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Sammanfattning 
I detta projekt har en kolvstång i en axialkolvmotor utretts i ett hållfasthetstekniskt syfte. En 
modell har ställts upp och simulerats med hjälp av ett FEM-program. Problemet har även 
analyserats analytiskt för att kunna verifiera datormodellen. 
 
Uppgiften har varit att utreda hur kolvstångens beteende påverkas när man varierar givna 
designparametrar. Detta gjordes med en statistisk försöksplanering. Parametrarna som 
varierades var: 

• Snedställningsvinkeln, φ, mellan 1 till 10 grader, Figur 2 
• Längden på stången, L, mellan 0.1 till 0.3 m, Figur 2 
• Materialets E-modul mellan 180 till 230 GPa 
• Radien på kulorna i varje ände av stången, R, mellan 16.5 till 33 mm, Figur 2  

 
Responserna som undersöktes: 

• Kontakttryck 
• Spänning (von Mises) 
• Egenfrekvens 
• Knäcklast 
• Styvhet 

 
Slutsatserna som drogs: 

• För att minimera kontakttrycket öka radien på kulorna.  
• För att minimera böjspänningen minimera snedställningsvinkeln. 
• För att höja den lägsta egenfrekvensen korta ner stången och minska radien på 

kulorna. 
• För att öka knäcklasten korta ner stången. 
• För att öka stångens styvhet korta ner längden och öka radien på kulorna. 
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Abstract 
In this project the piston rod originating form an axial piston engine has been evaluated from 
a solid mechanical point of view. A model has been created and tested using an advanced 
FEM-programme. To verify its authenticity analytical expressions has also been calculated to 
cross-reference.  
 
The projects main purpose was to find out how the piston rod’s response depended on a set of 
different design parameters. This was done with design of experiment. The parameters that 
were tested were: 

• General offset angle, φ, for the rod during stress between 1 to 10 degrees, Figure 2 
• Length of the rod, L, between 0.1 to 0.3 m, Figure 2 
• The material’s young’s modulus between 180 to 230 GPa 
• Radius of the sphere at each end of the rod, R, between 16.5 to 33 mm, Figure 2  

 
The responses that were examined were: 

• Contact pressure 
• Stress (von Mises) 
• Eigen frequency 
• Buckling load 
• Stiffness 

 
The conclusions from the results were: 

• To minimize the contact pressure increase the radius of the spheres.  
• To minimize the bending stress minimize the offset angle. 
• To elevate the lowest Eigen frequency shorten the length and decrease the radius of 

the spheres. 
• To increase the buckling load shorten the length of the rod. 
• To increase the rod’s stiffness shorten the length of the rod and increase the radius of 

the spheres. 
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Inledning 

Bakgrund 
 
I dagens samhälle ökar miljömedvetenheten och en stor bov i dramat är användandet av 
fossila bränslen. Alternativ bränslen och diverse hybridlösningar är på stark frammarsch. På 
farkostsidan ligger en konvertering av drivmedel långt in i tiden och därmed är 
hybridlösningar högaktuella. Populärast idag är elhybrider där man kombinerar en 
förbränningsmotor med en liten elmotor. Utvecklingen pekar på att förbränningsmotorerna 
krymper i storlek och att komplementmotorer står för en allt större del av framdrivningen. 
Detta tillsammans med det faktum att förbränningsmotorerna har vidareutvecklats och 
förfinats i över hundra år nu gör att utvecklingsfokus ligger på komplementmotorerna. På sätt 
och vis har förbränningsmotorerna haft sin tid i rampljuset, även om de har mycket kvar att 
ge.  
 
Detta kandidatexamensarbete har gjorts i anknytning till ett högaktuellt projekt där man 
kombinerar en modern ångmotor med en förbränningsmotor. En enskild komponents 
egenskaper har simulerats för att se hur den kommer att bete sig i drift.  
 
Den moderna ångmotorn i fråga är av typen axialkolvmotor, se Figur 1, med fem cylindrar. 
Ånga driver kolvarna neråt och kolvrörelser överförs via kolvstänger till en vobbelplatta som 
driver den utgående axeln. 

 
Figur 1. Grundkonstruktion av axialkolvmotorn. 
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Det maximala ångtrycket i cylindrarna är bestämt till 250 bar och cylindrarnas radie är 2 cm. 
Detta resulterar i en maximal kraft på 31416 N som verkar på kolvytan. Belastningen på 
kolvstängerna är därför mycket stora och stängerna blir därmed en kritisk komponent i 
motorn. Att konstruera dessa kolvstänger så att kontakttryck, knäcklast, styvhet, 
egenfrekvenser och spänningar antar lämpliga värden är därför en mycket viktig uppgift. 
Denna rapport avhandlar en inledande studie i hur kolvstängerna bör utformas. Målet är att 
resultaten från denna analys ska kunna användas som indata i efterföljande modeller för 
utveckling av ångmotorn. Denna rapport avslutas med ett förslag till hur kolvstången kan och 
bör utformas.   
 
 

Problemformulering och syfte 
 
Stora krav ställs på axialkolvmotorns komponenter, se Figur 1, då de kommer att utsättas för 
stora krafter. På grund av hur axialkolvmotorns stötstänger är sammankopplade med övriga 
komponenter är det av största vikt att de behåller sina geometriska mått. Detta säkerställs 
genom att utreda hur de beter sig under den rådande arbetstemperaturen, lasten och 
geometriska utformning. Varierande geometriska förutsättningar, så kallat glapp, i 
konstruktionen skulle innebära onödig nötning och kraftigt förkortad livslängd på grund av 
resulterande stötkrafter i kontakterna.  
 
Uppgiften är att utreda hur kolvstångens geometriska utformning och materialparametrar 
påverkar dess egenskaper under maximal statisk belastning. 
 
 

Metod 

Allmänt 
 
Något som tidigare tog tid att beräkna simuleras snabbt med datorns hjälp. Simuleringarna 
kan dessutom göras grundligare och på betydligt större konstruktioner än man tidigare avsatt 
tid till att göra. Men dessa simuleringar är inget värda något om man inte kontrollerar deras 
rimlighet. Modellen har modellerats i Solid Edge v. 20 och simulerats i Ansys Workbench v. 
11.0. Mycket tid lades vid att kontrollera att modellen ger korrekta resultat. Detta gjordes 
genom att simuleringen körs gång på gång med större noggrannhet i varje iteration och 
resultaten sedan jämförs. När lösningen konvergerar, det vill säga när resultatet inte avviker 
mer än ett önskat procentuellt värde från föregående simulering, anses modellen ge tillräckligt 
tillförlitliga resultat. Men att strikt lita på en datorsimulering är väl optimistiskt. Vissa av de 
scenarier som har simulerats har även handräknats med förenklade modeller och 
approximationer, se underrubrik Analytisk verifiering av modellen, för att kunna säkerställa 
att datormodellen är så korrekt som möjligt.   

 
 
 
 



 3  

Antagna värden 
 
Då modellen fortfarande är i konceptstadiet och det inte finns några absoluta lösningar ännu, 
har många av de dimensioner som använts baserats på antaganden. Ungefärliga mått och 
enheter har givits av handledaren, se Figur 2. Vidare har enkla simuleringar och beräkningar 
genomförts för att motivera antagandena.  
 

 
Figur 2. Beteckningar och geometriska värden. 

 

Material 
 
Då kolven, kolvstången och vobbelplattan ännu inte tilldelats något material antas i den 
fortsatta analysen att dessa komponenter består av konstruktionsstål med följande värden: 
 

 
3

200
0.3
7850 /

E GPa
v

kg mρ

=
=

=

  

 
Elasticitetsmodulen i kolvstången kommer dock att varieras vilket beskrivs nedan.   
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Arbetsgång 
 
Följande arbetsgång har tillämpats: 
 

1. Bestämma ett initialt värde på stångens radie. 
2. Skapa en modell av en stång med tillhörande kontakter i Solid Edge 20 
3. Skapa en statisk modell i ANSYS baserat på CAD-modellen som innehåller 

a. Spänningsanalys av kolvstången och dess kontakter 
b. Deformationsanalys 
c. Linjär bucklingsanalys av kolvstången 
d. Studie av kolvstångens egenmoder och egenfrekvenser 

4. Utföra simuleringarna utifrån en statistisk försöksplanering  
 

 

Steg 1. Knäckningsberäkning 
 
Ett för analysen lämpligt mått på stängernas radie fås vid gränsen för knäckning. Knäcklasten 
vid Eulers andra knäckfall ges av Ekvation 1 (Lundh, 2000). 
 

2

2kr
EIP

L
π

=     (1)

  
Då risken för knäckning ökar med längd och last så har den maximala längden, L=0.3 m, och 
den maximala kraften, P = 31416 N, använts. Vidare har elasticitetsmodulen 200GPa använts. 
Med hjälp av Ekvation 2 kan den radie som krävs på kolvstången för att motverka knäckning 
beräknas. 
 

2
4

3

4 kr
S

P LR
Eπ

=    (2) 

 
Med de aktuella värdena ligger gränsen för knäckning vid 6.53SR mm= . Detta värde kommer 
att användas i den fortsatta analysen. 
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Steg 2. CAD-modellering 
 
I analysen ingår tre komponenter, se Figur 3.  
 

