjekt # 5. 

 

Resultatet av respektive livslängd presenteras i Tabell 9, och Figur 67 sorterade efter tid till 

sprickinitiering. Median, Standardavvikelse och medellivslängd för respektive livslängdtyp 

(sprickinitiering, halvt av och helt av) är beräknade och visas längst ner i tabellen. 
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Tabell 9. Lista over provobjekt och deras uppmätta livslängd 

Provobjekt #  -Frekvens 2 % [s] Halvt av [s] Helt av [s] 

1 12108 35437 36168 

2 13246 29711 30997 

3 14375 30389 31480 

4 14828 28133 30000 

5 15145 28178 29091 

6 16245 29050 29962 

7 17598 30552 32431 

8 20662 42565 43744 

9 29420 49226 51348 

10 36199 57237 58255 

11 39869 61713 62743 

12 48225 74262 75128 

13 94260 114546 115601 

14 106790 141414 141676 

15 164364 190980 - 

Median  20662 42565 39956 

Standardavvikelse 44547 48930 34771 

Medelvärde 42888 62892 54901 

 

 

 

 

Figur 67. Utfallen för provet fördelade efter livslängd, markerat tid för 50 % utfall. 

4.3.4 Sprickans initieringsområde 

 

En analys av komponenternas brottyta genomfördes efter provet Den visade att 

initieringsområdet för alla proven var i närheten av svetsens böj innan dess     vinkeländring. 

Vid jämförelse med det beräknade området med kortast livslängd syntes ett tydlig 

överensstämmande mellan provutfall och beräkning.  

 

Initieringspunkten för sprickan hittas genom att titta på mönstret på brottytan, för 

utmattningsbrott fås en spröd yta med ringar som utgår från initieringsområdet. Det går även att 

utläsa vilken del av komponenten som gått sönder sist genom att det blir en plastisk deformation 

på slutet av sprickpropageringen, Figur 68. 
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Figur 68. Foto visar närbild av komponentens brottyta efter skakprov, initieringsområde och 

propagering kan då tolkas. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Diskussion 

5.1.1.1 Kalibrering med resultat från resonansmätning 

Målet med resonansmätningen var förutom att ge ett jämförelsevärde på egenfrekvenserna och ta 

fram en uppskattad dämpning för dessa även att kalibrera modellen. Genom att betrakta 

accelerationen i beräkningsmodellen i samma punkter som vid resonansmätning var tanken att 

genom kalibrering få kurvorna att överensstämma i samma mätpunkter. Detta visade sig dock 

vara svårt.  

 

Principen för att ta fram en kurva från beräkningen som är jämförbar med den från 

resonansmätningen är däremot lätt. Från sinussvepet ges förstärkningsfaktorn i form av en 

frekvensrespons för de tre mätpunkterna där accelerometrarna var monterade på. Svepen gjordes 

med två olika accelerationsnivåer som insignal,         och        . Den respons som mättes 

av accelerometrarna var transmissibilitet som är en enhetslös förstärkningsfaktor fördelat över 

frekvenserna. På liknande sätt skapas vid beräkning en frekvensresponsfunktion för varje nod i 

beräkningsmodellen. Den fås då modellen exciteras med en enhetsacceleration på       . Det är 

då möjligt at låta lösningen bestå av accelerationskomponenter. Tanken är då att jämföra dessa 

accelerationer med den respons som uppmäts vid prov. Eftersom beräkningen gjordes med 

       som är en enhetsacceleration, är det inte nödvändigt att dela responsen med 

exciteringsamplituden för att få ut förstärkningsfaktorn, utan det går direkt att utläsa resultaten 

från denna kurva som om de vore transmissibilitet. 

 

Dämpningen har störst inverkan på nivåerna på kurvan runt resonansfrekvenserna. Problemet är 

att dämpningen per mod inte är generell för hela modellen. För några av de 6 uppmätta moderna 

låg dämpningen relativt lika för alla tre mätpunkter, men för andra var skillnaden relativt stor. I 

den analys som genomfördes i detta arbete användes de lägsta uppmätta från de tre 

mätpunkterna. Tanken var att det skulle vara bättre med en något för kort beräknad livslängd än 

för lång, vilket antogs vara fallet med att välja den lägsta av de tre. För att uppnå ett 

överensstämmande mellan kurvorna skulle i så fall de uppmätta dämpningarna behöva frångås, 

istället skulle de behöva varieras tills utseendet sammanföll. Då detta skulle vara tidskrävande 

utfördes det aldrig. Det är även svårt att veta hur stor inverkan det skulle få på den totala 

livslängden i en beräkningspunkt. Exempelvis så visade resonansmätningen med två olika nivåer 

på amplitud att dämpning inte var linjär. En ytterligare svårighet skulle vara att välja 

beräkningspunkt att kalibrera resultatet mot. En underökning av detta genomfördes där några 

punkter inom ett litet område, tänkt att motsvara ytan under givaren i det fysiska provet, 

användes för att jämföras sinsemellan, se Figur 69. Resultatet visade att amplituden varierade 

med upp mot 50 %, se Figur 70.  
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Figur 69. Svårighet att kalibrera modellens resonansamplituder pga. kraftigt nodberoende 

lösning. 

