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Abstract 

This report documents the final project which has been performed in collaboration 
with Volvo 3P through the science project named Viktor. Viktor is a project which 
will show the opportunities with virtual product development of cast iron products. 
Volvo 3P is a company which among other things develops trucks. The task has been 
to show opportunities with topology optimization as a tool in the construction phase. 
This has been done with help from a case that has been received from Volvo 3P. A 
new concept for one of their hubs has been developed. The concept shows greater 
stiffness and a lower stresses compared to the original hub. The concept would 
probably not have been developed without using topology optimization. This report 
concerns the multiple steps which are used to perform optimization with the computer 
program Altair Hypermesh Optistruct. To verify the results which has been received 
from the topology optimization Abaqus has been used as a FE-tool. The report also 
contains the limits and difficulties which can occur during the process  

Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om det examensarbete som utförts mot Volvo 3P genom 
forskningsprojektet Viktor. Viktor är ett projekt som ska visa möjligheten med virtuell 
produktframtagning av gjutna komponenter. Volvo 3P är ett företag som utvecklar 
lastbilar. Uppgiften har varit att visa möjligheten att använda topologioptimering som 
ett verktyg i konstruktionsfasen. Detta har gjorts med hjälp av ett case som erhållits 
från Volvo 3P. Ett nytt koncept för en av deras lastbilsnav har tagits fram. Konceptet 
visar på högre styvhet och en lägre spänningsnivå än dagens originalnav. Konceptet 
hade förmodligen aldrig uppkommit om det inte hade varit för topologioptimeringen. 
Rapporten behandlar de steg som utförs vid en topologioptimering med programvaran 
Altair Hypermesh Optistruct. För att verifiera de resultat som erhållits från 
topologioptimeringen har koncepten analyserats i Abaqus. Rapporten tar även upp 
begränsningar och svårigheter som användaren kan komma att stöta på under arbetets 
gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag används datorn inom produktutvecklingsfasen av gjutna komponenter. 
Forskningsprojektet VIKTOR(VIrtuellt produKtutvecklingsarbete för gjuTna 
kompOnenteR) syftar till att öka användningen av en virtuell produktutveckling dvs. 
använda datorn som hjälpmedel genom hela konstruktionsprocessen. Som det ser ut 
idag används datorn efter konceptkonstruktionsfasen. Projektet drivs i samarbete med 
olika företag i Västsverige, Gjuteriföreningen och Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Projektet sträcker sig fram till 2009 och finansieras av Vinnova och deltagande 
företag. Detta arbete är en inledande fas i VIKTOR. 
 

1.2 Problemformulering 
Vid ett konstruktionsarbete baseras konceptet för det mesta på konstruktörens egna 
erfarenheter vid tidigare konstruktioner. Konceptet som tas fram behöver därför inte 
vara det mest optimala. Den hårda konkurrensen som råder inom industrin kräver 
besparingar. Ett alternativ kan vara att introducera virtuell produktutveckling. Detta 
skulle kunna minska behovet av prototypframtagning och fysisk provning. Virtuell 
produktutveckling ska användas i ett tidigt skede i en produktutvecklingsprocess och 
på så vis sparas både tid och pengar. Topologioptimering är en matematisk metod som 
implementeras tidigt i konstruktionsfasen. Topologioptimering går ut på att fördela 
material i en viss given volym på ett fördelaktigt vis.  
 

1.3 Syfte och mål 
Avsikten med arbetet är att lösa ett existerande problem som Volvo tillhandahåller. 
Intentionen är att introducera topologioptimering som ett komplement i konceptfasen 
samt att undersöka möjligheten att importera/exportera filer mellan olika 
programvaror.  
 

1.4 Disposition/Avgränsningar 
Uppsatsen är uppdelad i två avsnitt varav den första är en introduktion till 
topologioptimering. Den andra delen berör det verkliga problemet som erhållits från 
Volvo 3P och avgränsas av de direktiv som givits av Volvo. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Strukturoptimering 
Vid nykonstruktion av en produkt genomförs ett antal olika moment. Dessa moment 
bygger upp konstruktionsprocessen. Processen kan delas upp i fyra olika forum: 
funktionsbeskrivning, konceptdesign, optimering och detaljering. För att klarlägga 
processen har ett exempel presenterats, i detta fall en lyftkran. 
 
Funktionsbeskrivning: Vid konstruering av en lyftkran behöver konstruktören veta 
dess funktion så som hur lång kranen ska vara, hur tung last den ska kunna bära osv. 
Detta steg beskriver därmed praktiska data. 
 
Konceptdesign: Under denna rubrik ska det anges av vilken typ det valda konceptet är 
för lyftkranen. I detta fall kan det handla om ett fackverk eller ett solidverk. 
Konceptuell design anger alltså vilket konstruktionsförslag som ska användas. 
 
Optimering: Funktioner och koncept är framtaget, utifrån dessa givna parametrar kan 
en optimering genomföras med hänseende taget till exempelvis att maximera 
styvheten vid en viss bestämd målvikt.  
 
Detaljering: Kraven vid detaljering är ett minst lika viktigt forum som de övriga tre. 
Att få en produkt som även tilltalar ögat ger en säljande effekt. I exemplet med 
lyftkranen kan det vara intressant att skydda kranen med ett tunt plåtskal och att måla 
den i en särskild färg. 
 
Optimeringssteget består av en iterativ-intuitiv process. En iterativ process erhålls då 
en konstruktionslösning tas fram, men att konstruktionslösningen då inte motsvarar de 
för funktionsbeskrivningen uppställda kraven. Det måste då göras en omkonstruktion. 
När en omkonstruktion ska initieras skapas det med hjälp av den intuitiva processen 
nya konstruktionslösningar som är baserade på kända lagar och 
konstruktionserfarenhet. Den iterativa-intuitiva metoden är svår att rationalisera. 
Alternativet är då att använda sig av strukturoptimering. Strukturoptimering är 
baserad på matematiska formler och kan effektiviseras med hjälp av datorer. 
 
Strukturoptimering anvisar på att optimera en struktur med givna laster och 
randvillkor. Inom strukturoptimeringen formuleras och löses problemet med att finna 
den "bästa" strukturen inom en klass av strukturer. Några konkreta och ofta använda 
mått på "bäst" är vikt, styvhet, och kostnad. Ett optimeringsproblem som har 
strukturoptimeringskaraktär det vill säga att en struktur har till uppgift att bära en last 
kan delas in i grupperna variabler och funktioner: 
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Målfunktion (f): Målfunktionen beskriver vad strukturen ska optimeras mot. Oftast 
handlar det om ett minimeringsproblem där funktionen f mäter vikt, spänning eller 
förskjutning men det kan även handla om ett maximeringsproblem där f mäter livstid 
eller första egenvinkelfrekvensen. 
 
Designvariabler (x): Styrande för designvariablerna är parametrar som exempelvis 
struktur. Parametrarna beskriver med andra ord någon form av geometri. 
 
Tillståndsvariabler (u): Tillståndsvariabler beskriver det som ska besvaras vid en 
given struktur x och last F. Responsen kan vara allt från förskjutning som inte får 
överstigas till en spänning som inte får överstigas. 
 