1. Kolv 
2. Kolvstång 
3. Vobbelplatta 

 
Figur 3. CAD-modellens ingående delar 

 
 
 
 
I de simuleringar som har genomförts har enbart kolvstångens beteende varit av intresse. 
Därför har en förenklad modell kunnat användas. Kolv och vobbelplatta är modellerade som 
enkla klossar vars enda uppgift är att hålla fast kolvstångens ändar. Figur 4 illustrerar 
komponenternas geometriska mått och uppbyggnad. För att inte kolvstången ska lossna från 
kolv och vobbelplatta har ”kopparna” försänkts så att den totala vinkeln av den utskurna 
sfären är 200 grader.   
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Figur 4. Komponenternas geometriska mått 

 
 
 
 
Figur 5 visar måtten på kolvstången, kolven och vobbelplattan då radien på stångens sfäriska 
del ökats till 66mm.   
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Figur 5. Komponenternas geometriska mått 

 
För att underlätta FE-analysen av CAD-modellen skapades materialkollisioner mellan 
kolvstångens sfäriska delar och kolv och vobbelplatta vid monteringen av delarna. Figur 6 
illustrerar detta. 
 

 
Figur 6. Materialkollision mellan kolvstång och kolv. 
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För att kunna utföra den statistiska försöksplaneringen, som beskrivs nedan, gjordes fyra 
kolvstänger med olika mått på längden och radien på de sfäriska delarna. Vikterna på dessa 
stänger presenteras i Tabell 1. Materialet har som tidigare nämnts antagits vara stål med 
densiteten 7850 kg/m3.  
  

Stång Längd (m) Radie (mm) Vikt (kg) 
1 0.1 16.5 0.389  
2 0.3 16.5 0.599 
3 0.1 33 2,440 
4 0.3 33 2,683 

Tabell 1. Vikten på de fyra olika kolvstängerna. 
 

Steg 3. FE-modellering 
 
Den 3D-modell av kolvstången och dess kontakter som skapades i Solid Edge v.20 
importerades direkt till Ansys Workbench v. 11.0. För korta beräkningstider eftersträvades en 
så enkel modell som möjligt. En 2D-modell medför i detta fall svårigheter att definiera 
lämpliga randvillkor. Särskilt kontaktsituationen mellan stången och kolven och vobbelplattan 
är mycket svårt att modellera om inte en 3D-modell används. För att korrekt avbilda 
kolvstången och dess kontakter i Ansys skapades därför en 3D-modell. 
 
 
Kolvens rörelser är strikt begränsad till translation i en riktning, därför infördes ett randvillkor 
som möjliggör friktionsfri rörelse i denna riktning. Den typ av inspänning som användes är 
”Frictionless Support” och applicerades symetriskt på de aktuella ytorna, som visas i Figur 7 
nedan. 
 
 
 
 

 
Figur 7. Inspänning av kolven 
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Vobbelplattan fixerades i rummet genom att kommandot ”Fixed Support” applicerades på 
fem ytor, se Figur 8. På så sätt är vobbelplattan fixerad i alla frihetsgrader.  
 

 
Figur 8. Inspänning av vobbelplattan 

 
 
På kolvens övre yta definierades en kraft på 31416 N, vilket motsvarar den maximala statiska 
belastningen genererat av ångtrycket, se Figur 9. 
 

 
Figur 9. Lasten på kolven 
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Elementindelningen genererades automatisk av Ansys Workbench v. 11.0. Dock ökades 
antalet noder i lokala områden tills tillräcklig noggrannhet uppnåtts. Detta gjorde genom att 
använda kommandot ”Contact Sizing” vilket möjliggör konvergenstester av kontakttrycket. 
En global elementstorlek på 0.0055 m användes vid samtliga beräkningar. Vid kontakterna 
användes elementstorlek 0.0012 m respektive 0.0025 m beroende på storleken på den sfäriska 
delen av kolvstången. I Figur 10 visas elementindelningen kring en av de sfäriska ändarna på 
kolvstången. Storleken på elementen bestämdes genom upprepade konvergenstester av 
samtliga resultat. 

 
 

Figur 10. Kolvstångens elementindelning med förfining kring de sfäriska kontakterna. 
 
Kontakttypen ”frictional” med friktionskoefficient 0.1 användes i samtliga kontakter. 
För att erhålla konvergerade resultat användes lösningensmetoden ”Augmented Lagrange” 
med kontaktstyvheten 0.4. Tillsammans med uppdaterad kontaktstyvhet för varje 
beräkningsiteration kunde därmed konvergerade resultat erhållas. Den geometri som 
importerades till ANSYS Workbench innehöll materialkollisioner mellan kolvstångens sfäriska 
delar och kolv och vobbelplatta, se Figur 6. Detta underlätta analysen avsevärt eftersom det är 
betydligt svårare att få konvergens då kontakterna initialt inte är i kontakt. 
 
Styvheten i x-led, se Figur 7, beräknades med samma modell som ovan men med den 
skillnaden att elasticitetsmodulen för materialet i kolven och vobbelplattan ökades 100 gånger 
sitt ursprungliga värde. Detta för att endast deformationen i kolvstången är av intresse. 
 
En bucklingsanalys gjordes med begynnelsevillkoret ”Static Structural” vilket innebär att 
randvillkor och laster från den tidigare spänningsanalysen direkt överförs till denna analys. 
Bucklingsmoder tillsammans med bucklingslaster kan därmed erhållas. 
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Modalanalys 
 
Vibrationer kan t.ex. orsaka kraftigt nötning och att undersöka huruvida någon av 
kolvstångens egenfrekvenser ligger inom arbetsområdet är mycket viktigt. De tre egenmoder 
som ansågs vara intressanta är:  
 

1. Den lägsta egenfrekvensen vid fri svängning, se Figur 11. 
2. Den lägsta egenfrekvensen då kolvstångens ändpunkter är fixerade, se  
      Figur 12. 
3. Longitudinella svängningar, se Figur 13. 

 

 
Figur 11. Kolvstången kan svänga helt fritt då rändernas rörelse inte är begränsad. 

Egenmoden avser böjsvängningar. 
 

  
Figur 12. Ränderna kring de yttre sfäriska delarna av kolvstången är låsta i alla riktningar. 

Egenmoden avser böjsvängningar. 
 
 

 
Figur 13. Symmetriska svängningar utefter kolvstångens längd. Egenmoden avser 

longitudinella svängningar. 
 
Den första egenmoden ansågs intressant då denna antas ha den lägsta egenfrekvensen. Den 
andra egenmoden kan orsaka kraftigt nötning p.g.a. glidrörelser i kontakterna. Om den tredje 
egenmoden exciteras föreligger risk för kontaktutmattning.  
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Steg 4. Statistisk försöksplanering 
 
För att bestämma vilken inverkan konstruktionsparametrarna har på responsen från finita 
elementanalysen gjordes en statistisk försöksplanering (Bergman, 1992). De 
konstruktionsparametrar som valdes är: 
      Lågt Högt 

Variabel A - Vinkel på kolvstången        1    10  grader 
Variabel B - Längden på kolvstången       0.1    0.3  m 
Variabel C - Materialets elasticitetsmodul   180    230 GPa 
Variabel D - Kulans radie      16,5          33 mm 

 
Dessa parametrar varierades vardera i två steg, ett lågt värde och ett högt. Ett fullt fyra-faktors 
försök utfördes med totalt 16 olika försök. Anledningen till detta gjordes då det eliminerar 
risken att någon samspelseffekt förbigås. Variationen av elasticitetsmodulen innefattar val av 
material och termiskt mjukande vid ångmotorns arbetstemperatur. Responsenerna av intresse 
ansågs vara: 
 

Respons 1 - Maximal effektivspänning  
Respons 2 - Egenfrekvens 
Respons 3 - Knäcklast 
Respons 4 - Maximalt kontakttryck 
Respons 5 - Kolvstångens styvhet i kolven rörelseriktning  

 
 
De 16 testfallen redovisas i Tabell 2, minus avser låg nivå och plus hög nivå. För varje testfall 
beräknas de fem responserna.  
 

Testfall A B C D 
1 - - - - 
2 + - - - 
3 - + - - 
4 + + - - 
5 - - + - 
6 + - + - 
7 - + + - 
8 + + + - 
9 - - - + 

10 + - - + 
11 - + - + 
12 + + - + 
13 - - + + 
14 + - + + 
15 - + + + 
16 + + + + 
Tabell 2. Försöksmatris på ortogonal form. 

 
Då alla resultat från de 16 testfallen redovisas i standardform, se Tabell 3, beräknades 
huvudeffekterna enkelt. En faktors huvudeffekt är den genomsnittliga effekten man får av att 
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höja nivån för den faktorn från lågt till högt värde. Huvudeffekten av variabel A och B 
beräknas med Ekvation 3 respektive 4 (Bergman, 1992). 
 

2 4 16 1 3 15 ( )... ...
/ 2 / 2A

y testfall lodrätty y y y y yl
n antal testförsökn n
=+ + + + + +

= −
=

 (3) 

3 4 15 16 1 2 13 14... ...
/ 2 / 2B

y y y y y y y yl
n n

+ + + + + + + +
= −   (4) 

    
y’s indexering är bunden till den aktuella ”respons-kolumnen”. Huvudeffekterna för samtliga 
variabler till varje respons beräknades på detta sätt.  
 
