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1 Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete på avancerad nivå inom teknikområdet lättkonstruktioner på 

Kungliga Tekniska högskolans masterprogram i flyg- & rymdteknik. Det är således en självständig 

fördjupning inom detta ämne motsvarande 30 högskolepoäng, ca 20 veckors heltidsstudier.   

Projektets löptid är 2015-02-02 till och med 2015-07-01 och genomförs för teknikkonsultföretaget 

Alten Sverige AB:s räkning på försvars och säkerhetsföretaget Saab AB.  

En ständig utmaning för alla flygplanstillverkare är att minimera flygplanens vikt eftersom en låg vikt 

är absolut nödvändigt för att kunna konkurrera om flygplanens köpare. När det gäller viktsoptimering 

av flygplan är det väsentligt att förstå hur även en till synes marginell viktminskning på enskilda 

komponenter genom en dominoeffekt kan leda till en betydande viktminskning för flygplanet i helhet. 

Detta examensarbete består i att åt Saab ta fram ett viktsoptimerat standardbeslag samt generalisera 

metodiken för viktsoptimering av mer unika beslag. Metodiken ska främst bygga på 

topologioptimering och vara anpassad till de tillverkningsmetoder som i dagsläget används. De 

aktuella beslagen, eller engelskans brackets som de vanligtvis kallas på Saab, som metodiken gäller 

har till uppgift att fästa in delsystem mot skrovstrukturen i stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Inget arbete 

har tidigare lagts ned på att undersöka möjligheten att minimera vikten på dessa brackets annat än i de 

fall då de tillverkas från en plåt där plåtens tjocklek har minimerats.  

Strukturoptimering generellt och topologioptimering i synnerhet är ett teknikområde som forsätter att 

utvecklas i rask takt. Strukturoptimering är ett matematiskt tillvägagångssätt för att givet mål och krav 

konstruera så effektiva lastbärande strukturer som möjligt. I dagsläget handlar utvecklingen mycket 

om topologioptimering med spänningsbivillkor, utmattningsbivillkor samt topologioptimering för 

anisotropa material. Det typiska användningsområdet för topologioptimering är framförallt vid en 

konceptfas där resultatet ger projektet en flygande start i det kreativa arbetet i sökande efter en lämplig 

konstruktion.  

Rapporten är grovt sett uppdelad i tre delar med början i en teoretisk del med avsikt att beskriva hur 

strukturoptimeringsproblem formuleras och sedan löses i den använda programvaran. Därefter följer 

en del där problemet formuleras, modelleras och löses för en standardbracket. Avslutningsvis 

generaliseras metoden för elkabelbracketen till att användas för en godtycklig bracket i JAS 39 

Gripen. 

Den optimala elkabelbracket som tagits fram kräver inga övriga tillverkningsmetoder än de som redan 

används för originalet och den uppfyller samtliga funktionskrav som ställs på den. Funktionskraven på 

elkabelbracketen i kombination med en minsta tillåten godsstorlek resulterade dock i en väldigt 

begränsad topologioptimering.  

För de två mest kritiska lastfallen är den optimerade bracketen styvhetsmässigt knappt likvärdig 

originalet, till och med bättre i hållfasthetssynpunkt och samtidigt 11,7 % lättare. Då den aktuella 

elkabelbracketen är en utav de minsta i Gripen så uppfattas 11,7 % viktminskning som en konservativ 

uppskattning för vad som går att åstadkomma för större artiklar.  

Optimeringen av elkabelbracketen har generaliserats till en metodik för strukturoptimering av andra 

beslag samt koncentrerats till en överblickbar arbetslista. 

Denna rapport med appendix utgör lämpligt extramaterial till den onlineföreläsning i 

strukturoptimering Saab har för sina hållfasthetsingenjörer. 
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2 Abstract 
This report presents a Master thesis within the technical field of Lightweight Structures at the Master 

program in Aerospace engineering at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. It is as 

such an independent specialization within this field corresponding to 30 ECTS credits ca 20 weeks of 

fulltime studies. 

The project spans from 2015-02-02 until 2015-07-01 and is conducted through the technology 

consulting company Alten Sverige AB at defense and security company Saab AB.  

Keeping the weight of aircrafts at a minimum is a continuous challenge for aircraft manufacturers all 

around the world due to a competitively low weight being absolutely crucial in attracting potential 

customers. With regards to weight optimization of aircraft it is necessary to understand that a 

seemingly marginal weight reduction of single components through a domino-like effect can lead to a 

substantial weight loss for the aircraft.  

The goal of this Master thesis is to produce a weight optimized standardized bracket as well as 

propose a for Saab useful methodology for weight optimization of any bracket inside the JAS 39 

Gripen aircraft. The structural optimization should focus mainly on topology optimization and the 

concerned brackets are used to fasten various subsystems to the aircrafts hull structure. No previous 

work has been done at the company to reduce the weight of these brackets other than for the case of 

brackets manufactured from sheet metal where only the sheet thickness has been minimized.  

Structural optimization is a mathematical approach to create as efficient load carrying structures as 

possible for a given objective and subjected to several constraints. Structural optimization in general 

and topology optimization in particular are areas of technology that still are progressing and today a 

lot of focus is on topology optimization with stress and fatigue constraints as well as topology 

optimization for anisotropic materials. The typical usage of topology optimization currently is mainly 

in a concept phase where the results from the topology optimization can give a kick start in the 

creative work of finding a suitable design.  

This paper is roughly divided in three parts starting with a theoretical part covering the formulation as 

well as solution of structural optimization problems and their implementation in the used software. In 

the following part the problem is formulated, modelled and solved for a standardized bracket. Finally 

the used methodology is generalized for weight minimization of an arbitrary bracket in JAS 39 Gripen.  

The optimized electrical bracket that’s been developed demands no extra manufacturing techniques 

than those used for manufacturing the original. It also fulfills every functionality constraint although 

the combination of minimum allowed member size and functionality constraints produced a very 

limited topology optimization problem.  

For the two most critical load cases the optimized bracket is roughly equal to its original in stiffness 

while exceeding it in strength. The optimized bracket is 11.7 % lighter and as it is one of the smallest 

brackets in JAS 39 Gripen this value is considered as a conservative benchmark for the potential of 

optimizing larger articles.    

The method for optimization of the electrical bracket has been generalized to hold also for 

optimization of unique brackets and condensed to a concise work list.  

This paper together with the appendices compromises suitable extra material for an online course in 

structural optimization that Saab has for its solid mechanics engineers.   
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5 Avgränsningar   
Arbetet berör beslag som fästs i skrovstruktur med nitförband men någon ansträngning att utvärdera 

nitförbandets styvhet för en mer verklighetstrogen modellering har inte utförts. 

6 Teori 
I detta avsnitt behandlas den inom arbetets ramar nödvändiga teorin för att förstå det aktuella 

strukturoptimeringsproblemet med fokus framförallt på topologioptimering. Problemformuleringen 

och dess implementering presenteras stegvis med efterföljande diskussion om komplikationer. 

Avslutningsvis ges en presentation av hur och varför formoptimering vanligtvis kombineras med en 

utförd topologioptimering.  

6.1 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden är en numerisk metod för datoriserade, approximativa beräkningar av 

randvärdesproblem som kan beskrivas med en partiell differentialekvation.  Detta gör att finita 

elementmetoden är applicerbar på en stor mängd fysikaliska problem, inklusive strukturoptimering.  

Metoden bygger på att problemområdet diskretiseras i flera mindre beståndsdelar, finita element 

uppbyggda av noder hoplänkade med hjälp interpolationspolynom. Syftet är att den sökta 

fältvariabeln, som beskrivs av en partiell differentialekvation, för varje element approximeras i form 

av ett algebraiskt ekvationssystem på formen 𝑵 = 𝑲𝒆𝒏. I kombination med krav på kontinuitet över 

elementgränserna kan motsvarande ekvationssystem för hela strukturen summeras till 𝑭 = 𝑲𝒖. 

För fallet strukturanalys av linjärelastiska problem kallas formuleringen ovan för styvhetsmetoden 

eller förskjutningsformen och är helt enkelt en finit-element formulering av Hookes lag. Vektorerna 𝒏 

och 𝒖 innehåller alla lokala respektive globala förskjutningar av noderna. 𝑲𝒆 är den lokala 

elementstyvhetsmatrisen och K är den globala motsvarigheten. I vektorerna N och F återfinns de 

lokala respektive globala krafterna i noderna (Zenkert 2006). 
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Metoden att diskretisera strukturen kallas nätgenerering eller det vanligare engelska låneordet 

meshing. Finheten/upplösningen (antalet element) i meshen är avgörande för lösningens noggrannhet. 

Finita element klassificeras efter ordning, det är då interpolationspolynomets grad som syftas på och 

vid val av element så behöver en avvägning mellan noggrannhet och beräkningstid göras. Att använda 

element av högre ordning leder generellt till bättre noggrannhet men längre beräkningstid.  

6.2 Strukturoptimering 

Strukturoptimering är ett generellt begrepp som representerar ett matematiskt tillvägagångssätt för att 

givet ett mål och inom rådande krav konstruera så effektiva lastbärande mekaniska strukturer som 

möjligt. Målet för optimeringen uttrycks i en målfunktion och strukturens mekaniska krav i form av 

bivillkor. Målfunktionen, 𝑓, är alltså i något avseende ett mått på hur bra en strukturs konstruktion är 

och den är beroende av de så kallade design- och tillståndsvariablerna. Designvariablerna, 𝒙, är de 

parametrar som påverkar målfunktionen och som kan utnyttjas till att finna den optimala strukturen. 

Tillståndsvariablerna, 𝒖, representerar strukturens mekaniska respons vid belastning. 

Strukturoptimeringsproblemets bivillkor kan delas upp i funktioner beroende av endera 

designvariablerna eller tillståndsvariablerna. Beroende på problemtyp måste avslutningsvis den 

optimala strukturen även vara giltig för statisk eller dynamisk jämvikt. Givet detta så kan ett generellt 

strukturoptimeringsproblem, formuleras som P (Christensen och Klarbring 2009):  

P 

{
 
 

 
 min

𝒙
𝑓(𝒙, 𝒖)

𝑠. 𝑡. ∶ {

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑏𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑟
𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑏𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑟

𝑗ä𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡

 
(1) 

6.2.1 Gradientbaserad optimering 

Gradientbaserad optimering bygger på iterativa metoder som löser optimeringsproblem genom att 

använda gradienten till målfunktion och bivillkor med avseende på designvariabeln vid uppdateringen 

av designvariabeln inför nästa iteration.  

6.2.2 Topologioptimering 

Topologioptimering är en typ av strukturoptimering med syfte att bestämma strukturens optimala 

layout, dvs. fördelning av material inom ett valt fixt konstruktionsområde, Ω, för givna lastfall och 

randvillkor. 