Dessa variabler och funktioner kan därmed definiera ett optimeringsproblem enligt en 
matematisk modell: 
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Strukturoptimering delas in i tre kategorier, topologioptimering, formoptimering och 
storleksoptimering.[1] 
 

2.2 Topologioptimering  
Topologioptimering är den mest använda formen inom strukturoptimering. Det ska 
nämnas att den intuitiva processen inte har försvunnit helt tack vara att man använder 
sig av strukturoptimering. Den intuitiva processen finns fortfarande kvar men dock 
inte i lika hög grad. Topologioptimering arbetar efter en iterativ process som beskriver 
förmågan att hitta en optimal fördelning av materialet vid givna laster och randvillkor. 
Nedan ses i figur 1 en schematisk bild där det finns en initial modell med en viss 
volym där material får fördelas. [1] 
 
 

 
Figur 1 Struktur som erhålls vid en topologioptimering [2] 

Till vänster ser vi ursprungsgeometrin. Geometrin är alltså fastsatt längs hela den 
vänstra randen och det anbringas en punktkraft i den nedre delen av strukturen. När 
topologioptimeringen körts har hål uppkommit. 
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2.3 Metodik för topologioptimering 
Nedan följer en generell metodik för topolgioptimering. Metoden kommer att baseras 
på att ta fram en så styv struktur som möjligt med hänseende tagit till ett 
volymvillkor. 

2.3.1 Problemformulering 

En förbestämd volym med ett linjärelastiskt isotropt material har tagits fram. 
Volymen antar variabeln Ω . Den linjärelastiska modellen innebär att: 

• Spänningar och deformationer återgår till ursprungstillståndet 
• Temperaturen påverkar inte strukturen 

Ett isotropt material innebär att man har två materialparametrar, elasticitetsmodul och 
ett tvärkontraktionstal. 

2.3.2 Designparametrar 

Designdomänen är den plats där strukturen kommer att förändras. Designdomänen bör 
ha en enkel geometri, detta för att underlätta uppbyggnaden av ett finitaelement-nät. 
Designvariabeln x kan i topologioptimering betraktas som en densitet som antar 
värdena noll eller ett. Noll innebär att inget material placeras ut och en etta innebär att 
det finns material. Varje element representeras därmed vid en optimering av en etta 
eller nolla.[4] När man använder en högupplöst mesh fordras många element och det 
kan då bildas onödigt många ”grenar i trädstrukturen”, se figur 2. 
 

       
 

       
 

          
 

Figur 2 Visar lösningens beroende av meshstorlek. 
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Det gäller då att hitta en bra balansgång över hur många element som ska användas. 
För att ytterliggare hjälpa optimeringen att ta fram en bra lösning används en 
bestraffningsterm q. Denna bestraffningsterm hjälper lösningen att konvergera mot en 
bättre lösning d.v.s. få densiteten att gå mot 1 eller 0. Formulering enligt: 
 

∫
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Här representerar eE elasticitetsmodulen för ett särskilt element och 0E  
elasticitetsmodulen för ett linjärt elastiskt isotropiskt material. V åskådliggör hur 
mycket volym som får designas under optimeringen. Elementen antar då värden 
mellan noll och ett. För att ett mellanliggande värde ska kunna sålla sig till ett eller 
noll används denna bestraffningsterm vilket medför en mindre trädstruktur. Det blir 
alltså mindre bra att placera ut material i vissa element p.g.a. att priset för materialet 
blir för högt i förhållande till vilken styvhet som erhållits. [2] Generellt används en 
bestraffningsterm på två vid arbete i två dimensioner och en bestraffningsterm på fyra 
när man jobbar med volymer. [5] 

2.3.3 Optimeringsproblem 

Topologioptimering utgår från en given målfunktion och ett givet bivillkor som 
beskrivits tidigare. Målfunktionen har som uppgift att begränsa en designvolym x. Det 
vanligaste som optimeringen körs mot är att erhålla en maximerad styvhet vilket är 
det samma som att minimera kompliansen eller minimera töjningsenergin i hela 
strukturen med bivillkoret att behålla en viss volym. 

2.3.4 Lösningsmetod 

Man delar in strukturen i ett antal element, s.k. finita element. Det uppsatta problemet 
löses sen med hjälp av finita elementmetoden. Ekvationen ser då ut på följande vis: 

( ) FuxK =  
 
Kompliansen skrivs som: 

( ) ( )xuFxc T=  
 
Topologioptimeringsproblemet ser då ut enligt följande: 
 

( )
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2.4 Arbetsprocessen 
Vid topologioptimering kan förfarandet över arbetsprocessen se ut ungefär så här: 
 

 
Figur 3 Arbetsprocessen [3] 

 
Vid start av en topologioptimeringsprocess ska det finnas en förbestämd volym 
bestående av designbart material och eventuellt icke designbart material. Det ska 
också finnas givna laster och randvillkor på strukturen. Därefter fastställs vad det är 
optimeringen ska optimera mot och programmet räknar då ut förskjutningar och 
töjningar. Dessutom beräknar programmet kompliansen om det nu är den som är satt 
till målfunktion. Därefter tar programmet fram en lämplig lösning och det får då göras 
en värdering av den informationen som framkommit och konstruktören får då avgöra 
om optimeringen ska vara klar. Om optimeringen inte skulle vara tillfredsställande så 
ska en uppdatering/ändring av konstruktionsvariablerna ske. Men skulle allt se helt ok 
ut så fortsätter tolkningen med andra program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initial modell/givet lastfall och randvillkor 

Beräkna förskjutningar och töjningar 

Beräkna kompliansen 

Är resultatet tillräckligt tillfredställande? 

Uppdatera designvariablerna 
och tillståndsvariablerna 

Tolka resultat med hjälp 
av andra program 

Nej Ja 
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2.5 Formoptimering 
Formoptimering är en stor del av strukturoptimering men kommer inte att behandlas 
ingående i denna uppsats då projektet endast riktar sig mot topologioptimering. 
Formoptimering brukar användas efter att en topologioptimering slutförts. Det går 
även att kombinera dessa med en gång så att programmet tar hänsyn till båda delarna 
vid endast en körning. Formoptimering grundar sig till att förändra ränder i strukturen. 
Skillnaden mellan formoptimering och topologioptimering är att inga hålrum tillåts att 
bildas utan att endast ränderna som beskriver hålrummen får variera. [1] Se figur 4.  

 
Figur 4 Struktur som erhålls vid en formoptimering. [2] 

 
Till vänster ser vi ursprungsgeometrin. Strukturen innehåller från början två hål och är 
fastsatt längs hela den vänstra randen. Kraften anbringas som en punktkraft i den 
nedre delen av strukturen. När topologioptimeringen körts har de cirkulära hålen fått 
former av ellipser. 
 

2.6 Storleksoptimering 
Optimeringen hanterar och modifierar elementegenskaper som skaltjocklek, balkars 
tvärsnittytor, styvhet och massa för att lösa optimeringsproblemet. Denna optimering 
kan köras samtidigt som andra typer av optimeringar. 
 
Strukturelement, så som skal, balkar, stänger och fjädrar, definieras av 
indataparametrar som skaltjocklek, tvärsnittsegenskaper och styvhet. Dessa 
parametrar modifieras vid en storleksoptimering. Vissa strukturelement har ett flertal 
parametrar som är beroende av varandra. Som exempel kan man nämna balkelement 
vars tvärsnittsegenskaper styr arean, tröghetsmomentet och vridningskonstanter.  
Struktur som erhålls vid en storleksoptimering ses i figur 5. [4] 

 
Figur 5 Struktur som erhålls vid en storleksoptimering. [2] 

Till vänster ser vi ursprungsgeometrin. Strukturen som består av ett fackverk är 
fastsatt i den vänstra kanten. Kraften anbringas som en punktkraft i den högra nedre 
delen av strukturen. När optimeringen körts klar erhålls en tjockare tvärsnittsarea på 
stängerna.
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3 Topologioptimering i praktiken 
I praktiken används någon form av programvara för att lösa 
topologioptimeringsproblem. I det här arbetet har Altairs programvara Hypermesh 
Optistruct använts. Syftet med detta arbete är att lösa ett skarpt case som erhållits från 
Volvo 3P. För att få kunskap i den programvara som kommer att användas har ett 
akademiskt problem studerats. I detta kapitel redovisas det akademiska problemet som 
studerats ingående samt de lösningssteg som utförts för att lösa problemet. Dessutom 
utvärderas olika arbetssätt i samma kapitel. 
 