Vidare kan samspelseffekter beräknas utifrån en utökad försöksmatris, se Bilaga 1. Då fyra 
konstruktionsparametrar används kan upp till fyra-faktors samspelseffekter beräknas. Detta 
resulterade i att ytterligare elva effekter beräknades per respons. Ett tvåfaktor samspel avser 
skillnaden mellan den första faktorns huvudeffekt då den andra faktorn befinner sig på hög 
nivå minus den första faktorns huvudeffekt då den andra faktorn befinner sig på låg nivå. 
Trefaktor samspel definieras som tvåfaktor samspelet mellan faktor ett och två då faktor tre 
befinner sig på hög nivå minus samspelet mellan faktor ett och två då faktor tre befinner sig 
på låg nivå. Fyrfaktor samspel definieras enligt samma metodik. 
 
Ett vanligt sätt att tyda testdata är att föra in resultatet på ett så kallat 
normalfördelningsdiagram. Då ges en möjlighet att se om värdena på respektive respons är 
normalfördelade. Om värdena inte kan beskrivas med en normalfördelning betraktas 
resultaten som statistiskt signifikanta. Ett normalfördelningsdiagram är också ett bra verktyg 
för att avgöra om responserna varierar linjärt mellan låg och hög nivå på variablerna. Ett 
linjärt förhållande mellan låg och hög nivå för antas i regel för samtliga variabler, det är dock 
först när resultaten utvärderas som det finns möjlighet att avgöra om detta var sant.  

 

Analytisk verifiering av modellen 
 
För att verifiera att finita elementmodellen är korrekt beräknades även kontakttrycket, 
egenfrekvensen och styvheten analytiskt. 
 

Beräkning av kontakttryck 
 
Kontakttrycket beräknades för både liten och stor radie på den sfäriska delen av kolvstången. 
Vinkeln och längden på stången beaktas inte i beräkningarna nedan. I en Hertz-kontakt för 
sfär i kopp, som består av två olika material beräknas maximalt kontakttrycket enligt 

(Olofsson, 2007). 
 

1
2 3

0 '2

'0.578 NF Ep
R

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
    (5) 
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Den kombinerade elasticitetsmodulen ges av Ekvation 6 
  

12 2
1 2

1 2

1 1' v vE
E E

−
⎛ ⎞− −

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (6) 

 
En ekvivalent radie definieras enligt Ekvation 7 
 

' 1 2

1 2

R RR
R R

=
+

     (7) 

 
För den aktuella kontakten är följande givet då radien befinner sig på låg nivå: 
 

1

2

1

2

1 2

0.0165
0.01675

31416
180
200

0.3

N

R m
R m
F N
E GPa
E GPa
v v

=
= −
=
=
=
= =

 

 
Detta ger den effektiva radien R’= 1.1055 m och den ekvivalenta elasticitetsmodulen 
E’=104.11 GPa. För den större kulan på kulan är följande givet 
 

1

2

0.033
0.03325

R m
R m
=
= −  

Vilket resulterar i den effektiva radien R’ = 4.389 m. Kontakttrycket beräknades sedan med 
dessa värden med Ekvation 5. 
 

 

Beräkning av egenfrekvenser 
 
Nedan beräknas egenfrekvensen för kolvstångens fria svängningar, se Figur 11. Kolvstången 
approximeras här ha en kontinuerlig massa och ett homogent tvärsnitt över hela dess längd. 
Egenfrekvenserna vid böjsvängningar ges av Ekvation 8 (Sundström, 1999). 

 ( )
1
22

4e
EIL

mL
ω μ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
   (8) 

 
Där massan per längdenhet tecknas: 
 
 m Aρ=     (9)  
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Följande värden är givna: 
 

4 2

9

3

0.00653
1.340 10
180 10
7850 /

0.333tot

r m
A m
E Pa

kg m
L m
ρ

−

=

= ⋅

= ⋅

=
=

 

 
Där längden avser hela kolvstångens totala längd vid låg nivå på radien. 
Areatröghetsmomentet för tvärsnittet ges av 
 

4

4
rI π ⋅

=      (10) 

Den lägsta egenfrekvensen då balken ränder är fria ges när 4.730Lμ =  och beräknades sedan 
med Ekvation 8, 9 och 10.    
  

Beräkning av styvheten 
 
Om kolvstången antas ha ett konstant tvärsnitt och inte utsättas för böjning kan styvheten 
beräknas enligt Ekvation 11 (Lundh, 2000). 
 

 EAk
L

=      (11) 

 
I denna beräkning användes värden på elasticitetsmodul och längd enligt ovan. 
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Resultat 

Responser 
 
De värden på de fem responserna som erhölls vid simuleringarna i ANSYS redovisas i Tabell 
3. Egenfrekvensen (R2) avser första svängningsmoden, se Figur 11. Övriga egenfrekvenser 
redovisas i Bilaga 1 då dessa frekvenser är så höga att de inte föreligger någon större risk att 
de exciteras. Knäcklasten (R3) avser den lägsta bucklingslasten det vill säga då stången viker 
sig kring sin mittpunkt. Vidare presenteras den maximala effektivspänningen (R1), det 
maximala kontakttrycket (R4) och kolvstångens styvhet kolvens rörelseriktning (R5) även i 
Tabell 3. 
 

Testfall A B C D R1[MPa] R2[Hz] R3[kN] R4[MPa] R5[kN/mm]
1 - - - - 255.7 2267 441.4 349.9 247,7 
2 + - - - 321.6 2267 434.8 380.3 232,8 
3 - + - - 256.2 353,3 102.3 354.3 80,89 
4 + + - - 313.4 353,3 99.10 354.3 74,7 
5 - - + - 257.7 2563 528.4 373.1 313,4 
6 + - + - 324.6 2563 518.7 405.7 292,2 
7 - + + - 264.8 400,5 124.4 379.1 102,9 
8 + + + - 323.9 400,5 120.4 378.8 93,75 
9 - - - + 251.1 1078 1575 128.8 504,7 

10 + - - + 262.4 1078 1532 129.7 460,8 
11 - + - + 252.4 222,6 210.9 128.8 100,3 
12 + + - + 307.3 222,6 207.4 131.7 88.45 
13 - - + + 251.1 1218 1835 135.5 644,4 
14 + - + + 263.4 1218 1783 137.8 577,3 
15 - + + + 253.2 251,7 264.5 135.2 128,2 
16 + + + + 318.7 251,7 261.9 138.3 110.5 

Tabell 3. Resultaten från den statistiska försöksplaneringen. 

 

Spännings och tryckfördelning i kolvstången 
 
Figur 14 visar hur effektivspänningen är fördelad i kolvstången vid testfall 8. Maximal 
effektivspänning uppkommer här till följd av böjning.  
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Figur 14. Effektivspänningen i kolvstången vid testfall 8. 

 
 
I testfall 6 uppkommer istället den maximala effektivspänningen till följ av kontakttrycket, se 
Figur 15. 

 
Figur 15. Fördelningen av effektivspänningen vid testfall 6, bilden visar ett snitt genom 

stången. 
 
 
 
Vidare visar Figur 16 fördelningen av kontaktrycket vid testfall 8, läget för det maximala 
kontakttrycket uppstår alltså vid kontaktområdets centrum. 
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Figur 16. Fördelningen av kontaktrycket i kolvstången vid testfall 8. 
 
 
 
Figur 17 visar hur den första bucklingsmodens utseende. Stången tenderar att vika sig kring 
sin mittpunkt. 
 

 
Figur 17. Den första bucklingsmoden utseende vid samtliga testfallen. 
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Figur 18 visar fördelningen av normalspänningen i x-led för testfall 8. Spänningen är negativ 
i kolvstångens cylindriska del, vilket innebär att endast tryckspänningar finns i här.  
 

 
Figur 18. Fördelningen av normalspänningen i x-led för testfall 8.  

 
Riktningen på den till storleken största huvudspänningen i kolvstångens cylindriska del visas i 
Figur 19. Riktningen på vektorerna indikerar att det endast finns tryckspänningar i 
kolvstångens cylindriska del.   
 

 
 
Figur 19. Riktningen på den till storleken största huvudspänningen i kolvstångens cylindriska 

del.  
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Huvudeffekter 
 
Huvudeffekterna beräknades utifrån resultaten från Tabell 4 enligt Ekvation 3 och 4, se 
MATLAB-kod i Bilaga 2. I Figur 20 visas huvudeffekterna grafiskt i form av Pareto-diagram.  

 

 A B C D Enhet 

R1 49,138 12,788 4,6625 -19,79 MPa 

R2 0 -1475 128,08 -703,4 Hz 

R3 15,826 -938,5 72,862 693,81 kN 

R4 8,9875 -5,038 15,713 -238,7 MPa 

R5 -24 -311,7 59,039 147,04 kN/mm 
Tabell 4. Huvudeffekter för variablerna, den största huvudeffekten för respektive respons 

markeras rött.  
 

 
Figur 20. Huvudeffekternas storlek för respektive respons. 