6.2.2.1 Problemformulering 

Det vanligaste tillvägagångssättet för detta är densitetmetoden eller materialfördelningsmetoden som 

den också kallas, där konstruktionsområdet diskretiseras och sedan tillåts varje element kandidera till 

att ingå i en optimal struktur. På konstruktionsområdet definieras då en diskret funktion 𝜌, som 

definierar huruvida ett element ingår i strukturen eller inte. I och med detta blir 𝜌 

topologioptimeringsproblemets designvariabel. I dess enklaste form är den definierad som 𝜌 ∈ {0,1} 

där 0 representerar att ett element skall vara tomt på material och 1 att elementet skall vara fyllt på 

material, designvariabeln kan alltså tolkas i form av densitet.  

Vidare används designvariabeln till att formulera uttryck för elementens mekaniska egenskaper som är 

förenlig med modellen, ett element utan material kan inte heller ha några mekaniska egenskaper, 

exempelvis för elasticitetsmodulen för element 𝑒 gäller då att 𝐸𝑒 = 𝜌𝑒𝐸
0, där 𝐸0 är materialets 

elasticitetsmodul (Bendsøe och Sigmund 2003).   
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Med designvariabeln i form av en diskret funktion som beskrivits ovan krävs diskreta 

optimeringsmetoder till att lösa problemet. Genom att istället formulera en kontinuerlig funktion för 

designvariabeln med hjälp av en interpolationsmodell där mellanliggande värden bestraffas, dvs. de 

mellanliggande värdena styrs mot diskreta 0-1 värden, så erhålls ett likvärdigt kontinuerligt problem. 

Detta gör det möjligt att lösa problemet med gradientbaserade optimeringsmetoder för kontinuerliga 

problem som klarar av att lösa väldigt stora uppgifter. Detta förfarande leder dock till att eventuella 

mellanliggande värden på designvariabeln genererar ett mellanting av tomrum och material vilket 

ställer krav på bestraffningens effektivitet.  

En interpolationsmodell som visat sig fungera väldigt bra för detta, givet ett isotropt material, är 

SIMP-modellen, Solid Isotropic Material with Penalization, med bestraffningsexponenten 𝑝: 

 
𝐸𝑒 = 𝜌𝑒

𝑝
𝐸0,     𝑝 > 1

 0 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1
 (2) 

Med värden på bestraffningsexponenten större än 1 ges element med mellanliggande värden för 

designvariabeln sämre mekaniska egenskaper vilket gör det oekonomiskt för optimeringsmetoden att 

välja mellanliggande värden på designvariabeln. För att bestraffningsexponenten skall generera en så 

diskret lösning som möjligt krävs oftast att 𝑝 ≥ 3. Vanligtvis ersätts nollan som nedre gräns för 

designvariabeln med ett litet tal, typiskt 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 10
−3, för att undvika eventuella singulariteter i 

styvhetsmatrisen vid lösningen (Bendsøe och Sigmund 2003).   

Vidare behövs det för topologioptimeringsproblem som är proportionella mot en ökning av material en 

ytterligare begränsning på designvariabeln för att undvika den triviala lösningen där hela 

konstruktionsområdet fylls. Begränsningen sätts vanligtvis som en övre gräns på volymen, dvs. 

summan av produkten av alla designvariablerna och elementsvolymer begränsas uppåt av en vald 

bråkdel av volymen 𝑉. Då definieras 𝑉 antingen som konstruktionsområdets volym eller strukturens 

totala volym.  

 0 <
∑ 𝑣𝑒𝜌𝑒
𝑁
𝑒=1

𝑉
≤ 𝛽  (3) 

Vid val av övre gräns för volymen är det viktigt att beakta dess inverkan på lösningsmetoden för 

topologioptimeringsproblemet. Ett lågt värde på 𝛽 ställer nämligen krav på en högre upplöst 

diskretisering då risken annars är att strukturen avbryts, dvs. godsstorleken blir noll. Vidare ger för 

låga värden på 𝛽 att det genereras fackverksliknande strukturer. För en hög övre gräns på volymen 

gäller det omvända att det är tillräckligt med en grov mesh för topologioptimeringen så länge som en 

tillräcklig uppskattning av den optimala styvheten erhålls (Bendsøe och Sigmund 2003).  

Topologioptimering har många användningsområden, statiska och dynamiska, men vanligast är att 

målfunktionen är ett mått på strukturens styvhet, egenfrekvens, bucklingslast eller massa/volym. 

Många optimeringsproblem har en kombination av dessa mål att ta hänsyn till och det görs vanligtvis 

på två sätt. Det första alternativet är att bara beakta en av målfunktionerna och uttrycka resterande i 

form av bivillkor. Alternativet där alla målfunktioner beaktas leder till Pareto optimalitet, då viktas 

och summeras funktionerna till en målfunktion och beroende på viktningen erhålls olika lösningar 

(Christensen och Klarbring 2009).  
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Formulerat på finita elementmetodens förskjutningsform ges nedan exempel på två 

topologioptimeringsproblem: 

Min. 

komplians 

{
 
 

 
 

min
𝜌𝑒

𝑭𝑻𝒖

𝑠. 𝑡. ∶  {

𝑲(𝜌𝑒)𝒖 = 𝑭 

∑𝑣𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

≤ 𝛽𝑉,    0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1,   𝑒 = 1,… ,𝑁

 (4) 

 

Max. 

egenfrekvens 

{
 
 

 
 

max
𝜌𝑒

𝜆𝑚𝑖𝑛 = min
𝑖=1,…,𝑁𝑓

𝜆𝑖 

𝑠. 𝑡. ∶  {

(𝑲(𝜌𝑒) − 𝜆𝑖𝑴(𝜌𝑒))𝚽𝑖 = 0,   𝑖 = 1,… ,𝑁𝑓

∑𝑣𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

≤ 𝛽𝑉,    0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1,   𝑒 = 1,… ,𝑁

 (5) 

Där 𝑲 och 𝑴 är strukturens penaliserade globala styvhets- och massmatriser, och 𝑣𝑒 är volymen för 

element 𝑒. För max. egenfrekvens-problemet är 𝜆𝑖 helt enkelt strukturens i:te egenvinkelfrekvens i 

kvadrat, 𝜆𝑖 = 𝜔𝑖
2, 𝑁 och 𝑁𝑓  representerar antalet element i meshen samt det antal första 

egenfrekvenser problemet skall beakta (Bendsøe och Sigmund 2003). Vidare kan till dessa problem 

adderas bivillkor, exempelvis i form av krav på hållfasthet, tillverkning och godsstorlek mm. 

Problemen i ekvation (4) och (5) är på den simultana formen för ett strukturoptimeringsproblem med 

det menas att jämviktsekvationerna är inkluderade i form av bivillkor. Detta leder till lika många 

bivillkor som det finns frihetsgrader vilket alltid är avsevärt fler än antalet designvariabler. Därför är 

det inte på den här formen som problemet löses med FEM utan det är då på en nästlad form där dessa 

bivillkor eliminerats. Formuleringen för minimering av kompliansen blir då: 

Min. 

komplians 

{
 
 

 
 min

𝜌𝑒
𝑭𝑻𝑲(𝜌𝑒)

−𝟏𝑭

𝑠. 𝑡. ∶  {∑𝑣𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

≤ 𝛽𝑉,    0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1,   𝑒 = 1,… ,𝑁
 (6) 

Då den simultana formen är tydligare presenteras problemen även i fortsättningen på den formen men 

man bör vara medveten om att det inte är så problemet löses.  

Att en övre gräns för volymen är absolut nödvändig för dessa problem kan för min. komplians-

problemet visas genom att derivera målfunktionen med avseende på designvariabeln. Vanligtvis kallas 

derivatan 
𝜕𝑓(𝑥)

𝜕𝑥
 för målfunktionens känslighet.  

 𝜕(𝑭𝑻𝒖)

𝜕𝜌𝑒
=
𝜕 (𝑭𝑻𝒖 − �̃�𝑻(𝑲(𝜌𝑒)𝒖 − 𝑭))

𝜕𝜌𝑒
= (𝑭𝑻 − �̃�𝑻𝑲(𝜌𝑒))

𝜕𝒖

𝜕𝜌𝑒
− �̃�𝑻

𝜕𝑲(𝜌𝑒)

𝜕𝜌𝑒
𝒖 

 

(7) 

Där �̃� är en godtycklig vektor. Vidare gäller för (𝑭𝑻 − �̃�𝑻𝑲(𝜌𝑒)) = 𝟎 att �̃� = 𝒖. Vilket då ger 
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𝜕(𝑭𝑻𝒖)

𝜕𝜌𝑒
= −𝒖𝑻

𝜕𝑲(𝜌𝑒)

𝜕𝜌𝑒
𝒖 = −𝑝𝜌𝑒

𝑝−1
𝒖𝑻𝑲𝒆(𝜌𝑒)𝒖 

 

(8) 

Derivatan är alltså alltid negativ för alla element varför en övre gräns på volymen blir nödvändig då en 

ökning av material annars alltid genererar en styvare struktur (Bendsøe och Sigmund 2003).  

6.2.2.2 Lösningsmodell & optimeringsalgoritm 

Vid lösning av topologioptimeringsproblem definieras först konstruktionsområdet Ω. I det ingår också 

att bestämma eventuella delområden som inte ska ingå i topologioptimeringen. Vidare behöver laster 

och randvillkor definieras innan den iterativa lösningsmetoden för problemet kan påbörjas. 

Lösningsmetodens iterativa del kan sammanfattas i följande steg (Bendsøe och Sigmund 2003). 

1. Beräkna med hjälp av finita elementmetoden tillståndsvariabeln. 

2. Med hjälp av tillståndsvariabeln beräkna målfunktionen för denna struktur och ifall ingen 

betydande förbättring erhållits jämfört med föregående iteration avbryts processen. Om 

betydande förbättringar erhållits fortsätt med nästa steg. 

3. Uppdatera värden för designvariablerna med en lämplig optimeringsalgoritm och börja om 

på steg 1. 

De optimeringsalgoritmer som används vid topologioptimering behöver klara av icke-linjära, 

flervariabla optimeringsproblem med bivillkor. För optimering utan bivillkor kan två enkla 

optimalitetkriterier utnyttjas som nedan ses för en minst två gånger deriverbar flervariabel funktion 

𝑓(𝒙): 

Givet att 𝒙∗ är en global optimal lösning till 𝑓(𝒙) och 𝒙∗, 𝒚 ∈ 𝑹𝑵så säger 

1. första ordningens optimalitetsvillkor att för en flervariabel funktion ska alla ingående platser i 

funktionens gradient vara lika med noll för den optimala lösningen, 𝛁𝑓(𝒙∗) = 𝟎. 