3.1 Akademiskt problem 
Det akademiska problemet går ut på att ta fram ett hjälpmedel som ska användas för 
att lossa bultar. Hjälpmedlet ska kunna användas med en hand och få plats i en 
verktygslåda. Konceptet som ska tas fram kommer att kunna liknas vid en fast nyckel. 
Förhoppningen är att ett nytt koncept ska tas fram som är både styvare och eventuellt 
lättare än en vanlig fast nyckel. Nedan i figur 6 ses den fasta nyckel som använts som 
referens. Ingen hänsyn har tagits till tillverkningsmetoder eller det estetiskt utseendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6 Referensnyckeln 
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Skapa designdomän 

Skapa kollektorer 

Skapa komponentegenskaper 

Skapa laster 

Skapa randvillkor 

Skapa subcase 

Skapa responses 

Skapa målfunktion 

Skapa bivillkor 

Optimera 

Material 

Mesh 

Last 

Randvillkor 

Skapa mesh 

3.2  Topologioptimering med Optistruct 
Ett flertal steg måste passeras innan en topologioptimering kan utföras med 
programmet Optistruct. Dessa steg kan liknas med de steg som utförs vid 
spänningsberäkningar i ett fem-program. Stegen består av att ta fram en designdomän, 
lägga på material, applicera krafter och randvillkor mm. I följande stycken genomförs 
respektive steg med hjälp av det akademiska problemet. Olika fördelar och problem 
med respektive steg redovisas. Nedan i figur 7 ses ett schema över de steg som utförs.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7 Schema över ingående steg i topologioptimering. 
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3.2.1 Designdomänen 

Första steget i en optimering är att ta fram den designdomän som ska användas. Med 
designdomän menas den yta eller volym som har en fast eller varierande densitet. En 
yta/volym som alltid skall ha material d.v.s. med en densitet på 1 benämns i detta 
arbete non-design, om densiteten i ytan/volymen får variera mellan noll och ett 
benämns den design. Dessa ytor eller volymer kan skapas direkt i Hypermesh eller 
importeras från ett cad-program med hjälp av exempelvis ett iges-format.  
 
I det här fallet ska verktyget kunna användas med en hand. Det måste därför alltid 
finnas ett handtag som kan greppas. Detta handtag benämns ”handtag-nondesign” det 
vill säga densitet 1. Ytan runt handtaget lämnas tom för att handtaget ska kunna 
greppas. I övrigt får det skapas material från handtaget och runt hela bulten. Denna 
yta benämns ”bult-design” det vill säga densitet från 0 till 1. Ytan där bulten ska få 
plats lämnas tom. I figur 8 ses den designdomän som skapats för detta problem 
handtag-nondesign ses i orange och bult-design ses i blått. Designdomänen har ritats 
upp i ProEngineer och sedan importerats till Optistruct med hjälp av ett iges-format.  
 

 
Figur 8 Designdomänen  

 
I detta exempel är det ganska enkelt att se vad som ska vara designbart och vad som 
skall vara icke designbart material. Nyckeln tas fram helt från början. I verkligheten 
kan problemen vara mycket svårare. Beroende på hur långt en produkt är framskriden 
i tillverkningsfasen är produkten låst på olika sätt. Rör det sig om en omkonstruktion 
av en befintlig komponent kan den exempelvis vara låst till en viss tillverkningsmetod 
eller att den kanske ska passa ihop med andra komponenter. Nedan har en 
sammanställning gjorts av frågor som kan vara bra att tänka på vid framtagning av 
designdomäner. 
 
 

• Ska komponenten passa ihop med någon annan komponent? 
o Det är viktigt att dessa gränssnitt är väldefinierade och satta som non-

design.  
• Är tillverkningsmetoden redan bestämd? 

o Ska en detaljen exempelvis extruderas bör ett extruderingsvillkor 
anges. Ska detaljen gjutas kan delningslinjer anges.  

• Vilket utrymme får detaljen ta? 
o Komponenten måste kanske rymmas i en viss volym. 

• Måste verktyg användas för att montera delarna? 
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o Ska ett verktyg användas vi montering måste det lämnas plats för detta 
redan när designbart och icke designbart material bestäms. 

• Hur ska komponenten monteras? 
o Eventuella monteringshjälpmedel kan anges redan i optimeringen så 

som centreringsklackar. 
• Kan material som finns i detaljen idag tas bort? 

o Detaljen kan vara för styv som den är idag. Att experimentera med 
designdomänen kan leda till nya spännande idéer.  

 
Ju tidigare i konceptfasen optimeringen sker desto friare kan designdomänen sättas.  

3.2.2 Kollektorer 

Kollektorer används i Hypermesh Optistruct för att hålla reda på och sortera de olika 
indata som skapas. I kollektorerna får respektive data sina specifika egenskaper. 
Nedan ses de olika kollektorer som måste skapas för att kunna köra en optimering.  

3.2.3 Materialkollektor 

Här anges vilket material som ska användas i strukturerna. Ska flera olika material 
användas får flera kollektorer skapas. I Hypermesh kan användaren använda sig av 
olika materialtyper. Materialet för den fasta nyckeln tilldelas egenskaper i form av E-
modul på 170 GPa, densitet 7,2 g/cm² samt tvärkontraktionstal 0,27.  

3.2.4 Komponentkollektor 

Designdomänerna delas in i olika komponenter och tilldelas komponentegenskaper. 
Varje del blir en unik komponent. Om geometrin hämtats in från en iges-assembly har 
programmet redan skapat komponenter och dessa kan uppdateras. Om geometrin 
skapats i Optistruct måste komponenter skapas från ytor eller volymer. 
Komponenterna tilldelas egenskaper i form av material och meshegenskaper. Det kan 
vara två- eller tredimensionella element. T.ex. shell som är ett tvådimensionellt 
element eller solid som är ett solidelement. Dessa egenskaper flyttas senare över till 
den mesh som skapas i komponenten. I det här fallet är designdomänen uppbyggd i 
två dimensioner och därmed används skalelement, d.v.s. shell. Det tilldelas en 
tjocklek på ett och tilldelas det material som skapats i steget som förklarats tidigare. I 
och med att strukturen har importerats från ProEngineer har Hypermesh redan skapat 
komponenter och dessa behöver därför endast uppdateras.   

3.2.5 Lastkollektor 

Minst en lastkollektor måste skapas. I denna placeras alla krafter som anbringas på 
strukturen. Om olika typer av laster t.ex. punktlast och volymlast ska användas måste 
en kollektor för varje last skapas. I det här fallet skapas en kollektor som heter ”Last”, 
här kommer lasten som angriper handtaget att placeras. 
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3.2.6 Randvillkorskollektor 

I denna kollektor hamnar de randvillkor som anbringas på strukturen, t.ex. 
punktlåsningar eller låsta linjer. I detta fall är kollektorn döpt till ”Randvillkor”. 