 21  

Samspelseffekter 
 
I Tabell 5 och 6 redovisas samspelseffekterna för det utförda fyra-faktors försök. Hur dessa 
beräknats framgår i den bifogade MATLAB-koden i Bilaga 2. 
 
  Samspelseffekter 

 AB AC AD BC BD CD ENHET 

R1 10,038 1,8125 -13,14 3,1625 13,113 -1,363 MPa 

R2 0 0 0 -89,93 536,63 -43,53 Hz 

R3 12,252 -1,563 -9,692 -66,35 -537,8 50,658 kN 

R4 -7,563 0,4375 -6,688 -0,138 5,5875 -8,763 MPa 

R5 0,2763 -17,29 -23,64 -23,79 -115,7 29,999 kN/mm 
Tabell 5. Två-faktors samspelseffekter.  

 
  Samspelseffekter 

 ABC ABD ACD BCD ABCD ENHET 

R1 1,3125 14,163 1,0875 -0,363 0,5438 MPa 

R2 0 0 0 34,75 -60,43 Hz 

R3 1,5787 9,9432 -0,573 -34,48 0,4987 kN 

R4 -0,463 8,2625 -0,038 -0,313 6,2125 MPa 

R5 15,086 20,086 10,026 -26,38 -5,374 kN/mm 
Tabell 6. Tre- och fyra-faktors samspelseffekter. 

 
Samspelseffekterna är uppenbarligen små i förhållande till huvudeffekterna. 

Statistisk signifikans 
 
Figur 21 visar de aktuella responserna i normalfördelningdiagram. 

 
Figur 21. Normalfördelningsdiagram över de aktuella responserna 
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Analytiska beräkningar 
 
Det maximala kontakttrycket beräknades till 377.1 Mpa, då radien på kolvstångens sfäriska 
delar är på låg nivå och 150.6 MPa då radien är på hög nivå. Egenfrekvensen för den första 
egenmoden beräknades till 501.0 Hz och styvheten till 73.1 kN/mm. 
 

Diskussion 

Finita element-modellen 
 
Första steget i analysen var att bestämma ett lämpligt värde på radien på den cylindriska delen 
av kolvstången. Detta gjordes med en knäckningsberäkning med längden på hög nivå det vill 
säga 0.3 m. Beräkningen resulterade i ett värde på radien som senare användes vid alla 
testfallen. Då Tabell 3 studeras ses att den lägsta knäcklasten bland alla testfall är 99.1 kN 
vilket medför en säkerhetsfaktor på 3.2, med avseende på lasten, mot knäckning. Då samma 
testfall simulerades med friktionsfria kontakter blev säkerhetsfaktorn mot knäckning endast 
1.1 med avseende på lasten. Knäcklasten är alltså starkt beroende av friktionen i kontakterna. 
Om detta förutsetts hade radien på den cylindriska delen kunna minskas innan testfallen 
simulerades. Visserligen är det fördelaktigt att minimera friktionen i kontakterna för att 
minska nötning med mera. Vidare kan nämnas att linjära bucklingsanalyser i ANSYS, och i 
allmänhet, generar resultat som inte är konservativa. Detta dels på att vid en linjär 
bucklingsanalys beaktas inte plasticitet andra ickelinjära materialegenskaper och dels på att en 
verklig struktur har inbyggda fel, till exempel toleransavvikelser, störkrafter och 
imperfektioner i materialet. 
 
Även då modellen var mycket enkel så blev lösningstiderna relativt långa, runt två timmar per 
simulering. På grund av detta var det inte lämpligt att förfina elementnätet ytterligare vilket 
resulterade i att responserna inte ska betraktas som exakta värden. Men modellen ansågs vara 
tillräckligt bra då simuleringarna genererade rimliga resultat. Då modellen förfinades gavs 
tydliga indikationer på att resultaten från modellen inte avviker mer än en eller någon procent 
från de exakta värdena.  
 
Kontakttrycket är viss mån beroende av den kontaktstyvhet som definieras för kontakten. Hög 
styvhet medför liten penetration, vilket är önskvärt, men också svårigheter att få en 
konvergent lösning. Om det funnits tillgång till kraftfullare datorer hade en högre 
kontaktstyvhet kunna väljas då kontaktytorna hade kunnat tilldelas en finare 
elementindelning. Detta hade varit önskvärt då de analytiska beräkningarna på kontakttrycket, 
som avser maximalt kontakttryck, indikerar att kontaktstyvheten i finita element-modellen är 
för låg då radien är på hög nivå. Visserligen så antas vid beräkningar med Hertz-kontakt att 
kontaktytan är mycket mindre än de övriga dimensionerna och att kontakten är friktionsfri. I 
detta fall är inte detta sant då kontakten har friktionskoefficienten 0.1 och då ”koppen” endast 
är 0.25 mm större än kulan . Då den sfäriska delen på kolvstången har radien 16.5 mm uppgår 
kontakttrycket enligt den analytiska beräkningen till 378 MPa. Detta kan jämföras med det 
maximala kontakttrycket vid testfallen 1-4 då kontakttrycket som varierar mellan 350 och 380 
MPa. Då den sfäriska delen på kolvstången har radien 33 mm uppgår medelkontakttrycket 
enligt den analytiska beräkningen till 150 MPa. Detta kan jämföras med det maximala 
kontakttrycket vid testfallen 8-12 då kontakttrycket som varierar mellan 129 och 132 MPa.  
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Vidare kan sägas att även om värdena skiljer sig åt, i vissa fall, mellan beräkningsmetoderna 
så har finita elementmodellen genererat resultat som gör det möjligt att göra en korrekt analys 
av kolvstångens beteende. Dessutom är kontaktsituationen i det närmaste helt okänd, inget 
material är ännu definitivt valt, ytbehandlingar har inte valts och friktionen i kontakten är 
okänd. Med tanke på detta är det onödigt att göra modellen för ”bra” och den existerande 
modellen får anses tillfredställande.  
 
Gällande läget för det maximala kontaktrycket representerar Figur 16 samtliga testfall väl. 
Läget verkar dessutom vara oberoende av att kolven och vobbelplattan inte har samma 
geometri och nästan exakt samma kontakttryck fås vid båda kontakterna. Möjligtvis finns en 
mycket svag tendens att det maximala kontakttrycket hamnar vid kolv-stång kontakten. 
Denna effekt är dock så liten att den inte behöver utredas vidare.  
 
Övriga resultat är inte lika beroende av vald kontaktstyvhet och antas därför vara tillförlitliga. 
Trots detta så beräknades även styvheten med en mycket enkel analytisk modell. Detta värde 
bör jämföras med det från testfall 3, eftersom då är vinkeln låg och därmed böjs kolvstången 
lite. Vidare är radien liten vilket bäst stämmer överens med en stång med konstant tvärsnitt. 
Den analytiska beräkningen gav värdet 73.1 kN/mm respektive den numeriska som gav 80.9 
kN/mm. Med tanke på att tanke på att kolvstångens sfäriska delar ej beaktades vid den 
analytiska beräkningen verifierar detta resultaten i viss mån att finita elementmodellen är 
korrekt. Vidare kan sägas att styvheten i en finita elementmodell alltid är högre än det exakta 
värdet. Detta beror på att den elastiska potentialen för en struktur alltid är högre i en FE-
modell än i verkligheten . Styvheten konvergerar därför ofta mot ett undre värde i finita 
elementmodeller. Därför kan styvheterna redovisade i Tabell 3 vara aningen för stora.   
 
Ovan nämndes att friktionen i kontakterna är okänd. Ändå valdes friktionskoefficienten 0.1 i 
samtliga kontakter. Detta gjordes för att visa att spänningsfördelningen i kolvstängerna är 
beroende av dess längd och vinkel, se Figur 14 och 15. Positionen för den maximala 
effektivspänningen är alltså beroende av dessa faktorer. Detta är ett viktigt resultat som 
indikerar att olika skademekanismer kan dominera vid olika längder och vinklar på 
kolvstången. Såklart så innebär detta att kolvstången inte behöver göras lika tjock då längden 
minskas. Om friktionsfria kontakter hade använts hade spänningen i de cylindriska delarna av 
kolvstängerna varit i de närmaste oberoende av längd och vinkel på stängerna.  
 
Enligt Figur 18 och 19 påverkas kolvstångens cylindriska del endast av tryckspänningar. Då 
böjspänningarna är beroende av friktionen i kontakterna kan möjligtvis dragspänningar uppstå 
om friktionskoefficienten i kontakterna ökar. Då det är gynnsamt att ha låg friktion är det 
dock rimligt att anta att inga dragspänningar kommer att uppstå i kolvstången. Detta innebär 
att lasten ur utmattningsynvinkel kan betraktas som pulserande. Vidare kan konstateras att 
sprickinitiering och tillväxt inte är ett problem i kolvstångens cylindriska del då den till 
storleken största huvudspänningen är negativ och därför inte bidrar till spricktillväxt. Detta 
kan vara värdefull information då utmattningsberäkningar av kolvstången ska göras. 
 