 

Figur 70. Resonansamplituden varierade med upp mot 50 % för några närliggande noder på 

fästet. 

 

5.1.1.2 Skillnad med Crest factor  

Som tidigare nämnts 3.4.1.1 så använder skakbordet en gräns för hur stora momentana 

accelerationer som tillåts och som begränsas till 3 gånger RMS-värdet. Denna begränsning görs 

däremot inte i beräkningen vilket betyder att det kommer uppstå några få cykler av större 

amplitud vars delskada kommer adderas till den totala och därmed sänka livslängden jämfört 

med det fysiska provet. Detta diskuterades med utvecklarna på nCode däribland Dr A. Halfpenny 

som vidare undersökte saken. De gjorde en jämförande beräkning för fästet med ett PSD av nivå 

15 och samma PSD omräknad med en crest factor. Resultatet för dessa gav 4,1 h vid beräkning 

utan crest factor, och 4,5 h med. Det är en skillnad på ca 10 % i livslängd och visar att med crest 

factor inräknat ges en längre livslängd. 

5.1.1.3 Delskadesumma 

Som tidigare nämnt i 2.2.4 så har experiment visat att delskadesumman för 50 % erhållna brott 

kan variera mellan 0,33 och 3 beroende på vad det är för geometri och lastspektrats innehål. De 

beräkningar som gjort i denna studie har gjorts för delskadesumma 1. Det betyder att om 

utvärdering skulle göras mot ovan nämnda nivåer så skulle livslängden kunna ökas eller minska 

linjärt med dessa. Det skulle innebära att de beräknade resultaten kan tänkas få variera med en 

relativt stor faktor pga. detta. 
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5.1.1.4 PSD känslighet för modalanalys 

Då skakbordsmetoden i vanliga fall används tillsammans med ett uppmätt PSD som varierar i 

nivå fördelat över frekvenserna finns anledning att misstänka att FE-modellens modaldynamiska 

noggrannhet får stor inverkan på utfallet av en livslängdsberäkning. Orsaken till detta är att det 

lokala spännings-PSD som skapas vid beräkning baseras på linjär supponering av en FRF och 

det exciterings-PSD som används. I fallet för denna studie användes ett PSD som hade samma 

nivå för hela frekvensspektrat, vilket betyder att det kommer att excitera ett FRF lika oavsett var 

resonanserna ligger längs frekvensaxeln. Alltså kommer det inte göra någon större skillnad på 

spänningskollektivet om en stor förstärkning ligger vid exempelvis 100 eller 200 Hz, den 

kommer efter supponering med exciterings-PSD ge samma maxnivå. Men om istället ett uppmätt 

PSD används leder det till att supponeringen av kurvorna kommer vara beroende av var i 

frekvensplanet resonanserna ligger enligt beräkningen. Detta tankeexempel illustreras i Figur 71 

nedan, där ett FRF med sina resonanser kommer att belastas med ett PSD, var resonanserna 

ligger i frekvensplanet kommer kraftigt inverka på hur stora spänningar beräkningen kommer att 

ge. Hur stor inverkan detta därmed skulle få på livslängden är ett område som skulle vara 

intressant att vidare undersöka. 

 

 

Figur 71. Kombination av ett uppmätt varierande PSD och en FRF med sina resonanser gör att 

noggrannheten i modalanalysen antas ge stor inverkan.   

5.2 Slutsats 
Vid jämförelse av resultat från beräkning och prov anses beräkningsmetoden tillämpad på den 

provade komponenten var något konservativ. En möjlig orsak till det kan vara att den dämpning 

per mod som användes valdes till den lägsta uppmätta för den resonansfrekvensen från de tre 

olika mätpunkterna (4.2). Och de spänningar som uppstår till följd av exciteringen är direkt 

beroende av den modala dämpningen. 

Skillnad i resultat är endast 8,5 % vid jämförelse av beräknad livslängd i svetstå och 

medellivslängden från provet. Den beräknade livslängden för roten var dock lägre, men då 

sprickan och brottet i det fysiska provet skedde för tån ansågs det vara denna brottmod som 

rådde, varför jämförelse mot denna gjordes. Beräkningsresultatet från tå och rot var, oavsett 

vilken av dem som används för jämförelse mot prov, väldigt lika varandra, och skiljde endast 5 

% sinsemellan.  