2. andra ordningens optimalitetsvillkor att för en flervariabel funktion ska dess Hessian vara 

minst positiv semidefinit för den optimala lösningen dvs. 𝐲T𝛁𝑇𝛁𝑓(𝒙∗)𝒚. Detta motsvarar att 

Hessianens samtliga egenvärden är större än eller lika med noll. För att 𝒙∗ skall vara en unik 

global lösning krävs strikt olikhet, dvs. alla egenvärden måste vara större än noll. 

En flervariabel funktion som uppfyller det andra kriteriet kallas för en konvex funktion, eller i fallet 

för strikt olikhet, en strikt konvex funktion. För ett optimeringsproblem med bivillkorsfunktioner kan 

man visa att om både målfunktionen och bivillkorsfunktiorna är konvexa så är optimeringsproblemet 

konvext. Fördelarna med ett konvext optimeringsproblem jämte ett icke-konvext är enorma i form av 

effektivitet då ett icke-konvext problem kan ha flera regioner med möjliga lösningar som i sig 

innehåller flera lokalt optimala punkter. För det tidigare beskrivna topologioptimeringsproblemet så 

orsakar SIMP-modellen att problemet blir icke-konvext. Därför approximeras icke-konvexa 

optimeringsproblem i alla effektiva optimeringsalgoritmer för topologioptimering med ett konvext 

dito.  

För det generella optimeringsproblemet P1 nedan där målfunktion och samtliga bivillkorsfunktioner är 

konvexa och kontinuerligt deriverbara är det fördelaktigt att med Lagrange metod förenkla problemet. 

Metoden fungerar så att för varje bivillkorsfunktion införs en positiv multiplikator innan produkten 

adderas till målfunktionen, sedan minimeras den nya målfunktionen vars minimum även är ett 
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minimum för det ursprungliga problemet. För det generella optimeringsproblemet P1 blir det 

förenklade problemet (P1)𝐿  (Sasane och Svanberg): 

P1 

{
 
 

 
 

min
𝒙
𝑓(𝒙, 𝒖)   𝒙 ∈ 𝑹𝑁

𝑠. 𝑡. ∶  {

𝑔𝑖(𝒙, 𝒖) ≤ 0, 𝑖 = 1,… , 𝑛

ℎ𝑗(𝒙, 𝒖) = 0, 𝑗 = 1,… ,𝑚

𝑥 
𝑗
≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥𝑗

 (9) 

   

(P1)𝐿   

min
𝒙
𝐿(𝒙, 𝒖, 𝝀, 𝝁) =𝑓(𝒙, 𝒖) +∑𝜆𝑖𝑔𝑖(𝒙, 𝒖) +∑𝜇𝑗ℎ𝑗(𝒙, 𝒖) 

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑠. 𝑡. ∶ {
𝜆𝑖 > 0,   𝜇𝑗 ≠ 0

𝑥 
𝑗
≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥𝑗

 (10) 

   

𝐿(𝒙, 𝒖, 𝝀, 𝝁) kallas för den generella formen av Lagrange funktion där 𝒙 utgör primära variabler och 

𝝀, 𝝁 duala variabler.  

För optimeringsproblem med bivillkor är optimalitetskriterierna ovan inte användbara, kriterier för 

dessa problem kallas för KKT-villkor (Karush, Kuhn, Tucker). För en globalt optimal punkt 𝒙∗ till 

(P1)𝐿  lyder KKT-villkoren som: 

 𝜵𝒙𝑓(𝒙
∗, 𝒖∗) +∑𝜆𝑖

∗𝜵𝒙𝑔𝑖(𝒙
∗, 𝒖∗) +∑𝜇𝑗

∗𝜵𝒙ℎ𝑗(𝒙
∗, 𝒖∗) 

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= 0 (11) 

   

 𝜆𝑖𝜵𝝀𝑖𝐿(𝒙
∗, 𝒖∗, 𝝀∗, 𝝁∗) = 𝜆𝑖

∗𝑔𝑖(𝒙
∗, 𝒖∗) = 0 (12) 

   

   

 𝜵𝜇𝑗𝐿(𝒙
∗, 𝒖∗, 𝝀∗, 𝝁∗) = ℎ𝑗(𝒙

∗, 𝒖∗) = 0 (13) 

   

 𝑔𝑖(𝒙
∗) ≤ 0 (14) 

   

 𝜆𝑖
∗ ≥ 0 (15) 

En populär strukturoptimeringsalgoritm är utvecklad på KTH av professorn Krister Svanberg och den 

lämpar sig särskilt väl till topologioptimeringsproblem med många designvariabler och ett mindre 

antal bivillkor. Metoden heter Method of Moving Asymptotes, MMA (Svanberg 1987). Den iterativa 

processen i MMA följer fyra steg som avbryts då ett förbestämt konvergenskriterium uppfyllts.  

För ett strukturoptimeringsproblem på den generella formen P1 med iterationsindex 𝑘 kan dessa steg, 

om 𝑓𝑖 får representera alla responsfunktioner (𝑓, 𝑔𝑖, ℎ𝑗), skrivas som: 

1. Välj startpunkt 𝒙(𝒌) = 𝒙(𝟎) 

2. För varje iteration 𝑘 beräkna 𝑓𝑖(𝒙
(𝑘)) och 𝜵𝑓𝑖(𝒙

(𝑘)) för 𝑖 = 1,… , 𝑛 

3. Formulera ett underproblem  P1
(𝑘)

 till P1 genom att byta ut 𝑓𝑖 med approximerande separabla 

konvexa funktioner 𝑓𝑖
(𝑘)

 baserade på beräkningarna i steg 1. 
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4. Lös P1
(𝑘)

 och låt den optimala lösningen till detta underproblem vara nästa iterationspunkt och 

börja om på steg 2. 

I MMA approximeras responsfunktionerna 𝑓𝑖 som: 

𝑓𝑖
(𝑘)(𝒙) = 𝑟𝑖

(𝑘)
+∑(

𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

𝑈𝑗
(𝑘)
− 𝑥𝑗

+
𝑞𝑖𝑗
(𝑘)

𝑥𝑗 − 𝐿𝑗
(𝑘)
)

𝑛

𝑗=1

 
(16) 

där 

𝐿𝑗
(𝑘)
≤ 𝑥𝑗

(𝑘)
≤ 𝑈𝑗

(𝑘)
 

 

(17) 

𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

=

{
 
 

 
 (𝑈𝑗

(𝑘)
− 𝑥𝑗

(𝑘)
)
2 𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)
, 𝑖𝑓 

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)

> 0 

0,                                              𝑖𝑓 
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)

≤ 0 

 

 

(18) 

𝑞𝑖𝑗
(𝑘) =

{
 
 

 
 0,                                                 𝑖𝑓 

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)

≥ 0 

− (𝑥𝑗
(𝑘)
− 𝐿𝑗

(𝑘)
)
2 𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)
, 𝑖𝑓 

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(𝑘)

≤ 0 

 (19) 

𝑟𝑖
(𝑘)

= 𝑓𝑖(𝒙
(𝑘)) −∑(

𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

𝑈𝑗
(𝑘) 

− 𝑥𝑗
(𝑘) 

+
𝑞𝑖𝑗
(𝑘)

𝑥𝑗
(𝑘)
− 𝐿𝑗

(𝑘)
)

𝑛

𝑗=1

 

 

(20) 

𝐿𝑗
(𝑘)

 och 𝑈𝑗
(𝑘)

 är de så kallade Moving Asymptotes som namngett metoden och dessa styr lösningens 

stabilitet och beräkningstid. Hur värden på dessa parametrar bestäms går att läsa mer om i (Svanberg 

1987). 

Genom att studera andraderivatorna till 𝑓𝑖
(𝑘)

 med avseende på 𝒙 kan man visa att 𝑓𝑖
(𝑘)

 är en konvex 

funktion eftersom 𝑝𝑖𝑗 ≥ 0 och 𝑞𝑖𝑗 ≥ 0. 

𝜕2𝑓𝑖
(𝑘)

𝜕𝑥𝑗
2
=

2𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

(𝑈𝑗
(𝑘) − 𝑥𝑗)

3 +
2𝑞𝑖𝑗

(𝑘)

(𝑥𝑗 − 𝐿𝑗
(𝑘))

3 (21) 

𝜕2𝑓𝑖
(𝑘)

𝜕𝑥𝑗𝑥𝑙
= 0,   𝑖𝑓 𝑗 ≠ 𝑙 

(22) 
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Underproblemet P1
(𝑘)

  kan då formuleras och har ovan visats vara konvext och separabelt, det betyder 

att de primära variablerna 𝒙 kan formuleras i de duala variablerna som 𝒙(𝝀, 𝝁) och den duala 

funktionen 𝐷𝐿
(𝑘)

 erhålls genom Lagrange metod som: 

𝐷𝐿
(𝑘)(𝒖, 𝝀, 𝝁) = min

𝒙
 𝐿(𝒙, 𝒖, 𝝀, 𝝁) (23) 

Steg 4, att lösa P1
(𝑘)

, har alltså reducerats till att lösa det duala problemet D1,𝐿
(𝑘)

 vilket kan göras med en 

gradientbaserad metod (Svanberg 1987) (Firl 2010).  

D1,𝐿
(𝑘)

 
max
𝝀,𝝁

 𝐷𝐿
(𝑘)(𝒖, 𝝀, 𝝁) 

𝑠. 𝑡. ∶ {𝝀 ≥ 0,   𝝁 ≠ 0 
(24) 

6.2.2.3 Komplikationer 

En implementering av denna lösningsmetod för den beskrivna problemformuleringen är dock inte 

problemfri.  

För SIMP-modellen har det visat sig att en allt för kraftig bestraffning av mellanliggande värden på 

designvariabeln kan leda till strukturer vilka är lokala minima till problemet. Det har dessutom visat 

sig att dessa är väldigt känsliga för hur konstruktionsområdet Ω på förhand har definierats. För att 

undvika detta rekommenderas en stegvis ökning av bestraffningskoefficienten 𝑝 under den iterativa 

processen tills att den slutgiltiga strukturen erhållits (Bendsøe och Sigmund 2003).  

Ett annat problem är när topologioptimeringens resultat visar sig vara beroende av meshens 

upplösning. Då en förändring av elementstorleken ska generera samma optimala struktur men med 

förändrad upplösning innebär detta att någon lösning till problemet inte existerar. Roten till problemet 

ligger i problemformuleringen, vilken i ovanstående form alltid uppfattar addition av fler hål utan att 

strukturens volym minskar som en effektivisering. Det finns två tillvägagångssätt som hanterar detta 

problem och säkerställer att det finns en globalt optimal lösning och de båda bygger på ytterligare 

restriktioner för designvariabeln, dessa kallas för omkretskontroll (från engelskans Perimeter control) 

och filtrering (Bendsøe och Sigmund 2003). 