Egenfrekvensanalysen gjordes separat med endast kolvstången. Ett försök gjordes att verifiera 
resultaten på den lägsta egenfrekvensen, se Figur 11, med analytisk beräkning av denna 
frekvens vid testfall 3 och 4. Finita element beräkningen gav för dessa testfall värdet 353 Hz 
medan den analytiska modellen gav 501 Hz. Den kraftiga skillnaden mellan dessa värden kan 
förklaras med att vid den analytiska modellen ansågs stången ha konstanta tvärsnittsmått och 
kolvstångens sfäriska delar försummades. Detta styrks av värdet på den aktuella egenmoden 
minskar till 223 Hz då radien på de sfäriska delarna ökas till 66 mm, testfall 11 och 12. 
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Därmed styrker den analytiska modellen i viss mån resultaten från finita elementanalysen. 
Vidare gällande egenfrekvenserna så kommer inte axialkolvmotorn att arbeta inom ett 
varvtalsområde som medför excitering av de beräknade egenmoderna. Lägsta egenfrekvensen 
som kunde hittas var för den första egensvängningsmoden för den 0.3 m långa kolvstången 
ungefär 220 Hz. Det skulle motsvara att man kör axialkolvmotorn drygt 13 000 rpm baserat 
på att de enda störkrafterna kommer från kolvrörelserna. Axialkolvmotorn kommer att arbeta 
inom intervallet 0-6000 rpm, vilket resulterar i en yttre störfrekvens på 0-100 Hz på 
kolvstängerna. Egenfrekvenserna för mod 2 och 3, se Figur 12 och 13, kräver varvtal över 
35000 rpm för att exciteras vid något av testfallen.    
 
 De frekvenser som finns tabellerade är för fri svängning då den egensvängningsmoden är den 
med lägst egenfrekvenser. Figur 11 visar hur denna egensvängningsmod ser ut. De två 
nästföljande egenfrekvenserna, Figur 12 och 13, ligger båda över den första kritiska 
frekvensen för första egensvängningsmoden och visas enbart då de var ämnade att utredas.   
 
Vikten på kolvstängerna är starkt beroende av radien på de sfäriska delarna, vilket framgår av 
Tabell 1. Då radien ökas från låg till hög nivå ökar vikten med ungefär 600 procent. I nästa 
stycke argumenteras för att en ökning av radien har en positiv påverkan några av responserna. 
De positiva effekterna bör definitivt ställas i proportion till de negativa effekter som ökar med 
ökande vikt på kolvstången. Då ingen dynamisk analys har utförts i denna rapport lämnas 
inverkan av kolvstängernas vikt till kommande analyser.   
 

Huvud och samspelseffekter 
 
Ur Tabell 2 kan ses att effektivspänningen påverkas mest av vinkeln på kolvstången. Ökad 
vinkel medför en ökad effektivspänning. Om Tabell 3 och 4 studeras ses vidare att när vinkeln 
är på hög nivå, längden på låg nivå och vi går från låg till hög nivå på radien så sjunker 
spänningen väldigt mycket. Detta beror på att i detta fall uppkommer den maximala 
effektivspänningen till följd av kontakttrycket, beskrivet enligt ovan. I övriga fall påverkar 
inte radien på kulorna effektivspänningen nämnvärt.  
 
Egenfrekvensen påverkas mest av längden på kolvstången men också kraftigt av radien. En 
ökning av dessa parametrar bidrar var för sig till lägre värde på egenfrekvensen. Vidare kan 
ses att samspeleffekten mellan längden och radien är stor. Orsaken till detta är det stora 
tillskottet på massa som tillkommer då radien ökas, vilket sänker frekvensen i den aktuella 
svängningsmoden.  
 
Knäcklasten påverkas mest av kolvstångens längd men även kraftigt av radien. Att gå från en 
låg till en hög nivå enskilt för dessa variabler medför en sänkning respektive en höjning av 
knäcklasten. Även i detta fall kan en stark samspelseffekt hittas mellan längd och radie. 
Knäcklasten påverkas mer genom att gå från en låg till en hög nivå på längden då radien 
befinner sig på låg nivå än på hög nivå.  
 
När det gäller kontakttrycket överspeglar radien på den sfäriska delen av kolvstången alla 
andra variabler. Även samspelen blir i sammanhanget ointressanta eftersom radien på 
kolvstångens sfäriska delar inverkar så kraftfullt på kontakttrycket. I 
normalfördelningsdiagrammet över kontakttrycket kan ses att ett stort avstånd finns mellan 
resultatpunkterna, som delar sig i två grupper. En för den lilla radien och en för den större. 
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Härmed kan inte sägas om det råder ett linjärt samband mellan ett högt och lågt värde på 
radien. Det vore därmed lämpligt att köra ett antal simuleringar då radien har ett värde mellan 
16.5 och 33 mm. 
 
Styvheten påverkas mest av längden och kraftigt av radien. Dessutom kan ses att styvheten 
påverkas betydligt mer av längden då radien befinner sig på låg nivå. Alla andra effekter är 
små och ointressanta i sammanhanget. 
 
Gällande normalfördelningsdiagrammen ses tydligt att resultaten är statistiskt signifikanta. 
Som nämnt ovan ses även att det varit lämpligt att minska avståndet mellan låg och hög nivå 
på radien, för att tydligare kunna se effekterna av de andra variablerna.   
 

Förslag på utforming 
 
Grundat på de resultat som presenterats ges här ett förslag på hur kolvstången bör utformas. 
Här tas endast hänsyn till resultaten från denna analys, till exempel så beaktas inte hur 
dynamiska effekter beror av designparametrarna.  
 
Gör radien på kolvstångens sfäriska delar så stor som möjligt för ett lågt kontakttryck, hög 
styvhet, låg spänning under kontaktytan och hög knäcklast. Hänsyn måste dock tas till att 
värdet på egenfrekvenserna sjunker med ökande radie. Längden på stången bör vara så liten 
som möjligt för att minska böjspänningar, öka knäcklasten och styvheten. En kort stång 
minskar dessutom möjligheten att egenfrekvenserna exciteras. Kolvstångens vinkel bör vara 
så liten som möjligt för att minska böjspänningarna.     
 

Idealisering av problemet 
 
Själva grundkonstruktionen är intuitiv och ett mått för längd och kulradie hade givits av 
handledaren. Däremot har avrundningen mellan kula och stång bestämts relativt godtyckligt 
utan vetenskapliga belägg, se Figur 4. 
 
I övrigt har komponenter som vobbelplatta och kolv båda approximerats som kuber. Detta har 
dels gjorts för att underlätta inspänning och för att det antogs att det inte spelat någon roll för 
resultaten. 
 
I den modell som har analyserats har de masskrafter som genereras av kolvstångens rörelse 
försummats, detta på grund av de resulterande simuleringarnas komplexitet och tidsåtgång. 
Det var en av de avgränsningar som gjordes under projektets gång. I fortsatta simuleringar bör 
dessa masskrafter inkluderas då de sannolikt påverkar responserna från modellen. 
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Tänkbara modellförbättringar 
 

• Förfinad elementindelning i kritiska områden. 
• Undersöka hur kontakttryck och spänningsfördelning i kolvstången förändras om 

kontakten lagras hydrostatiskt. 
• Studera testfall då radien på kolvstångens sfäriska delar ligger mittemellan 16,5 och 

33 mm. Den existerande försöksplanen skulle kunna kompletteras med fler nivåer, ett 
34 –faktorförsök kan vara intressant att studera. 

• Utrett huruvida 180 GPa är ett rimligt värde på E-modulen då arbetstemperaturen är 
200ºC. 

• Införa fler designparametrar till exempel radien på kolvstångens cylindriska del och 
utformningen på kolvstången och därmed utöka försöksplanen. För att optimera 
kolvstången med avseende på vikt kan det vara lämpligt att flytta massa från 
kolvstångens ändar till dess mitt.   

 
 
 

Slutsatser 
 
Följande slutsatser har dragits baserat på de resultat som erhållits ur simuleringarna. 
 

• Friktionen i kontakterna skapar böjspänningar i kolvstången, se Figur 14 
• Knäcklasten ökar med ökande friktion i kontakterna 
• Kontakttrycket påverkas mest av radien på kulan. Denna effekt överspeglar alla andra 

effekter. 
• Knäcklasten påverkas mest av kolvstångens längd men även kraftigt av radien. 
• Styvheten påverkas mest av längden och kraftigt av radien. 
• Effektivspänningen påverkas mest av vinkeln på kolvstången. 
• Den lägsta egenfrekvensen påverkas mest av längden på kolvstången men också 

kraftigt av radien. 
• Försöksplanen kompletteras lämpligen med värden mellan det som valts som högt och 

lågt värde. 
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Tack 
Ett stort tack alla de människor som har hjälpt oss under projektets gång! Ett särskilt tack 
riktas till vår handledare Rasmus Grip, vår uppdragsgivare Ulf Sellgren och experten på 
statistisk försöksplanering Ulf Olofsson. Vi vill även rikta ett tack till ”Moderna ångmotorer – 
Simulering av axialkolvmotor” för den fina bilden vi använt oss av i inledningen. 
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Bilaga 1 
 
Teckenkonvention för huvud- och samspelseffekter 
 

Testfall A B C D   
1 - - - -   
2 + - - -   
3 - + - -   
4 + + - -   
5 - - + -   
6 + - + -   
7 - + + -   
8 + + + -   
9 - - - +   

10 + - - +   
11 - + - +   
12 + + - +   
13 - - + +   
14 + - + +   
15 - + + +   
16 + + + +   

       
       

Testfall AB AC AD BC BD CD 
1 + + + + + + 
2 - - - + + + 
3 - + + - - + 
4 + - - - - + 
5 + - + - + - 
6 - + - - + - 
7 - - + + - - 
8 + + - + - - 
9 + + - + - - 

10 - - + + - - 
11 - + - - + - 
12 + - + - + - 
13 + - - - - + 
14 - + + - - + 
15 - - - + + + 
16 + + + + + + 

       
 
 
 
 
       

Testfall ABC ABD ACD BCD ABCD  
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1 - - - - +  
2 + + + - -  
3 + + - + -  
4 - - + + +  
5 + - + + -  
6 - + - + +  
7 - + + - +  
8 + - - - -  
9 - + + + -  

10 + - - + +  
11 + - + - +  
12 - + - - -  
13 + + - - +  
14 - - + - -  
15 - - - + -  
16 + + + + +  

 
 
 
 
Egenfrekvenser 
 
Nedan redovisas alla de tre egenfrekvenser för samtliga testfall i enheten Hz. Kolvstångens 
längd (L) och radie (R) presenteras i mm. 
 