Trots den goda korrelationen mellan beräkning och prov anses det föreligga behov av vidare 

utvärdering av metoden. Då jämförelsen i detta arbete endast utfördes för en komponent går det 

inte att säga något om hur bra den skulle fungera allmänt. Därför behövs fler jämförelser mellan 

prov och beräkning för andra komponenter och med andra lastfall. En slutsats är dock att 

metoden visar goda förutsättningar för att kunna användas för livslängdsberäkning av svetsar i 

vibrationsmiljö. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer och framtida arbete 
Vidare studier bör göras av den metodik som använts i detta arbete. Ett förslag är då att använda 

samma tillvägagångssätt och helt enkelt göra det på en annan komponent. Detta skulle ge en 

snabb bild av huruvida den goda korrelationen för livslängd mellan prov och beräkning är 

allmängiltig eller ej. 

Det bör utföras en känslighetsanalys av modelleringen för att se vilka parametrar som inverkar 

störst på livslängdsberäkningen då tydliga skillnader mellan delresultaten i beräkningsstegen 

kunde ses under arbetets gång. Det kan förslagsvis göras för enklare geometrier som då 

möjliggör snabbare beräkningstider vid variation av parametrar som då underlättar för en sådan 

studie. 

Vid beräkning med det virtuella skakbordet är dämpningen som används den störst inverkande 

faktorn för storlek på lasterna. Denna hämtades i detta arbete från resonansmätning. Det visade 

sig däremot vara svårt att jämföra responsen mellan beräkningsmodell och mätning och något 

bra överensstämmande erhölls aldrig. Det saknades även ett tillvägagångssätt att kalibrera 

modellen med hjälp av dämpning mot utseendet på responskurvan. Hur de ska mätas och sedan 

implementeras i modelleringen bör även utredas vidare då det fanns svårigheter att kalibrera 

modellen så att responsen blev jämförbar med den uppmätta.  

Sammanfattningsvis så är även samtliga punkter från diskussionsavsnittet intressanta områden 

att undersöka vid framtida arbete, dessa nämns här nu i punktform: 

 Hur ska kalibrering av modell göras med hjälp av resultat från resonansmätning? 

 Hur ska hänsyn tas till att det fysiska provet har en Crest factor som ger lägre laster? 

 Vilken nivå på kritisk delskada ska användas vid delskadesummeringen? 

 Hur känslig är modellen för korrekt beräknade egenfrekvenser när ett verkligt (uppmätt) 

PSD istället används? 

  



 71 

  



 72 

7 REFERENSER 

Barsoum, Z., Johnsson, B., & Samuelsson, J. (2011). Avancerad dimensionering av svetsade 

konstruktioner. Stockholm: KTH Svetskommissionen. 

 

Brandt, A. (2011). Noice and vibration analysis, signal analysis and experimental procedures. 

United kingdom: Wiley. 

 

Fricke, W. (2010). Guideline for the Fatigue Assessment by Notch Stress Analysis for Welded 

Structures, IIW-doc. XIII-2240r2-08/XV-1289r2-08. Hamburg, Tyskland: International Institute 

of Welding (IIW). 

 

Halfpenny, A. (1999). A frequency domain approach for fatigue life estimation from finite 

element analysis. Sheffield Uk: nCode international Ltd. 

 

Halfpenny, A., & Kihm, F. (2008). Environmental Accelerated Testing - Use of Virtual Test to 

Extend Physical Approach. nCode. 

 

Halfpenny, A., & Kihm, F. (2010). Rainflow cycle counting and acoustic fatigue analysis 

techniques for random loading. Southampton: nCode. 

 

HBM nCode. (2011). DesignLife Theory Guide NC-DL-TH 7.00.008. Southfield, USA: HBM. 

Hobbacher, A. (2007). Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components, 

IIW document XIII-2151-07 / XV-1254-07. France: International Institute of Welding (IIW). 

 

KTH, Institutionen för hållfasthetslära. (1998). Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. 

Stockholm: KTH. 

 

Langton, C. (Oktober 2008). Fundamentals of Signals. Hämtat från www.complextoreal.com: 

http://www.complextoreal.com/chapters/signals.pdf 2012-04-20 

 

Ohlsson, C. (2007). Konstruktionshandboken. Lidingö: Industrilitteratur. 

Simulia. (2010). Abaqus 6.10 documentation. USA: Dassault Systèmes. 

 

Sonsino, C. M., Bruder, T., & Baumgartner, J. (2009). SN-curves for welded thin joints, IIW-

Doc. No. XIII-2280. Darmstadt, Tyskland: International Institute of Welding (IIW). 

 

Toivonen, H. (1999). Introduktion till signalbehandling. Åbo Finland: Åbo akademi, Tekniska 

Fakulteten, Avdelningen för informationsteknologi. 

 

  



 73 



 74 

 BILAGA A: Modalanalys 

Fästets 8 moder inom frekvensintervallet 20-2000 Hz. De som användes var de första 6 som 

hamnade inom det undersökta intervallet 20-1500 Hz. Bilderna är illustrerade med båda lägen av 

svängningsformen med neutralposition representerad mellan och i grått. 
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