3.2.7 Mesh 

I meshmodulen får strukturen sin mesh. Det finns flera olika sätt att skapa en mesh på 
i Hypermesh. Vad som är lämpligt att använda beror helt på strukturens geometri. Det 
enklaste sättet som också har använts i detta problem är funktionen automesh. 
Programmet meshar då själv upp den yta som angivits. Det är viktigt att ha rätt 
komponent aktiv under meshningen. Detta p.g.a. att meshen placeras på den yta som 
angivits, med de egenskaper som den aktiva kollektorn har.  Nedan i figur 9 ses 
designdomänen när automesh har tillämpats. Meshen har tagit över de egenskaper 
som fanns i respektive del/komponent. Meshen har gjorts finare runt bulthålet, detta 
då det kan uppstå stora spänningsvariationer här. 
 

 
Figur 9 Designdomänen meshad. 

Vad som är bra att tänka på när meshen består av flera komponenter är att mesharna 
måste ”sys” ihop. I gränsen mellan non-design och design ovan ligger just nu dubbla 
noder. Krafter kan ej föras över mellan dessa två meshar. För att lösa detta görs de 
noder som ligger nära varandra gemensamma. Detta görs med ett kommando som 
kallas equivalence. Användaren får här ange toleransen för hur nära noderna måste 
ligga varandra för att de ska göras till gemensamma. Här kan det uppstå problem om 
det är stora eller ojämna avstånd mellan noderna. Är det ojämna avstånd kan noder 
utelämnas och krafter kan då överförs på ett felaktigt sätt. Om stora avstånd tillåts kan 
noder flyttas för långt och elementen blir därmed sneda. Nedan i figur 10 visas två 
exempel på detta. I det här fallet uppstår dock inte några problem då de två mesharna 
är förhållandevis lika varandra i gränsen mellan dem. 
 

 
 

Figur 10 Problem som kan uppstå med meshen 
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3.2.8 Laster 

Laster kan läggas på noder, linjer eller ytor. När laster appliceras är det viktigt att rätt 
kollektor är aktiv för att lasten ska få rätt egenskaper. Lastens storlek spelar ingen roll 
så länge man optimerar mot komplians. Det som är viktigt att tänka på är förhållandet 
mellan olika laster, detta då optimering mot komplians alltid tar fram en så styv 
struktur som möjligt oavsett storlek på last. Nedan i fig 11 har en utbredd last 
anbringats utmed underkanten på handtaget med riktning mot handtaget. Storleken på 
lasten är 1 N. Lasten ses som röda pilar. 

 
Figur 11 Designdomänen med last 

3.2.9 Randvillkor  

Modellen måste låsas på något sätt för att optimeringen ska vara lösbar. Det finns 
möjligheter att låsa noder, linjer, ytor samt komponenter, i translation samt rotation. 
Även här måste rätt kollektor vara aktiv. Viktigt att tänka på är att efterlikna 
verkligheten så gått det går utan att låsa för ”lite” eller för ”hårt”. Om modellen låses i 
t.ex. endast en punkt kommer lösningen inte att bli bra. Det blir stora töjningsenergier 
som går mot oändligheten vilket leder till konstiga resultat med material i hela 
designdomänen. Om för stora ytor låses finns en risk för motsatsen. Strukturen blir för 
stark på de ställen som låsts och materialet söker sig hit under optimeringen i 
förhoppning om att det här området är starkare än vad det egentligen är.  
 
I det akademiska exemplet har linjerna i bulthålet låsts i alla leder. Radier har skapats 
i bulthålet för att undvika spänningskoncentrationer. Se figur 12. Randvillkoret ses 
som gula trianglar. Alternativet till att detta randvillkor är att använda kontaktvillkor 
vilket tas upp i avsnitt 3.3.  

 
Figur 12 Designdomän med last samt randvillkor 
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3.2.10 Loadcase 

Nästa steg är att skapa det lastfall som ska vara med i optimeringen. Här tas de laster 
och randvillkor med som skall påverka optimeringen. Detta tillåter användaren att 
skapa flera olika randvillkor och laster på en gång. Vid optimeringen kan användaren 
sedan välja vilka som ska ingå i optimeringen. 

3.2.11 Topology 

Här väljs vad som skall optimeras och vad som ska utelämnas. Här väljs de 
komponenter som tidigare benämnts design. Dessa kommer nu att ingå i optimeringen 
och få en varierande densitet. De övriga komponenter som inte valts kommer att få 
densitet 1. 

3.2.12 Responses  

Responses är de funktioner man vill optimera mot. Det kan t.ex. vara förskjutning, 
volym, spänning, komplians mm. Det här steget kan liknas med det steg som utfördes 
för att skapa kollektorerna. Funktionerna skapas här med rätt egenskaper men tilldelas 
inte värden eller mål. I fallet med den fasta nyckeln ska optimeringen ta hänsyn till 
komplians samt volym så dessa två responses skapas.  

3.2.13 Målfunktion  

Målet med optimeringen är att få en så styv struktur som möjligt. Detta innebär att 
optimering ska utgå från att minimera kompliansen (minimera töjningsenergin) i 
strukturen. Här hämtas den response in som tidigare skapats och har då som mål att 
minimeras. Här väljs även vilket lastfall som ska användas. 

3.2.14 Bivillkor 

Ofta är det på det viset att en viktminskning är att föredra när optimeringen körs och 
då används ett bivillkor. Här väljs det volymvillkor som skapats tidigare i responses 
och det tilldelas ett värde. I fallet med den fasta nyckeln så ska det tillåtas en 
volymsfraktion på 0.1 d.v.s. material tillåts på 10 % av designdomänen.  

3.2.15  Optimering  

När dessa steg har genomförts är förberedelserna inför optimeringen klara. De 
kollektorer som skapats visas i en trädstruktur som hjälper användaren att ha koll och 
möjlighet att ändra parametrar. I figur 13 ses trädstrukturen och designdomänen när 
nyckeln är klar för optimering. Vad som är bra att tänka på är att ställa upp 
minimigränsen för ramminnet och tillåta programmet att använda mer ramminne för 
att påskynda optimeringen. 
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Figur 13 Optimering klar för analys 

3.2.16 Optimeringsresultat 

Resultatet av optimeringen visas i en postprocessor i Hypermesh. Det finns här ett 
antal olika möjligheter att visualisera sin optimerade struktur. I en perfekt värld skulle 
densiteten i strukturen antingen ha värdet noll eller ett, detta är dock inte fallet. 
Strukturen består av element med varierande densitet. Användaren får själv sätta 
gränsvärdet för vilken densitet som skall visas. Här gäller det att ha lite känsla och 
visa tillräckligt låg densitet för att få en snygg struktur utan att göra den för stor. Om 
det finns vikt eller volymkrav kan dessa användas. Användaren får då prova sig fram 
mellan olika densiteter för att komma så nära sin målvikt som möjligt. Nedan i figur 
14 och 15 ses resultatet av optimeringen men med olika gränsvärden för densiteten.  
 

 
Figur 14 Densitet under 0,3 visas. 

 
Figur 15 Densitet under 0,6 visas. 
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3.3 Kontaktvillkor 
Resultaten i kapitel 3.2.16 är i princip symmetriska vilket kan verka konstigt då lasten 
anbringas i endast en riktning. Detta beror på randvillkoren. När ränderna låses tar de 
kraft i alla frihetsgrader vilket inte stämmer överens med verkligheten. Kontaktkraften 
förändras längs bultens kant vilket kommer att leda till drag i den ena kanten och 
tryck i den andra. I verkligheten skulle nyckeln endast påverkas av tryckkraften och 
inte som i det här fallet båda krafterna. För att förbättra randvillkoren och komma 
närmare verkligheten kan kontaktvillkor användas istället för att låsa ränderna. Om 
kontaktvillkor används tas endast krafter upp i tryck samt som friktion mot ytan. Detta 
leder optimeringen ett steg närmare verkligheten.   
 