Stång L=300    R=16.5 L=100 R=16.5 L=300 R=33 L=100 R=66 
E-modul - + - + - + - + 
Mod 1       354.3       400.5 2267 2563       222.6       251.7 1078 1218
Mod 2        591.2        668.1 2421 2737       671.6       759.2 1139 1288
Mod 3 4689 5300 10345 11694 2080 2352 5689 6431
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Bilaga 2 
 
MATLAB-kod 
 
%% Statistisk försöksplanering 
% MF104x, Kandex-projekt 
% 2008-04-29 
  
clc 
  
%Resultatvektorer 
  
R1=[255.7 321.6 256.2 313.4 257.7 324.6 264.8 323.9 251.1 262.4 252.4 307.3 251.1 263.4 
253.2 318.7]; 
  
R2=[2267 2267 353.3 353.3 2563 2563 400.5 400.5 1078 1078 222.6 222.6 1218 1218 251.7 
251.7]; 
  
R3=31416*[14.05 13.84 3.255 3.155 16.82 16.51 3.959 3.833 50.12 56.75 6.712 6.601 58.41 
56.75 8.419 8.336]; 
  
R4=[349.9 380.3 354.3 354.3 373.1 405.7 379.1 378.8 128.8 129.7 128.8 131.7 135.5 137.8 
135.2 138.3]; 
  
R5=[247.7 232.8 80.89 74.7 313.4 292.2 102.9 93.75 504.7 460.8 100.3 88.45 644.4 577.3 
128.2 110.5]; 
   
%% Normplottar 
  
 subplot(2,3,1) 
normplot(R1) 
title('Maximal effektivspänning (von Mises)') 
ylabel('Sannolikhet') 
  
subplot(2,3,2) 
normplot(R2) 
title('Egenfrekvenser') 
ylabel('Sannolikhet') 
  
subplot(2,3,3) 
normplot(R3) 
title('Knäcklast') 
ylabel('Sannolikhet') 
  
 
subplot(2,3,4) 
normplot(R4) 
title('Kontakttryck') 
ylabel('Sannolikhet') 
  
subplot(2,3,5) 
normplot(R5) 
title('Styvhet') 
ylabel('Sannolikhet') 
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%% Huvudeffekter 
  
  
% Variation av vinkeln 
  
  
% Vinkelns inverkan på effektivspänningen 
V1=(R1(2)+R1(4)+R1(6)+R1(8)+R1(10)+R1(12)+R1(14)+R1(16) - R1(1)-R1(3)-R1(5)-R1(7)-
R1(9)-R1(11)-R1(13)-R1(15))/8 
% Vinkelns inverkan på egenfrekvensen 
V2=(R2(2)+R2(4)+R2(6)+R2(8)+R2(10)+R2(12)+R2(14)+R2(16) - R2(1)-R2(3)-R2(5)-R2(7)-
R2(9)-R2(11)-R2(13)-R2(15))/8 
% Vinkelns inverkan på knäcklasten 
V3=(R3(2)+R3(4)+R3(6)+R3(8)+R3(10)+R3(12)+R3(14)+R3(16) - R3(1)-R3(3)-R3(5)-R3(7)-
R3(9)-R3(11)-R3(13)-R3(15))/8 
% Vinkelns inverkan på kontakttrycket 
V4=(R4(2)+R4(4)+R4(6)+R4(8)+R4(10)+R4(12)+R4(14)+R4(16) - R4(1)-R4(3)-R4(5)-R4(7)-
R4(9)-R4(11)-R4(13)-R4(15))/8 
% Vinkelns inverkan på styvheten 
V5=(R5(2)+R5(4)+R5(6)+R5(8)+R5(10)+R5(12)+R5(14)+R5(16) - R5(1)-R5(3)-R5(5)-R5(7)-
R5(9)-R5(11)-R5(13)-R5(15))/8 
   
% Variation av längden 
   
% Längdens inverkan på effektivspänningen 
L1=(R1(3)+R1(4)+R1(7)+R1(8)+R1(11)+R1(12)+R1(15)+R1(16) - R1(1)-R1(2)-R1(5)-R1(6)-
R1(9)-R1(10)-R1(13)-R1(14))/8 
% Längdens inverkan på egenfrekvensen 
L2=(R2(3)+R2(4)+R2(7)+R2(8)+R2(11)+R2(12)+R2(15)+R2(16) - R2(1)-R2(2)-R2(5)-R2(6)-
R2(9)-R2(10)-R2(13)-R2(14))/8  
% Längdens inverkan på knäcklasten 
L3=(R3(3)+R3(4)+R3(7)+R3(8)+R3(11)+R3(12)+R3(15)+R3(16) - R3(1)-R3(2)-R3(5)-R3(6)-
R3(9)-R3(10)-R3(13)-R3(14))/8  
% Längdens inverkan på kontakttrycket 
L4=(R4(3)+R4(4)+R4(7)+R4(8)+R4(11)+R4(12)+R4(15)+R4(16) - R4(1)-R4(2)-R4(5)-R4(6)-
R4(9)-R4(10)-R4(13)-R4(14))/8  
% Längdens inverkan på styvheten 
L5=(R5(3)+R5(4)+R5(7)+R5(8)+R5(11)+R5(12)+R5(15)+R5(16) - R5(1)-R5(2)-R5(5)-R5(6)-
R5(9)-R5(10)-R5(13)-R5(14))/8  
 % Variation av E-modul 
  
  
% E-modulens inverkan på effektivspänningen 
E1=(R1(5)+R1(6)+R1(7)+R1(8)+R1(13)+R1(14)+R1(15)+R1(16) - R1(1)-R1(2)-R1(3)-R1(4)-
R1(9)-R1(10)-R1(11)-R1(12))/8 
% E-modulens inverkan på egenfrekvensen 
E2=(R2(5)+R2(6)+R2(7)+R2(8)+R2(13)+R2(14)+R2(15)+R2(16) - R2(1)-R2(2)-R2(3)-R2(4)-
R2(9)-R2(10)-R2(11)-R2(12))/8 
% E-modulens inverkan på knäcklasten 
E3=(R3(5)+R3(6)+R3(7)+R3(8)+R3(13)+R3(14)+R3(15)+R3(16) - R3(1)-R3(2)-R3(3)-R3(4)-
R3(9)-R3(10)-R3(11)-R3(12))/8 
% E-modulens inverkan på kontaktrycket 
E4=(R4(5)+R4(6)+R4(7)+R4(8)+R4(13)+R4(14)+R4(15)+R4(16) - R4(1)-R4(2)-R4(3)-R4(4)-
R4(9)-R4(10)-R4(11)-R4(12))/8 
% E-modulens inverkan på styvheten 
E5=(R5(5)+R5(6)+R5(7)+R5(8)+R5(13)+R5(14)+R5(15)+R5(16) - R5(1)-R5(2)-R5(3)-R5(4)-
R5(9)-R5(10)-R5(11)-R5(12))/8 
  
  
% Variation av kulans radie 
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% Radiens inverkan på effektivspänningen 
K1=(R1(9)+R1(10)+R1(11)+R1(12)+R1(13)+R1(14)+R1(15)+R1(16) - R1(1)-R1(2)-R1(3)-R1(4)-
R1(5)-R1(6)-R1(7)-R1(8))/8 
% Radiens inverkan på egenfrekvensen 
K2=(R2(9)+R2(10)+R2(11)+R2(12)+R2(13)+R2(14)+R2(15)+R2(16) - R2(1)-R2(2)-R2(3)-R2(4)-
R2(5)-R2(6)-R2(7)-R2(8))/8 
% Radiens inverkan på knäcklasten 
K3=(R3(9)+R3(10)+R3(11)+R3(12)+R3(13)+R3(14)+R3(15)+R3(16) - R3(1)-R3(2)-R3(3)-R3(4)-
R3(5)-R3(6)-R3(7)-R3(8))/8 
% Radiens inverkan på kontakttrycket 
K4=(R4(9)+R4(10)+R4(11)+R4(12)+R4(13)+R4(14)+R4(15)+R4(16) - R4(1)-R4(2)-R4(3)-R4(4)-
R4(5)-R4(6)-R4(7)-R4(8))/8 
% Radiens inverkan på styvheten 
K5=(R5(9)+R5(10)+R5(11)+R5(12)+R5(13)+R5(14)+R5(15)+R5(16) - R5(1)-R5(2)-R5(3)-R5(4)-
R5(5)-R5(6)-R5(7)-R5(8))/8 
 