Med omkretskontroll begränsas den totala längden/arean på alla gränsområden i konstruktionsområdet 

som skiljer material från tomrum, på så sätt finns ett tak för hur många hålrum optimeringsmetoden 

kan generera.  

Filtrering utförs vanligtvis direkt på designvariabeln men kan också göras på målfunktionens och 

bivillkorens känslighet. Tanken är att det t ex. genom modifiering av SIMP-modellen skapas ett 

beroende mellan designvariablerna/känsligheterna i närliggande element som ger mer kontinuitet och 

förhindrar abrupta skillnader mellan närliggande element.  

Nästa problem är uppkomsten av så kallade checkerboard områden. Detta är områden där 

designvariabeln varierar i ett periodiskt schackbrädemönster med orealistiska mekaniska egenskaper. 

De tidigare nämnda metoderna omkretskontroll och filtrering motverkar uppkomsten av 

checkerboarding där framförallt filtrering av målfunktionens känslighet är särskilt effektiv (Bendsøe 

och Sigmund 2003). 
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6.2.3 Formoptimering 

Formoptimering används för problem där strukturens topologi redan är bestämd och för denna typ av 

strukturoptimering är målet att formen på konstruktionsområdets rand optimeras. Typiskt är målet med 

en formoptimering att eliminera spänningskoncentrationer. Detta görs genom att approximera randen 

med splinekurvor av låg grad vars form styrs med kontrollpunkter. Lägesvektorerna till dessa 

kontrollpunkter kan direkt användas som designvariabler till formoptimeringsproblemet men det är 

vanligare att istället införa ett spann för varje kontrollpunkt som den får röra sig inom. För denna linje 

kan då skalära designvariabler introduceras som preciserar kontrollpunktens position längs linjen och 

på så vis reduceras antalet designvariabler med en faktor motsvarande problemets dimension. 

Kontrollpunkt i definieras alltså utifrån dess lägesvektor 𝒃𝑖
0, dess spann 𝒏𝑖 och designvariabeln 𝛼𝑖 som 

𝒃𝑖 = 𝒃𝑖
0 + 𝛼𝑖𝒏𝑖.  

Då den optimeringsmetod som används vid den här typen av formoptimering också är kontinuerlig så 

bygger kopplingen mellan designvariabel och förändringen av den ursprungliga diskretiseringen på de 

nodala känsligheterna. Det vill säga, för alla noder i varje enskilt element som påverkas av en ändring 

på designvariabeln 𝛼𝑖, beräknas derivatan av nodernas koordinater med avseende på designvariabeln. 

Vidare är det då möjligt att beräkna elementstyvhetsmatrisens känslighet och i förlängningen också 

den nya elementstyvhetsmatrisen och nodernas koordinater för kommande iteration (Christensen och 

Klarbring 2009).  

En annan variant av formoptimering är topografioptimering som i utförandet är väldigt lik 

topologioptimering men använder sig av formoptimeringens designvariabel istället. 

Topografioptimeringen ger således inte upphov till regioner med tomrum utan ger istället en optimal 

prägling av strukturen.  

7 Verktyg 
De programvaror och nödvändiga licenser som använts i arbetet har tillhandahållits utav Saab och de 

är CATIA v5 (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) från Dassault Systèmes 

samt Hyperworks 13.0 från Altair Engineering. 

7.1 CATIA v5 

CATIA är ett produktutvecklingsprogram med en samlad uppsättning applikationer för CAD 

(Computer Aided Design), CAM, (Computer Aided Manufacturing), och CAE (Computer Aided 

Engineering). I det här arbetet har CATIA enbart använts som CAD verktyg till att tolka resultatet från 

den utförda strukturoptimeringen.  

7.1.1 Export av optimeringsresultat till CATIA v5 

Den optimerade geometrin kan exporteras till CATIA i form av ett antal olika filformat, IGS, STL, 

STEP där alla utom den förstnämnda kräver licenser för moduler som inte ingår som standard i 

CATIA.  

Filformatet STL (STereoLithography) approximerar ytor eller volymer med triangulära ytelement 

uppbyggda av en ytnormal och tre hörnpunkter. Ytnormalen och varje hörnpunkt definieras utifrån tre 

koordinater var, vilket totalt ger 12 tal till att representera varje triangelelement. Detta gör att STL filer 

potentiellt kan bli väldigt stora men detta sker först då extremt hög noggrannhet önskas. För att 

importera STL filer till CATIA krävs modulen Digitized Shape Editor, DSE som i kombination med 

modulen Quick Surface Reconstruction kan återskapa en geometrisk modell som vidare kan 

parametriseras. På hela Saab har man dock endast en licens var till dessa två moduler. 
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För filformatet STEP (STandard for the Exchange of Product model data) krävs att modulen Step Core 

Interface 1, ST1, är aktiverad i CATIA för att importera filen. Saab har tre licenser för denna modul 

men processen att återskapa en geometri uppfattas som besvärligare än för STL. De stora fördelarna 

med STEP, som är en internationell standard, ISO 10303, är att den till skillnad från STL och IGS inte 

enbart är geometri och de allra enklaste fysiska egenskaperna av en modell utan att STEP kan 

översätta såväl CAD som CAM och CAE data.  

IGS är samma sak som IGES (Initial Graphics Exchange Specification) som är ett neutralt data format 

utvecklat för behovet att överföra modeller mellan olika CAD program. IGES är ett filformat byggt på 

teckenkoden ASCII (American Standard Code for Information Interchange) där kodade geometriska 

byggstenar representerar den aktuella modellen. När en geometri exporteras från Hyperworks för detta 

filformat så får den ändelsen IGES, detta måste manuellt ändras till IGS för att det ska gå att läsa filen 

i CATIA v5. 

7.2 Hyperworks 

Hyperworks är en mycket omfattande CAE simuleringsprogramvara som bland annat har 

applikationer för modellering, analys, och optimering. De applikationer som används i detta arbete är 

förbehandlaren Hypermesh, lösaren Optistruct och resultatvisaren/efterbehandlaren Hyperview.  

I förbehandlaren Hypermesh (Hypermesh User's Guide 2013) kan geometrier för simulering skapas 

eller importeras till för diskretisering och modellering av lastfall och randvillkor utföras. 

Valmöjligheterna vid nätgenerering är flera men kan sammanfattas till följande lista: 

 Manuell eller automatisk diskretisering 

 Typ av finita element och dess polynomgrad 

 Upplösning/elementstorlek 

Resultatvisaren Hyperview visualiserar den i Optistruct utförda optimeringen och strukturanalysen 

med hjälp av animering och diagram (Hyperview User's Guide 2013). 

Hyperworks är enhetslöst och det är således upp till användaren att vara konsekvent gällande 

enheterna för indata och medveten om enheterna för utdata. I (Unit Consistency 2012) finns en 

användbar tabell för detta beroende på vilka enheter som önskas användas.  

7.2.1 Optistruct 

Lösaren Optistruct (Optistruct User's Guide 2013) är Hyperworks applikation för simulering av 

strukturoptimeringsproblem. I Optistruct finns verktyg för topologi-, topografi-, storleks- och 

formoptimeringsproblem med möjlighet att lösa kombinationer av dessa för flera olika lastfall 

samtidigt. För komplicerade kombinationer avtar dock sannolikheten att någon optimal lösning 

existerar. Målfunktion och bivillkor formuleras utifrån strukturresponser, tillverknings- och/eller 

symmetrikrav. Lösaren klarar av max-, min-, max{min}- och min{max}problem samt både 

kontinuerliga och diskreta design variabler, vidare bestäms den för det aktuella problemet bäst 

lämpade optimeringsmetoden automatiskt. 

OSSmooth (OptiStruct Smooth) är en funktion i Optistruct som underlättar återuppbyggnaden av den 

struktur som erhållits efter en strukturoptimering. Med denna funktion kan alltså en ny geometri 

utifrån optimeringsresultatet skapas för att sedan exporteras till CATIA för tolkning där. Med 

OSSmooth är det även möjligt att återskapa en diskretisering för vidare strukturanalys. Användandet 

av OSSmooth styrs av en valbar brytpunkt i form av ett värde på 𝜌𝑒 för vilka alla element med större 

eller ekvivalent värde ingår i den nya diskretiseringen/geometrin.   
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Formuleringen av ett strukturoptimeringsproblem i Optistruct görs typiskt i följande ordning: 

1. Designvariabel & konstruktionsområde. Designvariabeln bestäms när användaren väljer 

vilken typ av strukturoptimering som ska utföras och i samma steg måste 

konstruktionsområdet definieras. 

2. Responser. De strukturresponser som behövs till målfunktion och bivillkor definieras.  

3. Bivillkor. De responser som utgör bivillkor för optimeringsproblemet definieras som sådana. 

4. Målfunktion. Den respons som utgör målfunktion för optimeringsproblemet definieras som 

sådan och användaren bestämmer om det är ett max-, min-, max{min}- eller 

min{max}problem. 

Det finns två kriterier som avgör ifall en optimeringsalgoritm har konvergerat i Optistruct eller inte. 

Dessa kallas Regular convergence och Soft convergence och det är tillräckligt ifall en utav dessa 

uppfylls. Regular convergence uppfylls ifall skillnaden i målfunktionen för två på varandra följande 

iterationer är mindre än en given tolerans samtidigt som inget bivillkor brutits med mer än 1 %. Soft 

convergence uppnås när det sker en minimal förändring av designvariablerna för två på varandra 

följande iterationer (Optistruct User's Guide 2013). 

8 Optimering av standardbracket 
Då det i Saabs förväntningar på arbetet ingår en optimerad och användbar standardbracket så har en 

elkabelbracket valts ut att arbeta med.  Detta är en standardbracket som det finns många av i Gripen 

och dess funktion är att fästa en elkabel mot flygplanets skrovstruktur. Elkabelbracketen har ett z-

tvärsnitt där kabeln fästs tvärs över tvärsnittet med hjälp av buntband, parallellt med bracketens 

längsta dimension. Vidare är den relativt liten och ryms inuti ett rätblock med dimensionerna 

63x34x30 mm. Då detta är den minsta av sin sort i Gripen så är uppfattningen att den procentuella 

viktminskningen blir ett konservativt riktmärke för vad som kan åstadkommas för större brackets.  I 

dagsläget tillverkas den utifrån en 1,6 mm tjock aluminiumplåt på vilken det görs en utbredning där de 

önskade konturerna markeras och sedan laserskärs fram. Laserskärning används för brackets där 

konturerna är så pass små att konventionell fräsning inte räcker till. Då kan innerradier ner till 0,5 mm 

åstadkommas. Avslutningsvis bockas och målas plåten innan bracketen är färdig. De för 

modelleringen nödvändiga materialdata för Aluminiumplåten 3637-78 som bracketen tillverkas i ses 

nedan i tabell 1 (Saab AB). 