Kontaktvillkor i hypermesh modelleras med hjälp av endimensionella fjäderelement. 
Elementen fästs mellan noder och tilldelas en fjäderkonstant efter hur hård kontakten 
ska vara. Elementen tilldelas även en sträcka som de tillåts tryckas ihop innan de blir 
styva. Denna sträcka motsvarar det glapp som kan finnas mellan ytor. När 
kontaktvillkor användas måste en olinjär optimering användas p.g.a. att kontakterna 
förändras under optimeringens gång. Detta leder till en ökad beräkningstid. 
Kontaktvillkor bör därför endast användas då de verkligen behövs och undvikas då 
stora modeller körs (många element).  
 
För att underlätta modelleringen av kontaktvillkoren modelleras och meshas bulten i 
Hypermesh. Detta för att noder ska fästa mellan elementen. Bulten finns inte med i 
själva optimeringen mer än att dess ränder låses och kopplas med fjäderelementen. 
Kontaktelementen sätts med ett glapp på 0.1 mm. I figur 16 ses modellen med 
kontaktvillkor modellerade.  
 

 
Figur 16 Kontaktvillkor modellerade. 
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Resultatet som erhålls med kontaktvillkor blir ett helt annat jämfört med låsta ränder. 
Se figur 17.  
 

 
Figur 17 Optimeringen med kontaktvillkor 

 
Vad som kan läggas märke till är att det alltid läggs material där det finns kontaktytor, 
även om elementen inte gått i kontakt. Materialet läggs med tjockleken av ett element. 
Detta måste tas i beaktande då resultatet exporteras. Användaren får själv bearbeta 
strukturen och ta bort material som ej behöves. I figur 18 ses en förstorad bild av figur 
17 där material som uppstått på grund av kontaktvillkor markerats. 
 

 
Figur 18 Närbild på material som skapats med kontaktvillkor. 
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3.4 Pattern repetition 
Nyckeln som tagits fram tar nu endast upp krafter åt ett håll. För att nyckeln ska 
kunna ta krafter åt två håll måste pattern repetition användas. Pattern repetition tar 
hänsyn till två eller flera lastfall vid olika tidpunkter och skapar en struktur som klarar 
krafterna samtidigt eller var och en för sig. När pattern repetition används modelleras 
två eller flera identiska strukturer upp. På dessa strukturer läggs olika lastfall. Se figur 
19. En struktur sätts sedan till master och en till slave. Optimeringen tar först hänsyn 
till masterstrukturen och därefter tar den hänsyn till slavestrukturen samtidigt som den 
tar hänsyn till masterlastfallet.  

 
Figur 19 Optimering med två lastfall. 

 
I figur 20 ses resultatet av optimeringen med dubbla lastfall. Den nya strukturen klarar 
nu av lastfallen var och en för sig eller båda ihop. Anledningen till att strukturen ej är 
symetrisk är att lösningen tar hänsyn till ett lastfall först och därefter tar hänsyn till det 
andra. Om symmetri är önskvärt måste pattern grouping användas och symmetriplan 
måste anges vilket försvårar avsevärt. Den optimerade strukturen blir då symetrisk 
kring planet. 
 

 
Figur 20 Nyckel optimerad med kontaktvillkor och pattern repetition 
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3.5 Exportering 
För att få användning av resultatet måste det exporteras. Detta görs med hjälp av 
ossmooth i Hypermesh. På samma sätt som ett gränsvärde för densiteten fick anges i 
postprocessorn anges ett gränsvärde här. Användaren har ett flertal verktyg för att den 
exporterade strukturen ska bli så jämn och fin som möjligt. Det kan t.ex. vara att 
jämna ut vinklar eller att göra hörn skarpare/rundare. Den exporterade filen kan 
tillhandahållas i flera olika filformat beroende på vad filen ska användas till. Nedan i 
figur 21 ses resultatet exporterat som en iges-fil till cad-programmet ProEngineer. 
Nyckeln har även givits en tjocklek. Pro Engineer har använts för att göra 
skiftnyckeln symetrisk.  

 

Figur 21 Slutlig nyckel.  

 

3.6 Efterbearbetning  
Modeller som exporteras är ofta kantiga och måste ritas om för att konstruktören ska 
få en användbar modell. Graden av omritning beror på vad modellen skall användas 
till. Ska modellen användas för spänningsberäkningar, gjutsimulering eller som 
ritningsunderlag? I ett tidigt skede är det viktigt att få en uppfattning av strukturens 
hållbarhet. Att modellen är lite kantig och vågig spelar då inte så stor roll. Modellen 
som erhålls från optimeringen är ett konceptförslag och inte någon slutlig produkt.  
 

3.7 Analys 
För att få en uppfattning om den optimerade strukturen verkligen är bra har en enkel 
spänningsberäkning genomförts i Abaqus. Den optimerade strukturen har jämförts 
med en struktur som kan liknas vid en fast nyckel. Strukturerna har samma volym och 
belastas på samma sätt. Nedan figur 22 och 23 ses de två strukturerna.  

 
 
Figur 22 Optimerad nyckel                       Figur 23 Referencenyckel                                   
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Lasten anbringas som i optimeringen på den smala ytan på handtaget. I figur 24 ses 
nyckeln klar för analys. 
 
 

 
Figur 24 Nyckel klar för analys. 

 
Ytan där bulten anbringas låses i samtliga translationsfrihetsgrader.  
Materialet som används är ett vanligt stål, med E-modul= 210 GPa och 
tvärkontraktionstal=0,29. 
 
Analysen som körs är statisk.  
 
Elementen som används i analysen är 10 nodiga tetraelement (C3D10M) med en 
kvadratisk ansats. Storleken på meshen har anpassats efter storleken på navet eller 
datorns kapacitet.  
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3.7.1 Resultat av spänningsberäkning 

Nedan följer figurer på resultaten från Abaqusberäkningarna. Figurerna 25,26 visar 
spänningen (Von Mises) i nycklarna. Nedböjningen är framtagen ur ytterkanten av 
handtaget (röd prick).  
 

 
Figur 25 Originalnyckel 

Maximal spänning blir <24,02 MPa, nedböjning blir 0,1341 mm 
  
 
 

 
 

Figur 266 Ny optimerad nyckel lastfall 2 

Maximal spänning blir  10 MPa, nedböjning blir 0,0245 mm 
 
Beräkningarna visar att den optimerade nyckeln är bättre i nedböjning men även 
bättre vad det gäller spänning. Den optimerade nyckeln får en nedböjning som är 
drygt fem gånger bättre än referensnyckeln och en spänning som är mer än halverad. 
Optimeringen ses därmed som lyckad. Nästa steg blir att gå vidare med det här 
konceptet och jämna till kanter och runda till handtaget, detta görs dock inte i detta 
arbete. 
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4 Case Volvo 
 
Volvo är ett företag som ständigt utvecklar sitt konstruktionsarbete. En del i detta kan 
vara att använda topologioptimering i ett tidigt skede av konstruktionsprocessen. För 
att se vilka möjligheter som finns inom topologioptimering har ett case tagits fram för 
det här projektet. Detta går ut på att ta fram ett nytt nav till en av Volvos lastbilar och 
försöka göra det styvare och eventuellt lättare jämfört med dagens nav. Fullständig 
kravspecifikation ses i Bilaga A. Detta har lösts med hjälp av de steg som genomförts 
i det akademiska exemplet. Vissa nya metoder har använts för att få ett så bra resultat 
som möjligt. I följande avsnitt förklaras de steg som utförts för att lösa problemet.  
 