%% Samspelseffekter 
  
%%%%%%%Effektivspänningen 
  
%Samspel vinkel-längd 
V12=(R1(4)-R1(3)+R1(8)-R1(7)+R1(12)-R1(11)+R1(16)-R1(15))/8   -   ( R1(2)-R1(1)+R1(6)-
R1(5)+R1(10)-R1(9)+R1(14)-R1(13))/8 
%Samspel vinkel-E-modul 
V13=( R1(6)-R1(5)+R1(8)-R1(7)+R1(14)-R1(13)+R1(16)-R1(15))/8   -   (R1(2)-R1(1)+R1(4)-
R1(3)+R1(10)-R1(9)+R1(12)-R1(11))/8 
%Samspel vinkeln-radien 
V14=( R1(10)-R1(9)+R1(12)-R1(11)+R1(14)-R1(13)+R1(16)-R1(15))/8   -   (R1(2)-R1(1)+R1(4)-
R1(3)+R1(6)-R1(5)+R1(8)-R1(7))/8 
%Samspel längden-e-modulen 
V23=( R1(7)-R1(5)+R1(8)-R1(6)+R1(15)-R1(13)+R1(16)-R1(14))/8   -   ( R1(3)-R1(1)+R1(4)-
R1(2)+R1(11)-R1(9)+R1(12)-R1(10))/8  
%Samspel längden-radien 
V24=( R1(11)-R1(9)+R1(12)-R1(10)+R1(15)-R1(13)+R1(16)-R1(14))/8   -   (R1(3)-R1(1)+R1(4)-
R1(2)+R1(7)-R1(5)+R1(8)-R1(6))/8 
%Samspel e-modulen-vinkeln 
V34=( R1(13)-R1(9)+R1(14)-R1(10)+R1(15)-R1(11)+R1(16)-R1(12))/8   -   (R1(5)-R1(1)+R1(6)-
R1(2)+R1(7)-R1(3)+R1(8)-R1(4))/8 
%Samspel vinkel-längd-e-modul 
V123=( R1(8)-R1(7)+R1(16)-R1(15)-(R1(6)-R1(5)+R1(14)-R1(13)))/8   -   (R1(4)-R1(3)+R1(12)-
R1(11)-(R1(2)-R1(1)+R1(10)-R1(9)))/8 
%Samspel vinkel-längd-radie 
V124=( R1(12)-R1(11)+R1(16)-R1(15)-(R1(10)-R1(9)+R1(14)-R1(13)))/8   -   (R1(4)-
R1(3)+R1(8)-R1(7)-(R1(2)-R1(1)+R1(6)-R1(5)))/8 
%Samspel vinkel-emodul-radie 
V134=( R1(16)-R1(15)+R1(14)-R1(13)-(R1(12)-R1(11)+R1(10)-R1(9)))/8   -   (R1(8)-
R1(7)+R1(6)-R1(5)-(R1(4)-R1(3)+R1(2)-R1(1)))/8 
%Samspel längd-emodul-radie 
V234=( R1(15)-R1(13)+R1(16)-R1(14)-(R1(11)-R1(9)+R1(12)-R1(10)))/8   -   (R1(8)-
R1(6)+R1(7)-R1(5)-(R1(4)-R1(2)+R1(3)-R1(1)))/8 
%Samspel vinkel-längd-emodul-radie 
V1234= (( (R1(16)-R1(15)-(R1(14)-R1(13))) - (R1(12)-R1(11)-(R1(10)-R1(9))) )  -  (   (R1(8)-
R1(7) - (R1(6)-R1(5))) - (R1(4)-R1(3) - (R1(2)-R1(1)))))/16 
  
%%%%%Egenfrekvensen 
  
E12=(R2(4)-R2(3)+R2(8)-R2(7)+R2(12)-R2(11)+R2(16)-R2(15))/8   -   ( R2(2)-R2(1)+R2(6)-
R2(5)+R2(10)-R2(9)+R2(14)-R2(13))/8 
%Samspel vinkel-E-modul 
E13=( R2(6)-R2(5)+R2(8)-R2(7)+R2(14)-R2(13)+R2(16)-R2(15))/8   -   (R2(2)-R2(1)+R2(4)-
R2(3)+R2(10)-R2(9)+R2(12)-R2(11))/8 
%Samspel vinkeln-radien 
E14=( R2(10)-R2(9)+R2(12)-R2(11)+R2(14)-R2(13)+R2(16)-R2(15))/8   -   (R2(2)-R2(1)+R2(4)-
R2(3)+R2(6)-R2(5)+R2(8)-R2(7))/8 
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%Samspel längden-e-modulen 
E23=( R2(7)-R2(5)+R2(8)-R2(6)+R2(15)-R2(13)+R2(16)-R2(14))/8   -   ( R2(3)-R2(1)+R2(4)-
R2(2)+R2(11)-R2(9)+R2(12)-R2(10))/8  
%Samspel längden-radien 
E24=( R2(11)-R2(9)+R2(12)-R2(10)+R2(15)-R2(13)+R2(16)-R2(14))/8   -   (R2(3)-R2(1)+R2(4)-
R2(2)+R2(7)-R2(5)+R2(8)-R2(6))/8 
%Samspel e-modulen-vinkeln 
E34=( R2(13)-R2(9)+R2(14)-R2(10)+R2(15)-R2(11)+R2(16)-R2(12))/8   -   (R2(5)-R2(1)+R2(6)-
R2(2)+R2(7)-R2(3)+R2(8)-R2(4))/8 
%Samspel vinkel-längd-e-modul 
E123=( R2(8)-R2(7)+R2(16)-R2(15)-(R2(6)-R2(5)+R2(14)-R2(13)))/8   -   (R2(4)-R2(3)+R2(12)-
R2(11)-(R2(2)-R2(1)+R2(10)-R2(9)))/8 
%Samspel vinkel-längd-radie 
E124=( R2(12)-R2(11)+R2(16)-R2(15)-(R2(10)-R2(9)+R2(14)-R2(13)))/8   -   (R2(4)-
R2(3)+R2(8)-R2(7)-(R2(2)-R2(1)+R2(6)-R2(5)))/8 
%Samspel vinkel-emodul-radie 
E134=( R2(16)-R2(15)+R2(14)-R2(13)-(R2(12)-R2(11)+R2(10)-R2(9)))/8   -   (R2(8)-
R2(7)+R2(6)-R2(5)-(R2(4)-R2(3)+R2(2)-R2(1)))/8 
%Samspel längd-emodul-radie 
E234=( R2(15)-R2(13)+R2(16)-R2(14)-(R2(11)-R2(9)+R2(12)-R2(10)))/8   -   (R2(8)-
R2(6)+R2(7)-R2(5)-(R2(4)-R2(2)+R2(3)-R2(1)))/8 
%Samspel vinkel-längd-emodul-radie 
E1234= (( (R2(16)-R2(15)-(R2(14)-R1(13))) - (R2(12)-R2(11)-(R2(10)-R2(9))) )  -  (   (R2(8)-
R2(7) - (R2(6)-R2(5))) - (R2(4)-R2(3) - (R2(2)-R2(1)))))/16 
 
%%%%%%%%Knäcklasten 
  
K12=(R3(4)-R3(3)+R3(8)-R3(7)+R3(12)-R3(11)+R3(16)-R3(15))/8   -   ( R3(2)-R3(1)+R3(6)-
R3(5)+R3(10)-R3(9)+R3(14)-R3(13))/8 
%Samspel vinkel-E-modul 
K13=( R3(6)-R3(5)+R3(8)-R3(7)+R3(14)-R3(13)+R3(16)-R3(15))/8   -   (R3(2)-R3(1)+R3(4)-
R3(3)+R3(10)-R3(9)+R3(12)-R3(11))/8 
%Samspel vinkeln-radien 
K14=( R3(10)-R3(9)+R3(12)-R3(11)+R3(14)-R3(13)+R3(16)-R3(15))/8   -   (R3(2)-R3(1)+R3(4)-
R3(3)+R3(6)-R3(5)+R3(8)-R3(7))/8 
%Samspel längden-e-modulen 
K23=( R3(7)-R3(5)+R3(8)-R3(6)+R3(15)-R3(13)+R3(16)-R3(14))/8   -   ( R3(3)-R3(1)+R3(4)-
R3(2)+R3(11)-R3(9)+R3(12)-R3(10))/8  
%Samspel längden-radien 
K24=( R3(11)-R3(9)+R3(12)-R3(10)+R3(15)-R3(13)+R3(16)-R3(14))/8   -   (R3(3)-R3(1)+R3(4)-
R3(2)+R3(7)-R3(5)+R3(8)-R3(6))/8 
%Samspel e-modulen-vinkeln 
K34=( R3(13)-R3(9)+R3(14)-R3(10)+R3(15)-R3(11)+R3(16)-R3(12))/8   -   (R3(5)-R3(1)+R3(6)-
R3(2)+R3(7)-R3(3)+R3(8)-R3(4))/8 
%Samspel vinkel-längd-e-modul 
K123=( R3(8)-R3(7)+R3(16)-R3(15)-(R3(6)-R3(5)+R3(14)-R3(13)))/8   -   (R3(4)-R3(3)+R3(12)-
R3(11)-(R3(2)-R3(1)+R3(10)-R3(9)))/8 
%Samspel vinkel-längd-radie 
K124=( R3(12)-R3(11)+R3(16)-R3(15)-(R3(10)-R3(9)+R3(14)-R3(13)))/8   -   (R3(4)-
R3(3)+R3(8)-R3(7)-(R3(2)-R3(1)+R3(6)-R3(5)))/8 
%Samspel vinkel-emodul-radie 
K134=( R3(16)-R3(15)+R3(14)-R3(13)-(R3(12)-R3(11)+R3(10)-R3(9)))/8   -   (R3(8)-
R3(7)+R3(6)-R3(5)-(R3(4)-R3(3)+R3(2)-R3(1)))/8 
%Samspel längd-emodul-radie 
K234=( R3(15)-R3(13)+R3(16)-R3(14)-(R3(11)-R3(9)+R3(12)-R3(10)))/8   -   (R3(8)-
R3(6)+R3(7)-R3(5)-(R3(4)-R3(2)+R3(3)-R3(1)))/8 
%Samspel vinkel-längd-emodul-radie 
K1234= (( (R3(16)-R3(15)-(R3(14)-R3(13))) - (R3(12)-R3(11)-(R3(10)-R3(9))) )  -  (   (R3(8)-
R3(7) - (R3(6)-R3(5))) - (R3(4)-R3(3) - (R3(2)-R3(1)))))/16 
 