Tabell 1: Materialdata Aluminiumplåt 3637-78 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙, 𝐸 68900 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙, 𝐺 26200 𝑀𝑃𝑎 

𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠, �̂� 490 𝑀𝑃𝑎 

𝑇𝑣ä𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙, 𝜈 0,33 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, 𝜌𝑎𝑙𝑢 2800 𝑘𝑔/𝑚3 

Syftet med optimeringen är att skapa en användbar elkabelbracket med så låg massa som möjligt. 

Optimeringen begränsas av ett antal krav, dels på lastbärande förmåga och egensvängning, men även 

av tillverkningsprocesser som begränsar utformningen samt funktionskrav. Dessa krav måste 

kombineras och beaktas vid optimeringen av elkabelbracketen.   

Definitionen av den hanteringslast elkabelbracketen ska hålla för är en utbredd last på 150 N som 

representerar en hand som trycker eller drar i bracketen. Det typiska förhållandet för lastfallet är vid 

installation och en bracket som går sönder stoppar upp flödet i monteringsprocessen. 
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Villkoret om minsta tillåtna första egenfrekvens är ett ”snällt” villkor, eftersom egenfrekvenserna är 

omvänt proportionella mot massan och kommer att öka när massan minskar. 

1. Hanteringslast.     𝐹 = 150 𝑁 

2. Minsta egenfrekvens.    𝑓1 ≥ 300 𝐻𝑧 

Utifrån tillverkningsprocessen som används och funktionskrav kan tillverkningskrav modelleras som: 

1. Symmetri parallellt med elkabeln. 

2. Minsta tillåten storlek på beståndsdelar/godsstorlek.  

Den minsta tillåtna godsstoleken för bracketen är 6 mm, dvs. ingen beståndsdel får ha en bredd mindre 

än så. 

Originalutförandet av elkabelbracketen ses i Figur 1 där även funktionskraven tydliggörs.  

a) En avsmalning förhindrar buntband från att glida av. 

b) Armen behöver vara tillräckligt lång och bred för att stödja elkabeln. 

c) Ryggen behöver vara tillräckligt hög för att distansera elkabeln från underlaget. 

d) Armen avslutas med en nedböjd kant för att undvika slitage på elkabeln. 

e) Hål för fästelement. 

Vid infästning med nitar som är aktuellt i det här fallet har Saab också krav på att det finns material i 

en radie utanför nitskallen beroende på nitens storlek, för elkabelbracketen är denna radie 8 mm 

(Wärn).  

 

 

Figur 1: Elkabelbracketens originalutförande 

8.1 Strategi för genomförande 

De vägar som prövats för optimeringen grundar sig på en basstrategi och bygger främst på 

möjligheterna men också på begränsningarna för modelleringen av problemet i Hyperworks. Det är då 

främst modelleringen av lastfall och största tillåten spänning som ställer till bekymmer. Optistruct 

erbjuder funktioner för att modellera dessa krav men i ett eller flera avseenden räcker funktionerna 

inte till.  

Att modellera spänning som bivillkor till en topologioptimering är i Optistruct begränsat till ett enskilt 

globalt villkor på högsta tillåtna von Mises effektivspänning. Anledningen till denna begränsning är ett 

problem som kallas singulär topologi. Detta kan uppstå när man inför lokala spänningsbivillkor för 

varje element. Det som händer då är att ett spänningsbivillkor i ett element försvinner när 

optimeringsmetoden instruerar samma element att vara tomrum. Det innebär alltså att ett stort antal 

e)  

b)  

a)  

c)  

d)  
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reducerade optimeringsproblem finns vars lösningar inte går att erhålla med gradientbaserade 

optimeringsmetoder (Optistruct User's Guide 2013).  

Det finns i Optistruct funktioner för att införa statiska laster som bivillkor men någon möjlighet att ta 

hänsyn till det godtyckliga verkansområdet som önskas för hanteringslasten finns inte. Att i förväg 

definiera lastfall på originalbracketen är också vanskligt då det motverkar syftet med optimeringen då 

material påtvingas i de närliggande elementen till de noder som krafterna definierats på. Det krävs 

således en strategi som är anpassad för att kringgå detta problem och det som visat sig fungera bäst är 

att iterativt pröva lastfall definierade på ett område som inte ingår i konstruktionsområdet för att på så 

vis upptäcka lastvägar och identifiera ett antal lastfall som blir dimensionerande för 

topologioptimeringen.  

8.2 Basstrategi 

Basstrategin för optimeringen av standardbracketen förutsätter att en färdig geometri som är lämplig 

att definiera konstruktionsområdet på existerar och kan importeras till Hyperworks. Med Hypermesh 

diskretiseras geometrin och konstruktionsområdet definieras tillsammans med den önskade analysen. 

Genom Optistruct formuleras och löses topologioptimeringsproblemet och resultatet är den optimala 

materialfördelningen som visualiseras tillsammans med önskad analys i Hyperview. Med hjälp av 

funktionen Optistruct Smooth skapas en ny mesh utifrån resultatet som kan användas i en 

formoptimering för att eliminera spänningskoncentrationer. Utifrån formoptimeringens resultat skapas 

sedan en yta som exporteras till CATIA för tolkning. Därefter är bracketen redo att utvärderas och 

eventuellt godkännas för bruk. I Figur 2 nedan visualiseras basstrategin. 

 

Figur 2: Basstrategi 

8.3 Metod 

Detta avsnitt ägnas åt att presentera hur basstrategin implementerats för optimeringen av bracketen. 

8.3.1 FEM-modell & lastfall för topologioptimering 

Den tredimensionella geometrin för originalbracketen reduceras till en plan geometri med hjälp av 

Hypermesh funktionen midsurface, som namnet antyder genereras en ny yta mittemellan två valda 

ytor. Den nya ytan diskretiseras med en blandning av fyrhörniga och triangulära första ordningens 

element med 4 respektive 3 noder. Elementen kategoriseras utifrån om de ska ingå eller inte ingå i 

konstruktionsområdet och tilldelas samtidigt materialegenskaper och tjocklek. Fästelementen är 

modellerade med väldigt korta CBUSH-element som tilldelas hög styvhet. I den ena änden är 

CBUSH-elementen låsta i alla frihetsgrader och i andra änden kopplad med RBE3-element till 

samtliga noder inom ett område som motsvarar nitskallens radie.  

Fyra dimensionerande lastfall har identifierats och modellerats för topologioptimeringen. Då 

dimensionering sker mot brottgräns tillåts plasticering av strukturen ske varför en korrektionsfaktor 

om 1,4 för plasticering vid böjning utnyttjas i den linjärelastiska FEM-modellen. Korrektionsfaktorn är 
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definierad som kvoten mellan ett tvärsnitts plastiska och elastiska böjmotstånd. 1,5 är det teoretiska 

värdet för ett rektangulärt/kvadratiskt tvärsnitt. I kombination med att värdet vid provning uppmätts 

något lägre än detta och att det aktuella tvärsnittet inte är rektangulärt/kvadratiskt så har värdet 1,4 

valts. Det värdet har tidigare använts som maxgräns för faktorn på Saab (Saab AB Kompendium i 

flygteknik).   

Egenfrekvensanalysen har utförts med randvillkoret att bracketen är fast inspänd vid fästelementen 

utan något övrigt stöd från underlaget. I bildserien nedan presenteras de fyra lastfallen tillsammans 

med konstruktionsområdet, de blå skalelementen ingår i konstruktionsområdet medan de röda skall 

lämnas orörda i topologioptimeringen.  

 

Figur 3: Lastfall 1   Figur 4: Lastfall 2 

Lastfall 1 är det dimensionerande lastfallet vid hållfasthetsberäkningar för originalbracketen och 

lämpar sig utmärkt som första lastfall att utgå ifrån. Hanteringslasten böjer bracketen uppåt och bakåt 

och verkar med största möjliga hävarm till fästelementen. Vidare har längs bracketens bakre rand 

modellerats ett stöd från underlaget. 

 

Figur 5: Lastfall 3   Figur 6: Lastfall 4 

Lastfall 2 och 3 infördes för att i optimeringen också ta hänsyn till böjning av bracketen runt övriga 

två axlar där hävarmar naturligtvis har valts så långa som möjligt. För lastfall 2 har inget övrigt stöd 

från underlaget modellerats medan lastfall tre har stöd från underlaget vid fotens ena ände.  

Lastfall 4 är det sista lastfallet och infördes för att optimeringen skulle beakta potentiella 

spänningskoncentrationer i innerradierna i armens främre del. Hanteringslasten i form av motsvarande 

vridmoment appliceras mitt på armens nedböjda del och stöd från underlaget har modellerats vid 

fotens ena ände på samma sätt som för lastfall 3.  

8.3.2 Topologioptimering i Optistruct 

Topologioptimeringsproblemet har i Optistruct modellerats med målfunktionen att minimera summan 

av kompliansen för de fyra lastfallen. Det görs genom att i Optistruct utnyttja en strukturrespons som 

är summan av den viktade kompliansen för valda lastfall och sedan inte vikta dessa inbördes. 
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Problemet är således på samma form som ekvation (4) men med massa istället för volym, dvs. 𝑚𝑒 är 

massan för element 𝑒 och 𝑀 är den totala massan. Bivillkor är i form av den första egenfrekvensen 

och symmetri parallellt med kabeln. Nedan i ekvation (25) ses topologioptimeringsproblemet i sin 

helhet. Tillåten största massfraktion, 𝛽, har iterativt bestämts till 0,8 utifrån hur stora 

spänningskoncentrationer som uppskattats gå att korrigera med efterföljande formoptimering. Dvs. ett 

antal simuleringar gjordes med först ett ambitiöst lågt värde på 𝛽 som sedan ökades för varje ny 

simulering tills en efterföljande formoptimering mäktade med att eliminera 

spänningskoncentrationerna. I ekvation (25) ses också att viktningskoefficienten 𝑤𝑖 valts till 1 för alla 

lastfall. Som tidigare nämnts så införs en minsta tillåten godsstorlek och det görs antingen vid 

definitionen av designvariabeln i Optistruct eller i panelen opti control. 