4.1 Originalnavet 
Nedan i figur 28 ses navet som det ser ut idag. Inuti navet pressas koniska rullager in 
från två håll mot den klack som finns där. I hålen i ytterringen slås eller pressas bultar 
in som sedan används vid montering av fälgen samt bromstrumman.  
 

 

Figur 27  Originalnavet.  

 

 
Klack 

Ytterring 
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4.2 Topologioptimering Case Volvo 
I detta kapitel följer en förklaring till hur optimeringen har utförs på navet som 
erhållits från Volvo. Optimeringen har utförts på samma sätt som det akademiska 
problemet. De olika stegen förklaras dock inte lika ingående. Förhoppningen är att ett 
nytt nav ska tas fram med ökad styvhet och eller minskad vikt.  

4.2.1 Designdomänen 

Volvo kom tidigt med ett förslag på designdomän. Detta förslag ses i figur 29. 
Designbart material ses i transparant ljusblå färg. Detta förslag var dock tvunget att 
förkastas, eftersom den designbara volymen helt enkelt var för stor. Om detta förslag 
till designdomän hade använts hade det kunnat medföra problem vid montering. 
Bultarna hade varit tvungna att monteras på ett annat sätt. Idag pressas bultarna in 
bakifrån. Det är extremt viktigt att vara noggrann vid utformningen av 
designvolymen. Speciellt när det gäller omkonstruktion av befintliga produkter som 
ska monteras på ett visst sätt och i en viss maskin. 

   
 

Figur 28 Föreslagen designdomän från Volvo 
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Efter diskussion med Volvo angående designvolymen togs en ny designdomän fram. 
Designdomänen för navet delas in i icke designbar volym och designbar volym. Det 
vill säga volymer som alltid ska ha material och volymer som tillåts att ha en 
skiftande densitet. Navet delas in i ring-nondesign (1), tumme-nondesign (2), lager-
nondesign (3) samt nav-design (4) se figur 30. Designbart material i blått och icke 
designbart i gult. För mer information om detta se avsnitt 3.2.1.  
 
 

 
Figur 29 Ny designdomän  

 
Vid framtagning av dessa designdomäner har hänsyn tagits till bland annat montering 
av bultarna samt montering av lager. Vad gäller montering av bultarna så ska det 
finnas möjlighet att med en slägga slå in bultarna i materialet samt att bultarna ska få 
plats. Detta har lett till Ring-nondesign. Denna volym har satts till nondesign då det 
alltid måste finnas material här. Hålen för bultarna har fyllts igen för att underlätta 
meshning. Volymen runt bulthålen har lämnats tom för att möjliggöra montering.   
Volymen Tumme-nondesign har skapats för att de hjulcentreringsklackar som finns 
på originalnavet även ska finnas med i fortsättningen. Dessa används vid montering 
av fälg och hjälper då till att centrera och hålla fälgen på plats.  
För att lagren ska kunna monteras på ett säkert sätt och inte börja ”vandra” krävs att 
godstjockleken över naven är minst tretton mm. Därmed skapas Lager-nondesign. I 
denna volym kommer även den stoppklack med som lagren pressas mot. Designbart 
material tillåts ända upp till hålkanten där bultarna fästs in. I övrigt begränsas 
volymen Nav-design av kringliggande detaljer så som bromssystem med mera. 
Designvolym har även tillåtits mellan bulthålen i vissa. 

2 

2 

4 

3 

1 
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4.2.2 Mesh 

Jämfört med det akademiska problemet är den här strukturen mer komplex och 
därmed svårare att mesha. Metoden som användes vid det akademiska problemet med 
en automatisk meshgenerator går inte att använda. Den skapar för mycket element av 
dålig kvalitet så som negativa egenvärden, små och stora vinklar med mera. Istället 
har strukturen fått meshas upp bit för bit och därefter kopplats samman med 
kommandot equivalence (avsnitt 3.2.7). Meshen har skapats genom att en tvärsnittsyta 
har meshats med tvådimensionella element som sedan har skickats längst en linje och 
därmed fyllt strukturen. Detta leder till en jämn och strukturerad mesh av god kvalité. 
Elementen som har använts är kubiska element samt tetraeder. 

4.2.3 Material 

Materialet som används i navet är segjärn (GGG50) som är ett isotropt material d.v.s. 
materialet har två materialparametrar, E-modul 170 GPa och poissons tal 0.29. 
Densiteten för materialet är 7.2 g/cm3. 

4.2.4 Randvillkor 

Navet låses i translation i två ränder i mitten av ytorna där lagren kommer att ligga. 
Anledningen till detta är att låsningen blir för stor om ytorna låses. Analysen ser detta 
som en yta som är stelare och material kommer att söka sig hit på ett onaturligt sätt. 
Ett test har även gjorts med att modellera upp lagren men resultatet av detta skilde sig 
väldigt lite från de med enbart låsta ränder. Det här randvillkoret har diskuterats fram 
tillsammans med Volvo. 

4.2.5 Laster 

Lasten som har använts vid optimeringen har erhållits från Volvo. Det är dessa lastfall 
som de själva använder vi beräkningar. 
 
Lasterna som har erhållits är följande: 
 
 Vert(Fv) Lat (Fa) 
Kurva ~1,6a ~+0,9a (lastfall 1) till -0,6a (lastfall 2) 
Rakt fram ~2a ~±0,3a (lastfall 3) 
 
Där a=axeltryck/2 
Axeltryck=6,7ton 
Lasterna förklaras i fig 31 där nav (lila), fälg(blå), däck (svart) samt krafterna kan ses. 
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Figur 30 Schematisk bild över nav. 

 
Enligt uppgift står lasten som uppstår vid kurvtagning för 90-95% av 
dimensioneringen, därmed har denna last valts för optimeringen. I och med det att Fa 
kraften har två värden kommer pattern repetition att användas på samma sätt som i 
avsnitt 3.4. Möjligheten finns att använda alla fyra lastfall vid optimeringen. Detta 
kräver dock mycket datorkraft och har ej utförts här. 
 
För att få en verklighetstrogen lastpåläggning anbringas lasten där däcket har kontakt 
med marken. Detta har åstadkommits med hjälp av stela element och en modell av 
fälgen. Lasten kopplas samman med fyra stela länkar som sedan kopplas ihop med 
fälgen. Fälgen är en beräkningsmodell som erhållits av Volvo. Den består av 
skalelement som tilldelas materialegenskaper för stål. E-modul 208 GPa och poissons 
tal 0.29 mm. Fälgen låses sedan samman med en ring som motsvarar tjockleken på 
fälgen samt den bromstrumma som ligger mellan fälgen och navet, detta för att få rätt 
hävarm mellan lasten och navet. Anledningen till att bromstrumman inte tas med är 
att den inte kommer att påverka optimeringen mer än ökad beräkningstid. Låsningen 
mellan delarna sker i samtliga noder. Kraften överförs på detta sätt på ett naturtroget 
sätt. I optimeringen spelar lastens storlek inte någon roll däremot förhållandet mellan 
lasterna. Detta då optimeringen kommer att ta hänsyn till komplians och skapa styvast 
möjliga struktur. Lasterna har därmed satts som lastfall 1 Fv=1,6 N, Fa=0,9 N samt 
lastfall 2 Fv=1,6 N, Fa=-0,5 N. 