%%%%Kontakttrycket 
  
T12=(R4(4)-R4(3)+R4(8)-R4(7)+R4(12)-R4(11)+R4(16)-R4(15))/8   -   ( R4(2)-R4(1)+R4(6)-
R4(5)+R4(10)-R4(9)+R4(14)-R4(13))/8 
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%Samspel vinkel-E-modul 
T13=( R4(6)-R4(5)+R4(8)-R4(7)+R4(14)-R4(13)+R4(16)-R4(15))/8   -   (R4(2)-R4(1)+R4(4)-
R4(3)+R4(10)-R4(9)+R4(12)-R4(11))/8 
%Samspel vinkeln-radien 
T14=( R4(10)-R4(9)+R4(12)-R4(11)+R4(14)-R4(13)+R4(16)-R4(15))/8   -   (R4(2)-R4(1)+R4(4)-
R4(3)+R4(6)-R4(5)+R4(8)-R4(7))/8 
%Samspel längden-e-modulen 
T23=( R4(7)-R4(5)+R4(8)-R4(6)+R4(15)-R4(13)+R4(16)-R4(14))/8   -   ( R4(3)-R4(1)+R4(4)-
R4(2)+R4(11)-R4(9)+R4(12)-R4(10))/8  
%Samspel längden-radien 
T24=( R4(11)-R4(9)+R4(12)-R4(10)+R4(15)-R4(13)+R4(16)-R4(14))/8   -   (R4(3)-R4(1)+R4(4)-
R4(2)+R4(7)-R4(5)+R4(8)-R4(6))/8 
%Samspel e-modulen-vinkeln 
T34=( R4(13)-R4(9)+R4(14)-R4(10)+R4(15)-R4(11)+R4(16)-R4(12))/8   -   (R4(5)-R4(1)+R4(6)-
R4(2)+R4(7)-R4(3)+R4(8)-R4(4))/8 
%Samspel vinkel-längd-e-modul 
T123=( R4(8)-R4(7)+R4(16)-R4(15)-(R4(6)-R4(5)+R4(14)-R4(13)))/8   -   (R4(4)-R4(3)+R4(12)-
R4(11)-(R4(2)-R4(1)+R4(10)-R4(9)))/8 
%Samspel vinkel-längd-radie 
T124=( R4(12)-R4(11)+R4(16)-R4(15)-(R4(10)-R4(9)+R4(14)-R4(13)))/8   -   (R4(4)-
R4(3)+R4(8)-R4(7)-(R4(2)-R4(1)+R4(6)-R4(5)))/8 
%Samspel vinkel-emodul-radie 
T134=( R4(16)-R4(15)+R4(14)-R4(13)-(R4(12)-R4(11)+R4(10)-R4(9)))/8   -   (R4(8)-
R4(7)+R4(6)-R4(5)-(R4(4)-R4(3)+R4(2)-R4(1)))/8 
%Samspel längd-emodul-radie 
T234=( R4(15)-R4(13)+R4(16)-R4(14)-(R4(11)-R4(9)+R4(12)-R4(10)))/8   -   (R4(8)-
R4(6)+R4(7)-R4(5)-(R4(4)-R4(2)+R4(3)-R4(1)))/8 
%Samspel vinkel-längd-emodul-radie 
T1234= (( (R4(16)-R4(15)-(R4(14)-R4(13))) - (R4(12)-R4(11)-(R4(10)-R4(9))) )  -  (   (R4(8)-
R4(7) - (R4(6)-R4(5))) - (R4(4)-R1(3) - (R4(2)-R4(1)))))/16 
  
  
%%%%%Styvhet 
  
S12=(R5(4)-R5(3)+R5(8)-R5(7)+R5(12)-R5(11)+R5(16)-R5(15))/8   -   ( R5(2)-R5(1)+R5(6)-
R5(5)+R5(10)-R5(9)+R5(14)-R5(13))/8 
%Samspel vinkel-E-modul 
S13=( R5(6)-R5(5)+R5(8)-R5(7)+R5(14)-R5(13)+R5(16)-R5(15))/8   -   (R5(2)-R5(1)+R5(4)-
R5(3)+R5(10)-R5(9)+R5(12)-R5(11))/8 
%Samspel vinkeln-radien 
S14=( R5(10)-R5(9)+R5(12)-R5(11)+R5(14)-R5(13)+R5(16)-R5(15))/8   -   (R5(2)-R5(1)+R5(4)-
R5(3)+R5(6)-R5(5)+R5(8)-R5(7))/8 
%Samspel längden-e-modulen 
S23=( R5(7)-R5(5)+R5(8)-R5(6)+R5(15)-R5(13)+R5(16)-R5(14))/8   -   ( R5(3)-R5(1)+R5(4)-
R5(2)+R5(11)-R5(9)+R5(12)-R5(10))/8  
%Samspel längden-radien 
S24=( R5(11)-R5(9)+R5(12)-R5(10)+R5(15)-R5(13)+R5(16)-R5(14))/8   -   (R5(3)-R5(1)+R5(4)-
R5(2)+R5(7)-R5(5)+R5(8)-R5(6))/8 
%Samspel e-modulen-vinkeln 
S34=( R5(13)-R5(9)+R5(14)-R5(10)+R5(15)-R5(11)+R5(16)-R5(12))/8   -   (R5(5)-R5(1)+R5(6)-
R5(2)+R5(7)-R5(3)+R5(8)-R5(4))/8 
%Samspel vinkel-längd-e-modul 
S123=( R5(8)-R5(7)+R5(16)-R5(15)-(R5(6)-R5(5)+R5(14)-R5(13)))/8   -   (R5(4)-R5(3)+R5(12)-
R5(11)-(R5(2)-R5(1)+R5(10)-R5(9)))/8 
%Samspel vinkel-längd-radie 
S124=( R5(12)-R5(11)+R5(16)-R5(15)-(R5(10)-R5(9)+R5(14)-R5(13)))/8   -   (R5(4)-
R5(3)+R5(8)-R5(7)-(R5(2)-R5(1)+R5(6)-R5(5)))/8 
%Samspel vinkel-emodul-radie 
S134=( R5(16)-R5(15)+R5(14)-R5(13)-(R5(12)-R5(11)+R5(10)-R5(9)))/8   -   (R5(8)-
R5(7)+R5(6)-R5(5)-(R5(4)-R5(3)+R5(2)-R5(1)))/8 
%Samspel längd-emodul-radie 
S234=( R5(15)-R5(13)+R5(16)-R5(14)-(R5(11)-R5(9)+R5(12)-R5(10)))/8   -   (R5(8)-
R5(6)+R5(7)-R5(5)-(R5(4)-R1(2)+R5(3)-R5(1)))/8 
%Samspel vinkel-längd-emodul-radie 
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S1234= (( (R5(16)-R5(15)-(R5(14)-R5(13))) - (R5(12)-R5(11)-(R5(10)-R5(9))) )  -  (   (R5(8)-
R5(7) - (R5(6)-R5(5))) - (R5(4)-R5(3) - (R5(2)-R5(1)))))/16 
  
  
  
Effekter=[V12 V13 V14 V23 V24 V34 V123 V124 V134 V234 V1234; 
          E12 E13 E14 E23 E24 E34 E123 E124 E134 E234 E1234; 
          K12 K13 K14 K23 K24 K34 K123 K124 K134 K234 K1234;     
          T12 T13 T14 T23 T24 T34 T123 T124 T134 T234 T1234;                             
          S12 S13 S14 S23 S24 S34 S123 S124 S134 S234 S1234;] 
 
 
 
 