Min. 

komplians 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 min

𝜌𝑒
∑
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2
𝑤𝑖𝒖𝑖

𝑻𝑭𝑖

𝑠. 𝑡. ∶  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑲(𝜌𝑒)𝒖i = 𝑭𝑖

𝑓1 ≥ 𝑓1 = 300 𝐻𝑧 

∑𝑚𝑒𝜌𝑒

𝑁

𝑒=1

≤ 𝛽𝑀 = 0,8𝑀, 0 < 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑒 ≤ 1, 𝑒 = 1,… ,𝑁 

𝑖 = 1,… ,4
𝑤𝑖 = 1 ∀ 𝑖 

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛

 (25) 

I opti control kan även ytterligare parametrar för styrningen av optimeringen definieras genom. 

Bestraffningskoefficienten 𝑝 i SIMP modellen är här definierad som parametern med namnet 

DISCRETE, med en liten skillnad, då DISCRETE i själva verket är detsamma som 𝑝 − 1. Default 

värden för DISCRETE är 1,0 för strukturer som främst består av skalelement medan samma värde är 

2,0 för solid-dominerade strukturer. När en minsta tillåten godsstorlek är definierad på parametern 

MINDIM så påverkar detta dock bestraffningskoefficienten och DISCRETE startar då på 2 och ökar 

sedan till 3 över kommande iterationer. Som nämndes tidigare i teorin så är detta ett bra förfarande för 

att undvika lokala minima till optimeringsproblemet. 

MINDIM parametern är även beroende av meshen och det är rekommenderat att värdet är mellan 3-12 

gånger större än genomsnittstorleken för ingående element vilket då måste beaktas vid disketiseringen.  

I opti control panelen kan även värden på 𝜌𝑚𝑖𝑛 samt konvergenskriterium ställas in, default värde för  

𝜌𝑚𝑖𝑛 är 0,01 och motsvarande parameter heter MINDENS. Konvergenskriterium bestäms av 

parametern OBJTOL med default värdet 0,005.  

För topologioptimeringen av elkabelbracketen så är MINDIM 7,5 gånger större än det genomsnittliga 

elementet och default värden har använts för MINDENS samt OBJTOL.  

Den erhållna materialfördelningen ses i Figur 7 där rött representerar material. Funktionskraven på 

bracketen och den minsta tillåtna godsstorleken för det här fallet ger en relativt stor begränsning på 

möjlig topologi.  
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Figur 7: Materialfördelning 

8.3.3 Utvärdering av plåttjocklek och erhållna topologier 

Den erhållna topologin i föregående avsnitt var för originalbracketens plåttjocklek på 1,6 mm. Den 

använda aluminiumplåten finns dock tillgänglig i tjocklekar om var tionde mm mellan 0,6 – 6,0 mm. 

När det gäller att finna en bästa kombination av plåttjocklek och topologi finns det två riktlinjer att 

följa: 

1. Hål i sig har inget värde utan det är viktminskningen som söks, mindre plåttjocklek bör alltid 

vara att föredra om det är möjligt att kvitta dessa.  

2. Genom att utföra topologioptimeringen för ett antal plåttjocklekar med summan av 

komplianserna för alla lastfall som målfunktion och samma bivillkor i form av en absolut 

massa kan spänningsanalyser för detta visa vilken kombination som är bäst för varje lastfall. 

Vid tidigare dimensionering av brackets på Saab har plåttjockleken varit det främsta sättet att hålla ner 

vikten, tjockleken har då varierat mellan 1,2 och 2,0 mm beroende på bracket men det beror också på 

att tjockare plåtar än så heller inte ger bättre värden för nitförbanden. Vidare måste även den artikel 

som bracketen monteras på vara minst lika tjock som bracketen vilket ger ännu en anledning att 

föredra mindre plåttjocklek (Wärn). I appendix B kan en utvärdering av plåttjocklek och topologi ses 

för elkabelbracketen.  

8.3.4 Optistruct Smooth 

OSSmooth panelen hittas under fliken post processing i Hypermesh och en ny mesh skapas med hjälp 

av funktionen FEA reanalysis. Vidare måste förutom den tidigare nämnda brytpunkten för 

designvariabeln även två filer med information specificeras, den första är den .fem fil för modellen 

som skapades när topologioptimeringen startades och den andra är den .sh fil som är en utav 

resultatfilerna från samma topologioptimering. Den nya meshen är nästintill oförändrad för de 

områden som inte ingick i konstruktionsområdet medan den nya delen som genererats för 

konstruktionsområdet i regel behöver förbättras manuellt för att uppnå Hyperworks elementkriterier.  

För topologioptimeringen av elkabelbracketen har brytpunkten valts till 𝜌𝑒 ≥ 0,4. 

8.3.5 Formoptimering i Optistruct 

Formoptimeringsproblemet har i Optistruct modellerats med målfunktionen att minimera massan med 

bivillkor på tillåten maximal spänning i elementen. Den metod som används för formoptimering i 

Opistruct kallas Vector Perturbation Approach och är i princip likadan som den metod som beskrivs i 

teoriavsnittet 6.2.3 (Optistruct User's Guide 2013). 

Det finns två formoptimeringspaneler i Optistruct, shape och free shape. Den som har utnyttjats i 

optimeringen av elkabelbracketen är free shape som särskiljer sig från det andra alternativet genom att 
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den accepterade rörligheten för randen bestäms automatiskt vilket minskar arbetsbördan då 

spannvektorer inte behöver definieras av användaren. Det enda som behöver definieras är således vilka 

noder på randen som skall tillåtas röra sig, hur mycket och i vilken riktning. Dvs. ska randen tillåtas att 

enbart växa eller enbart krympa eller ska förändringsriktningen vara obegränsad.  

Bland de parametrar som styr formoptimeringen så är NSMOOTH, NTRANS, och MVFACTOR 

viktigast.  

NSMOOTH anger hur många lager/rader med element ifrån de valda noderna vars form ska tillåtas 

förändras för att undvika en kritisk förvrängning av meshen. En kritisk förvrängning av meshen 

innebär att optimeringen förändrar nodernas position så pass mycket att de påverkade elementens form 

inte längre uppfyller elementkriterierna vilket resulterar i att optimeringen avbryts.   

Parametern NTRANS kan utnyttjas för fall då en rand eller yta består av både noder som ingår och 

inte ingår i formoptimeringens konstruktionsområde. NTRANS specificerar då hur många av de 

närmast angränsande noderna inuti konstruktionsområdet som skall ingå i en mjukare övergångszon 

mellan de två områdena.  

MVFACTOR är en parameter med syfte att stabilisera optimeringsprocessen genom att specificera hur 

mycket de i konstruktionsområdet ingående noderna får flyttas i en iteration. Förändringen är då 

definierad som 𝑀𝑉𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 ∙ 𝑚𝑒𝑠ℎ_𝑠𝑖𝑧𝑒 där 𝑚𝑒𝑠ℎ_𝑠𝑖𝑧𝑒 är den genomsnittliga elementstorleken.  

För formoptimeringen av elkabelbracketen har följande värden på dessa tre parametrar använts: 

𝑁𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻 = 100, 𝑁𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆 = 0, 𝑀𝑉𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 = 0,5.  

Nedan i ekvation (26) syns det förenklade formoptimeringsproblemet för den redan 

topologioptimerade meshen där 𝑚𝑒 är massan för element 𝑒, 𝜎𝑗,𝑣.𝑀 är största von Mises 

effektivspänning i element 𝑗 och utvärderas för alla fyra lastfall. 𝑄 är antalet element som 

spänningsresponsen definierats för, 𝑁 är antalet element i meshen, 𝑖 är den i:te kontrollpunkten och 𝑂 

är antalet kontrollpunkter. 
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𝑖 = 1,… , 𝑂
𝑗 = 1,… , 𝑄
𝑒 = 1,… ,𝑁

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛

 (26) 

Den ökade noggrannheten de medför att använda andra ordningens finita element är för 

formoptimeringen åtråvärd. Dessa element har dessvärre uppvisat en större tendens till kritisk 

förvrängning än första ordningens dito vilket är rimligt med tanke på det ökade antalet rörliga noder. 

För en komplex geometri kan det även vara så att formoptimering med andra ordningens element inte 

ens är möjlig att genomföra utan att dessa förvrängs till kritisk grad. Den bästa lösningen till det 

problemet är att göra formoptimeringen två gånger, först med första ordningens element så en enklare 

geometri erhålls och sedan ändra dessa element till andra ordningens element och göra om 

formoptimeringen.  

Som befarat var dock beräkningstiden för formoptimeringen av elkabelbracketen avsevärt längre då 

andra ordningens element användes, detta i kombination med att det i vissa fall är mer effektivt att 



22 

 

använda fler element av första ordningen med samma antal frihetsgrader som motsvarande 

diskretisering med andra ordningens element gör att första ordningens element anses vara att föredra.  

För att säkerställa hög noggrannhet vid formoptimeringen av elkabelbracketen kombinerades en 

konventionell konvergensstudie med formoptimeringen, dvs. först utfördes formoptimeringen med en 

genomsnittlig elementstorlek på ca 0,8 mm den erhållna strukturen diskretiserades sedan på nytt med 

en 25 % högre upplöst mesh, elementstorlek på ca 0,6 mm, då den påföljande formförändringen 

kördes var det bara ett element som med ca 1 % bröt mot hållfasthetsvillkoret och formförändingen 

således marginell varför god noggrannhet ansågs vara uppfyllt för en elementstorlek på 0,6 mm.  

Till vänster i Figur 8 ses diskretiseringen för elkabelbracketens optimala topologi med en 

genomsnittlig elementstorlek på ca 0,8 mm även de i formoptimeringen ingående noderna har 

framhävts i svart. Vid valet av dessa noder måste kravet på material i en radie runt fästelement 

beaktas. Detta beror på den för free shape modellerbara begränsningen på nodernas 

förändringsriktning inte kan definieras stegvis för ett antal noder åt gången utan gäller för samtliga 

ingående noder. Eftersom förändringsriktningen för de flesta ingående noder önskas vara obegränsad 

så måste åtgärder vidtas så att de valda noder som sitter på den del av foten som inte får krympa inte 

heller gör det. Detta kan åstadkommas genom att först inkludera ett större antal noder runt fotens rand 

och se vart formoptimeringen önskar krympa den. Då kan en gräns ungefärligt identifieras för vilka 

noder på foten som kan inkluderas utan att foten krymper och bryter mot kravet. Ett alternativ kan 

också vara att dela upp noderna på flera formoptimeringar i Optistruct och begränsa dessa enskilt.  