Fa 

Fv 

Centrum 
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4.2.6 Pattern 

Som optimeringen ser ut nu tas ingen hänsyn till att hjulet kommer att rulla det vill 
säga att hjulet måste vara symmetriskt. Det finns flera sätt att lösa detta på i 
Optistruct. Det enklaste är att använda sig av cyclic pattern. Denna funktion tar 
hänsyn till rotation kring en axel och delar upp navet i bitar kring axeln som en 
”tårta”. Användaren får själv välja hur många bitar som strukturen ska delas upp i och 
strukturen delas upp automatiskt. Denna funktion fungerar i nuläget dock inte 
tillsammans med flera lastfall. Alternativet till detta är att använda pattern repetition 
som tidigare i det akademiska problemet. Användaren får då själv dela upp sin 
struktur i tårtbitar och tala om för optimeringen att varje tårtbit ska vara likadan. 
Tårtbitarna måste även ha lokala koordinatsystem som pekar åt samma håll gärna in 
mot centrum av navet. Nedan i figur 32 ses navet uppdelat. Alla ”tårtbitar” blir 
likadana. 

 
Figur 31 Navet uppdelat i ”tårtbitar”. 

Nedan i figur 33 ses skillnaden mellan att optimera med och utan pattern på en enkel 
cirkel som är låst i nederkant och har en pålagd last i överkant. Till vänster ses 
resultatet utan pattern och till höger med pattern.  

 
Figur 33 Optimering med och utan pattern. 
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4.2.7 Optimering 

I övrigt utförs optimeringen på samma sätt som det akademiska problemet i avseende 
kollektorer mm. Optimeringen minimerar kompliansen med avseende på vikten. Ett 
flertal olika optimeringar har utförts, både vad det gäller målvikt och designbar 
volym. Nedan ses en lista på de optimeringar som har utförts i Optistruct.  
 
Optimering 1  Minimerar kompliansen 

Målvikt 100 % av originalnavets vikt. 
 
Optimering 2  Minimerar kompliansen  

Målvikt 70 % av den designbara volymen hos 
originalnavet. 

 
Optimering 3  Minimerar kompliansen 
  Målvikt 100 % av originalnavets vikt. 
  Designbart material mellan hålen. 
 
I optimering 3 har Ring-nondesign ändrats. Element mellan hålen har flyttats från 
kollektorn Ring-nondesign till kollektorn Nav-design. Optimeringen tillåts nu att ta 
bort material mellan hålen om det skulle vara fördelaktig. Ring-nondesign har nu bara 
volym runt hålen med en diameter på 60 mm. Nedan i figur 34 ses navet när det är 
klart för optimering med fälgen och navet uppdelat i tårtbitar. 

 
Figur 34 Nav klart för optimering. 
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4.2.8 Exportering 

Resultaten från dessa tre optimeringar exporteras med hjälp av ossmoth till 
ProEngineer. Försök har gjorts med att exportera direkt till Abaqus, men detta har 
visat sig vara svårt, mer om detta i avsnitt 4.4. Även exporteringen till ProEngineer 
har varit problemfylld. Den importerade modellen har därför endast använts som mall 
när nya nav har modellerats. Från de tre optimeringarna har totalt tio nav tagits fram. 
Nav med ojämnt nummer har samma vikt som orginalnavet. Nav med jämna nummer 
har viktreducerats. Nav 7-10 är nav som tagits fram genom att kombinera nav 1-6. 
Detta har gjorts efter analyser i Abaqus. Naven redovisas i bilaga B. 
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4.3 Analys 
För verifikation av de framtagna koncepten har spännings- och 
förskjutningsberäkningar i Abaqus genomförts. Koncepten har jämförts med 
originalnavet för att se eventuella skillnader. Då optimeringen har utförts med krav på 
minimerad komplians har i huvudsak förskjutning använts vid jämförelsen mellan 
naven. Minimerad komplians medför en styvare struktur vilket i sin tur medför lägre 
förskjutningar. Förskjutningarna har tagits ut ur punkten där lasterna anbringats. 
Maximal spänning har tagits ut från varje nav. Hänsyn har tagits till 
spänningskoncentrationer som uppkommit till följd av randvillkoren. Anledningen till 
att även spänningar beaktats är spänningskravet på 400 MPa som erhållits från Volvo. 
Nedan följer en beskrivning av analysen i Abaqus. Samtliga resultat från analyserna 
hittas i bilaga B samt bilaga C. 

4.3.1 Assemblering 

För att fästa ihop de olika komponenterna har kommandot tied använts. Detta innebär 
att noder som ligger när varandra på ytor mellan komponenter görs gemensamma 
inom en viss tolerans. Detta kan liknas vid kommandot equivalence som användes i 
Optistruct. Även här har trumman tagits bort och ringen används återigen för att få rätt 
avstånd mellan de olika komponenterna.  

4.3.2 Lasten 

Lasten har anbringats på samma sätt som i Optistruct. Lasten anbringas i en punkt och 
kopplas ihop med fälgen genom fyra stela länkar. Detta för att simulera däcket som 
ligger an mot marken. Beroende på vinkeln som navet har i förhållande till den 
pålagda lasten blir spänningarna olika. Lasten är pålagd där den anses vara som mest 
skadlig. Lastfallen är de samma som i Optistruct det vill säga den last som 
uppkommer vid kurvtagning. Hänsyn har tagits till höger respektive vänstersväng och 
två analyser på varje nav har utförts. För exakt storlek på lasten se avsnitt 4.2.5. Till 
skillnad från Optistruct läggs lasten på med rätt storlek inte som tidigare där 
förhållandet mellan lasterna var det viktigaste. 

4.3.3 Randvillkoren 

Även randvillkoren är de samma som i optimeringen. Insidan på navet låses i två 
ränder som ligger mitt i ytan där lagren anbringas. Låsning görs i samtliga 
translationsfrihetsgrader.  

4.3.4 Mesh 

Elementen som används i analysen är tionodiga tetraelement (C3D10M) med en 
kvadratisk ansats. Storleken på meshen har anpassats efter storleken på navet eller 
datorns kapacitet.  
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4.4 Problem vid exportering 
Ett stort problem som finns inom industrin idag är möjligheterna att exportera filer på 
ett smidigt sätt mellan olika programvaror. Detta har visat sig vara en mycket 
problematisk del i det här projektet. För att förkorta ledtider och möjliggöra en 
snabbare konstruktionsprocess är det önskvärt att modeller ska kunna exporteras och 
importeras på ett snabbt och smidigt sätt utan mellanliggande steg så som omritning 
mm. Försök har gjorts under det här arbetet att minimera antalet steg mellan 
ursprunglig idé och slutligt koncept. Den önskvärda vägen från idé till koncept var 
från början av arbetet enligt nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
Från designdomän i ProEngineer till optimering i Optistruct har inte varit några 
problem. Exportering och importering har utförts med iges-format utan svårigheter. 
Då exporteringen utförts från en assemblymodell i ProEngineer har de olika 
komponenterna delats upp automatiskt i Optistruct. Svårigheterna har legat i att få den 
optimerade strukturen från ossmoth att importeras på ett bra sätt i Abaqus. Modellen 
som erhålls från ossmoth består av en mängd ytor som inte är hopsatta. Komponenten 
består alltså av flera ytor och inte av en solid. Då dessa plockas in i Abaqus klarar inte 
programmet av att ”sy” ihop ytorna. Modellen blir en skalmodell med 
osammanhängande ytor och inte en solid som är önskvärt. Försök har även gjorts med 
att plocka in modellen i ProEngineer för omkonstruktion. Även här uppstår problem 
då ProEngineer ser modellen som ytor som är ”hopsydda” och inte som en solid. Det 
finns verktyg för att lösa dessa problem i ProEngineer, dessa klarar dock inte av detta 
då modellen består av för många ytor. Anledningen till att den exporterade modellen 
består av så många ytor är att modellen ska bli så slät och lik den optimerade som 
möjligt. För att lösa dessa problem och få en modell som kan användas i Abaqus har 
den exporterade filen fått användas som en mall då en ny modell har modellerats i 
ProEngineer. Det krävs alltså ett extra steg mellan optimering och analys. Nedan ses 
den slutliga vägen från idé till slutligt koncept. 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan har filformatet iges använts. Försök har även gjorts med andra filformat men 
utan framgång. De nav som modellerats upp har inga dubbelkrökta ytor vilket det 
optimerade navet har. Det kan vara fördelaktigt att modellera den optimerade 
strukturen med hjälp av en person som hanterar ytor bättre. 