 

Figur 8: T.v. formoptimeringens ingående noder, t.h. erhållen formförändring 

8.3.6 Realisering av optimeringsresultatet i CATIA v5 

Utifrån för och nackdelar med de olika filformaten tillgängliga för export av optimeringsresultatet till 

CATIA v5 så ansågs det mest lämpligt att använda IGS. Realiseringen av en parametriserad CAD 

modell för optimeringsresultatet sker sedan med hjälp av originalbracketens dito. Först breddas 

originalbracketens konstruktionsgeometri för att ge en större grundyta att rita av den optimerade 

geometrins konturer på. Därefter importeras IGS filen med strukturoptimeringsresultatet till samma 

CAD modell där arbetet sedan sker för en plan yta i taget. För varje plan yta kan konturerna av 

strukturoptimeringsresultatet projiceras på den breddade konstruktionsgeometrin där dessa sedan 

tolkas för perfekt symmetri och tillverkningsvillkor såsom minsta möjliga innerradier. Efter att detta 

gjorts för alla plana ytor binds dessa samman med de böjda ytorna och sedan återstår bara att tilldela 

den önskade plåttjockleken så är den parametriserade soliden färdig. 
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8.3.7 Utvärdering av optimerad bracket 

Efter att den optimerade bracketen konstruerats i CATIA så återstår en sista utvärdering av 

konstruktionen. En spänningsanalys för de fyra lastfallen verifierar hållfastheten medan robustheten 

verifieras genom att ytterligare lastfall som för den erhållna topologin uppfattas som allvarliga. I fallet 

med den optimerade elkabelbracketen har detta testats för hela hanteringslasten mitt på endast den ena 

utav de nu två armarna som utgör kabelns anliggningsyta, se Figur 9.  

 

Figur 9: Bracketens robusthet testas 

Verifieringen har gjorts i Hyperworks för att konsekvent använda samma FEM lösare, det finns dock 

moduler för FEM i CATIA v5 som kan användas. Största von Mises effektivspänning för alla lastfall 

ses i figurserien 10-14 på nästa sida. Där syns det också tydligt hur optimal strukturen är för de olika 

lastfallen där speciellt lastfall 1 och 3 varit dimensionerande för optimeringen. Blå områden som 

direkt gränsar till röda områden visar platser där brottgränsen överskrids vilket endast sker i anslutning 

till fästelementen för lastfall1 och 3 vilket kan förbises. Dessa resultat kan jämföras med motsvarande 

analyser för originalbracketen i appendix A.  

Den lägsta egenfrekvensen för den optimerade bracketen är 339 Hz, 13 % marginal till kravet på minst 

300 Hz och ca 17 % marginal till FEM analysens resultat för originalbracketen på 290 Hz.  

Den optimerade bracketen väger 8,3 gram vilket är 11,7 % mindre än originalbracketen som väger 9.4 

gram. 

I tabell 2 ses kompliansen för de fyra lastfallen dels för originalbracketen och dels för den optimerade 

bracketen.  

Tabell 2: Jämförelse av kompliansen för lastfall 1-4 för originalbracketen och den 
optimerade bracketen 

𝐋𝐚𝐬𝐭𝐟𝐚𝐥𝐥 1 2 3 4 

𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐛𝐫𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭 865 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 167 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 659 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 47 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 

𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭 853 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 176 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 700 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 65 [𝑚𝑚2 𝑁⁄ ] 

𝐅ö𝐫ä𝐧𝐝𝐫𝐢𝐧𝐠 −1,4 % + 5,4 % +6,2 % + 38,3 % 
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Figur 10: Spänningsanalys lastfall 1 Figur 11: Spänningsanalys lastfall 2 

 

Figur 12: Spänningsanalys lastfall 3  Figur 13: Spänningsanalys lastfall 4 

 

Figur 14: Spänningsanalys robusthetstest 
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9 Metodik för optimering av en generell bracket 
Lejonparten av förfarandet vid optimeringen utav elkabelbracketen kan generaliseras för användning 

på en godtycklig bracket i JAS Gripen. Den största skillnaden blir för förarbetet där de många olika 

användningsområden för brackets ger olika krav. Förutom elkabelbrackets finns det hydraulikbrackets 

som är vanligt förekommande standardbrackets. Dessa fäster in rör med hydraulolja mot 

skrovstrukturen och har då till skillnad från elkabelbracketen även en operationslast att dimensionera 

mot. Det innebär till exempel att även utmattning blir aktuellt att analysera. Alla brackets har tidigare 

med handräkning dimensionerats och detta material utgör en naturlig startpunkt för förarbetet. I 

handräkningsdokumenten finns bland annat beskrivit om bracketen dimensioneras mot brottgräns eller 

sträckgräns, om temperatureffekter på materialdata måste beaktas samt givna värden på en eventuellt 

nödvändig korrektionsfaktor för plasticering.  

Förarbetet kan delas in i tre delar, insamling av nödvändigt startmaterial, identifiering av 

funktionskrav och identifiering av tillverkningskrav. I tabell 3 har dessa delar brutits ned ytterligare i 

mindre uppgifter. CAD-modellen är nödvändig för en utvärdering utav originalbracketen men också 

för de fall då konstruktionsområdet bör definieras på den ursprungliga geometrin. Standardbrackets 

tillverkas utifrån en aluminiumplåt som bockas, men för unika artiklar kan det vara andra 

tillverkningsvillkor som måste undersökas.  

När de tre ingående delarna har bockats av och det finns en tydlig bild av ett tänkt 

konstruktionsområde för topologioptimeringen kan förarbetet anses färdigt. För exempelvis en unik 

bracket som fräses ur ett aluminiumblock så definieras konstruktionsområdet på en rymdgeometri 

bestående av solidelement. 

Tabell 3: Förarbetets tre delar 

1. Nödvändigt 
startmaterial: 

2. Identifiering av 
funktionskrav: 

3. Identifiering av 
tillverkningskrav: 

Handberäkningar Kontakt med systemhållfasthet Kontakt med tillverkningsansvarig 

CAD-modell 
Kontakt med berörd 

konstruktör 
 

Materialdata   

Fästelementdata   

Efter förarbetet väntar modellering av bracketen i Hyperworks då ska en startgeometri importeras eller 

skapas och det tänkta konstruktionsområdet bör om möjligt skiljas från icke-konstruktionsområden 

genom att den styckas upp. Därefter diskretiseras geometrin följt av att elementen tilldelas material 

och eventuell tjocklek för skalelement. Vid diskretiseringen måste hänsyn tas till eventuell minsta 

tillåten godsstorlek såsom beskrevs i 8.3.2. Diskretiseringens upplösning är inte avgörande för 

topologioptimeringen och första ordningens element kan användas för att spara beräkningstid. Då 

återstår att modellera lastfall och flera lastfall måste beaktas likt för optimeringen av elkabelbracketen 

ovan för att ge ett robust resultat. Om symmetri kan utnyttjas i topologioptimeringen så halveras 

antalet nödvändiga lastfall vilket sparar arbetstid. Vid identifiering av lastfallen är det viktigt att 

beakta eventuellt stöd från underlag, framförallt ifall de kan förkorta hävarmen för en pålagd last. 

Fästelement bör som redovisades för elkabelbracketen modelleras med CBUSH element. I tabell 4 har 

dessa modelleringssteg listats. 
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Tabell 4: Modellering i Hyperworks 

1. Geometri 2. Diskretisering 3. Lastfall 

Importera/skapa ny Elementtyp och ordning Böjning/dragning i 𝑥, 𝑦, 𝑧 

Dela upp i konstruktions/icke-

konstruktions- område 
Elementstorlek Symmetri 

Kontrollera att geometrins 

kanter mm. 

Elementkvalitet kontrolleras 

mot kriterier 
Stöd 

Med modellen färdig ska topologioptimeringsproblemet formuleras, det görs enligt de fyra stegen i 

avsnitt 7.2.1. Det är särskilt viktigt att beakta begränsningarna i Optistruct. Då alla brackets 

dimensioneras mot hållfasthet är det önskvärt att ställa upp topologioptimeringsproblemet med 

målfunktion att minimera massan med spänningsbivillkor. Detta visade sig fungera dåligt för 

topologioptimeringen av elkabelbracketen i avsnitt 8 framförallt på grund av stora spänningar i icke-

konstruktionsområdet som inte kunde åtgärdas genom att material lades till i element i 

konstruktionsområdet. Resultatet från en undersökning med ytterligare förklaringar till varför 

spänningsbivillkor till topologioptimering med dagens implementation i Optistruct fungerar dåligt 

finns i appendix C. På grund av detta rekommenderas det att topologioptimeringsproblemet formuleras 

på samma sätt och med samma metodik som för elkabelbracketen. Förverkligande av den färdiga 

topologin till en ny mesh med OSSmooth följer samma metod som för elkabelbracketen i avsnitt 8.3.4. 

Formoptimeringsproblemet ska formuleras på samma sätt som för elkabelbracketen med mål att 

minimera massan med bivillkor på högsta tillåten spänning för varje element. Ingående noder måste 

väljas intelligent för att styra resultat i önskvärd riktning beträffande exempelvis icke-

konstruktionsområdet. När det gäller diskretiseringen så är det nu viktigt att den ger ett realistiskt 

resultat för spänningsanalysen så att formoptimeringen resulterar i en struktur som faktiskt håller för 

hanteringslasten. Det är därför brukligt att kombinera formoptimeringen med en konvergensanalys för 

att identifiera en elementstorlek som ger tillräcklig noggrannhet utan att beräkningstiden blir för lång. 

Andra ordningens element kan användas för att öka noggrannheten men det ger också en väsentligt 

längre beräkningstid. I många fall är dessutom topologioptimeringsresultatet så geometriskt komplext 

att någon lösning till formoptimeringsproblemet inte går att hitta utan att diskretiseringen når en kritisk 

grad av förvrängning för andra ordningens element. Det är då rekommenderat att först lösa 

formoptimeringsproblemet med första ordningens element för att sedan öka ordningen ett steg och på 

nytt lösa formoptimeringsproblemet. Alternativt kan man som för elkabelbracketen endast använda 

element av första ordningen med fin upplösning.   

Bra värden för parametrarna NSMOOTH och MVFACTOR behöver prövas fram men generellt för 

mindre elementstorlek krävs ett större värde på NSMOOTH för att undvika att meshen förvrängs och 

optimeringen avbryts. Det gäller även för element av andra ordningen då dessa har en tendens att 

lättare förvrängas än första ordningens dito. För elkabelsbracketen upptäcktes att för NSMOOTH = 

100, ett stort värde, så var beräkningstiden ca 40 % kortare än för NSMOOTH = 10.  

När det gäller tolkning av geometrin i CATIA så bör man så länge som bracketen tillverkas från 

bockad plåt följa metoden som beskrivs i avsnitt 8.3.6. Ifall optimeringen har utförts med solidelement 

och bracketen har varierande tjocklek eller i något annat avseende gör att den metoden inte är lämplig 

så bör optimeringsresultat exporteras i STL format och med hjälp av modulerna DSE och QSR 

återskapa en geometri och i förlängningen parametrisera den.  
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Avslutningsvis ska den optimerade bracketen utvärderas, först bör en sista spänningsanalys för alla 

lastfall göras och sedan en jämförelse med originalet för att mer specifikt påvisa förändringarna i 

framförallt vikt och styvhet. Vidare bör även robustheten verifieras för något eller några lastfall som 

misstänks vara bekymmersamma för den nya strukturen. 

10 Diskussion 
Osäkerhet i resultatet från hållfasthetsutvärderingen av elkabelbracketen är framförallt kopplad till 

förfarandet att använda en korrektionsfaktor och översätta det olinjära plastiska problemet till ett 

linjärelastiskt och dimensionera mot brottgränsen. Detta används generellt endast för att ge en 

indikation om hållfastheten men det anses hos Saab tillräckligt för delar som endast belastas i 

katastroffall. Vidare hade en korrektionsfaktor beräknad för det aktuella tvärsnittet gett en bättre 

indikation om hållfastheten. Ett praktiskt prov av elkabelbracketen skulle förbättra utvärderingen och 

ge ett uppmätt värde för korrektionsfaktorn.  

Även om elkabelbracketen inte dimensioneras mot någon operationslast så kommer utmattning på 

grund av vibrationer att ske då aluminium saknar utmattningsgräns. Samtidigt som den optimerade 

bracketen har väldigt skarpa innerradier så kan det vara aktuellt att undersöka både 

utmattningshållfastheten och eventuell spricktillväxt i ett framtida arbete.  

Metodikens flaskhals anses vara steget att återskapa en parametriserad CAD modell, detta är dock ett 

bekymmer som alla som arbetar med topologioptimering ofrånkomligen får dras med. Den metod som 

beskrivits i avsnitt 8.3.6 är den som anses mest tillfredsställande för just viktsoptimeringen av 

standardbrackets på Saab beaktat de restriktioner som finns i form av tillgängliga licenser. Min 

uppfattning är att i framtiden skulle en efterbehandlare som med en automatiserad process kan 

återskapa en fullt parametriserad CAD modell från optimeringsresultatet leda till en våldsamt ökad 

popularitet för topologioptimering som ingenjörsverktyg. 

Det beskrivna tillvägagångssättet för att bestämma en övre gräns för tillåten massa vid 

topologioptimeringen, 𝛽, anses vara besvärligt och tidskrävande. För vidareutveckling av metodiken 

har därför detta moment god förbättringspotential.  

I en eventuell utveckling av metodiken i framtiden kan det vara intressant att bestämma realistiska 

värden för nitförbandets styvhet och på så vis förbättra modelleringen.  

Prägling har identifierats som ett sätt att generera mer styvhet till strukturen att kvitta mot ytterligare 

viktminskning. Genom en kombinerad topografi- och topologioptimering i Optistruct presenteras ett 

exempel i appendix D för att belysa potentialen för prägling i detta syfte. Prägling innebär dock en 

ytterligare komplicering av tillverkningsprocessen och huruvida det är motiverat att vidareutveckla 

metoden i denna riktning är upp till Saab att avgöra.  

11 Slutsats 
De av Saab ställda målen på en optimerad och användbar standardbracket samt generaliserad metodik 

för optimering av andra brackets har uppfyllts. Den optimala elkabelbracket som tagits fram kräver 

inga övriga tillverkningsmetoder än de som redan används för originalet och den uppfyller samtliga 

funktionskrav som ställs på den.  
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Funktionskraven på elkabelbracketen i kombination med en minsta tillåten godsstorlek resulterade i en 

väldigt begränsad topologioptimering. För de två mest kritiska lastfallen är den optimerade bracketen 

styvhetsmässigt lite sämre än originalet, snäppet bättre i hållfasthetssynpunkt och samtidigt 11,7 % 

lättare. Då elkabelbracketen är en utav de minsta i Gripen så uppfattas 11,7 % viktminskning som en 

konservativ uppskattning för vad som går att åstadkomma för större artiklar.  

 

Figur 15: Originalet t.v. och den optimerade bracketen t.h., i mitten de bådas konturer sett från ovan 

Optimeringen av elkabelbracketen har generaliserats till en metodik för strukturoptimering av andra 

beslag i JAS 39 Gripen och komprimerats till en arbetslista i Figur 16.  

 

Figur 16: Metodik för optimering av generell bracket 
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13 Appendix 

Appendix A Spänningsanalys för originalbracket 

 

Figur 17: Lastfall 1  Figur 18: Lastfall 2 

 

Figur 19: Lastfall 3  Figur 20: Lastfall 4 
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Appendix B Utvärdering av plåttjocklek och topologi för elkabelbracketen 

Den bästa kombinationen av plåttjocklek och topologi har utvärderats genom att utföra en 

topologioptimering med samma diskretisering och samma konstruktionsområde för fem plåttjocklekar 

mellan 1,5 – 2,0 mm. Målfunktion valdes till att minimera summan av komplianserna för de fyra 

lastfallen med ett bivillkor på den totala massan som 𝑚 < �̂� = 7,5 𝑔 = 𝛽 ∙ 𝑚0(𝑡 = 1,6 𝑚𝑚). Sedan 

har största von Mises effektivspänning jämförts för de olika kombinationerna av topologi och 

plåttjocklek. Detta resultat ses i tabellen nedan vilket visar att originaltjockleken 1,6 mm är bäst för 

lastfall 1 vilket också anses vara det viktigaste lastfallet (Henriksson). De främsta utmanarna, 𝑡 =

1,7 𝑚𝑚, 𝑡 = 1,8 𝑚𝑚, är betydligt bättre för lastfall 3 men det anses inte kompensera för nackdelarna 

med ökad plåttjocklek och den sämre hållfastheten för lastfall 1 och 2.  

Tabell 5: Utvärdering plåttjocklek 

𝒕 [𝒎𝒎] 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 

𝒎𝟎 [𝒈] 8,8 9,4 9,9 10,5 11,7 

𝝈𝟏 [𝑴𝑷𝒂] 737 649 681 684 683 

𝝈𝟐 [𝑴𝑷𝒂] 419 475 533 536 702 

𝝈𝟑 [𝑴𝑷𝒂] 745 779 712 700 717 

𝝈𝟒 [𝑴𝑷𝒂] 419 383 344 315 288 
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Appendix C Topologioptimering med spänningsbivillkor i Optistruct 

Då det är möjligt att i Hyperworks formulera topologioptimeringsproblemet med målfunktion att 

minimera massan med bivillkor på högst tillåten spänning samtidigt som det är exakt vad detta arbete 

försöker åstadkomma så ges här en förklaring till varför detta inte har kunnat utnyttjas. 

Det första problemet med bivillkor på spänningen är att spänningen inte är korrekt återgiven under en 

topologioptimering på grund av penaliseringen av elementens mekaniska och fysiska egenskaper. 

Detta leder till missvisande spänningar i element med mellanliggande värden på designvariabeln och 

framförallt stora skillnader jämfört med närliggande element med 𝜌𝑒 ≅ 1. Detta ger överlag en 

underskattning av strukturens hållfasthet. 

Det andra problemet är att Optistructs inbyggda intelligens för att identifiera och ignorera 

spänningskoncentrationer vid exempelvis radier och randvillkor inte alltid fungerar som önskat och 

därför kan optimeringen även begränsas utav detta.  

Det tredje problemet uppkommer på grund av att spänningsbivillkoret är globalt och att inga element 

kan exkluderas från spänningsbivillkoret. Detta gör att vid fall av höga spänningar i icke-

konstruktionsområdet som inte går att korrigeras med förändrad topologi för konstruktionsområdet så 

förmår inte topologioptimeringen att knappt ta bort något material överhuvudtaget.  

I figuren nedan ses materialfördelningen för elkabelbracketen med denna problemformulering. 

Fördelningen tyder på att spänningskoncentrationerna vid fästelementen och/eller fotens främre radie 

inte har ignorerats och sedan varit omöjliga att korrigera med en förändring av topologin för 

konstruktionsområdet, dvs. en kombination av det andra och tredje problemet. 

 

Figur 21: Erhållen materialfördelning 
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Appendix D Kombinerad topografi- och topologioptimering av elkabelbracket 

För att belysa potentialen för än mer viktminskning genom att kombinera topografi- och 

topologioptimering så har detta undersökts för elkabelsbracketen.  

Vid en kombinerad strukturoptimering av det här slaget används samma målfunktion och bivillkor för 

båda optimeringstyperna. Målfunktionen har valts till att minimera massan och som bivillkor är 

förutom vibrationskravet och symmetri, även summan av komplianserna för de fyra lastfallen. En övre 

gräns för denna summa har valts till värdet för den tidigare erhållna optimala topologin i avsnitt 8.3.2. 

På så vis fås en uppskattning för hur mycket vidare viktminskning som rent teoretiskt är möjligt att 

erhålla tack vare präglingens inverkan på styvheten. Den praktiskt realiserbara viktminskningen är 

naturligtvis beroende på präglingens utformning och tillverkningskrav vilket är något 

tillverkningsansvariga på Saab måste utvärdera bättre men i tabell 6 ges de använda begränsningarna 

för detta exempel. 

Tabell 6: Präglingsparametrar 

𝑷𝒓ä𝒈𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔𝒅𝒋𝒖𝒑 1,6 𝑚𝑚 

𝑫𝒓𝒂𝒈𝒗𝒊𝒏𝒌𝒆𝒍 60° 

Till vänster i Figur 22 syns konstruktionsområden där blåa, turkosa och lila element utgör 

topologioptimeringens konstruktionsområde. Turkosa och lila element utgör topografioptimeringens 

konstruktionsområde där turkosa element är begränsade att röra sig bort från underlaget medan lila 

element får röra sig i ytnormalens båda riktningar.  Till höger ses erhållen optimal kombination av 

prägling och materialfördelning. 

   

Figur 22: Konstruktionsområden och erhållen prägling/materialfördelning 

Resultatet motsvarar en massfraktion 𝛽 = 0,72, att jämföra med 𝛽 = 0,8 som användes för den 

topologi- och formoptimerade elkabelbracketen i avsnitt 8. Denna materialfördelning kräver dock i 

högre utsträckning särskild tolkning för minsta tillåtna godsstorlek men med samma viktpåslag som 

formoptimeringen och realiseringen i avsnitt 8.3.5 resulterade i skulle detta exempel vara ca 21 % 

lättare än originalet, alltså ca 10 % lättare än resultatet i avsnitt 8.  

 