 
          Iges         Iges 
Designdomän         Optimering      Analys 
   ProEngineer    Optistruct   Abaqus 

 
       Iges                  Iges        Iges 
Designdomän          Optimering      Omritning            Analys 
   ProEngineer                 Optistruct       ProEngineer             Abaqus 
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5 Resultat 
Analyserna visar att det är lastfall 1 som kommer att vara det dimensionerande. 
Många av naven som har analyserats har bra resultat för lastfall 1 därför har även 
lastfall 2 tagits med då ett nytt koncept tagits fram. De nav som har förbättrat sig 
jämfört med originalnavet är nav 5, nav 7 samt nav 9. Dessa nav har klarat 
förskjutning bättre i samtliga leder i båda lastfallen. Av dessa nav utmärker sig nav 7 
lite extra. Valet har därför gjorts att gå vidare med detta nav.  
 
Nav 7 
Nav 7 är navet som har tagits fram baserat på koncepten från nav 1 och nav 5. Navet 
har samma vikt som originalnavet. Detta koncept har förstärkta ribbor samt urgröpt 
material mellan hålen. Navet ses i figur 35. 

 
 

Figur 325 Slutligt optimerat nav 

 
Det här navet är styvare än originalnavet i samtliga leder. Nedan ses en 
sammanställning av förskjutningarna på detta nav jämfört med originalnavet. Tabellen 
visar förskjutning (U) i mm i båda lastfallen samt maximal uppmätt spänning i 
(VonMises) i MPa. 
 
  U U1 U2 U3 V.M 
Originalnav 1 26.935 6.758 0.329 26.071 700 
 2 4.439 -0.546 0.295 -4.395         100 
 
Nav 7 1 25.809 6.423 0.323 24.995 400 
 2 4.367 -0.516 0.290 -4.326 100 

För bilder på analysen se bilaga B.  
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Vad som bör poängteras med konceptförslaget är att nav 7 inte är ett slutgiltigt 
koncept. Detta är endast ett förslag på hur navet skulle kunna se ut. Vidare utveckling 
måste t.ex. ske med hänsyn tagen till radier, godstjockleken samt utformningen i de 
urgröpta områdena, storleken på ribborna, utformning av hjulcentreringsklackarna, 
godstjockleken över mantelytan. För detta skulle storleks- och formoptimering vara  
bra metoder.  

Detta koncept visar på den potential som finns med topologioptimering. Detta koncept 
skiljer sig åt på många sätt i jämförelse med originalnavet. Nav 7 hade antagligen inte 
uppstått om det inte hade varit för konceptgenereringsprogrammet Hypermesh.  

Industrierna bör få upp ögonen för denna arbetsmetod. Det finns en stor möjlighet att 
ta fram nya tekniska lösningar och samtidigt spara material. Implementering i dagens 
industrier skulle vara möjlig då metoden som sådan är relativt enkel att förstå och lära 
sig. Företag som redan idag har en beräkningsavdelning besitter redan en stor del av 
kunskapen men saknar de rätta verktygen.  

Observera de höga spänninger som uppstått i originalnavet. Det krav som ställts från 
Volvo ligger på 400 MPa. Denna spännings överskrids med 300 MPa.  
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6 Slutsats och diskussion 
Utifrån givna förutsättningar ses det här projektet som lyckat. Ett nytt koncept till ett 
nytt nav har tagits fram som visar på möjligheterna med topologioptimering. Nav 7 
som tagits fram är styvare än originalnavet. Förhoppningarna är att navet även ska 
viktreducerats med hjälp av andra metoder. Troligtvis är det möjligt att spara ca två 
till tre kilo. Detta kan tyckas vara lite, men de restriktioner som ställts från Volvo 
tillåter inte materialreduktion på vissa områden. Vad som ska tas i beaktande är att det 
sitter flera nav på varje lastbil och det görs en mängd lastbilar per år. Om den här 
metoden skulle användas på flera komponenter på lastbilen skulle förmodligen mer 
vikt kunna sparas. Att industrin inte använder den här metoden i någon större 
utsträckning beror troligtvis på bristande kompetens och kunskap i de möjligheter som 
finns. Troligtvis finns det stora pengar att spara om den här metoden fick chansen hos 
större företag. Inom mindre företag där beräkningsingenjörer saknas finns troligtvis 
inte lika mycket pengar att spara. Det viktiga för industrin är att ta fram standarder för 
hur arbetet ska gå till och hur pass hårt lösningarna ska styras. När dessa väl tagits 
fram tar själva optimeringen inte lång tid. Tiden som åtgår för att ta fram standarderna 
kan troligtvis tjänas in i sparade materialkostnader.  
 
Denna metod utförs i ett tidigt stadium av konstruktionsprocessen och bör 
kompletteras med t.ex. formoptimering eller/och storleksoptimering. Förhoppningen 
är att det koncept som tagits fram under detta projekt kan få fortsätta sin bana mot ett 
färdigt förslag till Volvo. Förhoppningen är också att navet ska optimeras ytterligare 
med hjälp av de metoder som tas fram i de forskningsprojekt som bedrivs på JTH. Det 
som återstår är bl.a. att finjustera de ribbor och tjocklekar som utgör designdomänen 
på navet.  
 
Vägen till det slutliga konceptet har inte varit helt problemfri. Inlärningsprocessen har 
varit lärorik och extremt utmanande. Inlärningen har skett uteslutande med hjälp av de 
övningar som finns i Hypermeshs användarmanual. Detta visar på möjligheten att 
implementera den här metoden i industrin utan att lägga tid och pengar på kurser. Så 
länge baskunskaper finns vad det gäller beräkningsmetoder så har industrierna 
kommit en bra bit på vägen. De övningar som finns tar upp de steg som måste utföras 
för en optimering på ett strukturerat och enkelt sätt. Övningarna börjar på en enkel 
nivå och stegras successivt i svårighetsgrad. Inlärningen går därmed hela tiden framåt. 
De tillfällen då problem har uppstått med frågor som har varit svåra att besvara har 
Hypermeshs support varit mycket hjälpsam. De svarar snabbt på e-post och kan oftast 
komma med direkta svar och tips på vart information kan hittas.  
 
Under projektets gång har olika problem uppstått som med erfarenhet kommer att 
kunna förebyggas. Målvikten som erhölls från Volvo var inte genomtänkt. Med den 
målvikten skulle navet inte kunna tas fram då non-design områdena hade en större 
vikt än målvikten. För att förhindra att motsvarande problem uppstår bör målvikten 
anges på två sätt. Dels bör den sättas som del av den totala vikten av originaldelen. 
Målvikten bör också sättas som del av det designbara materialet. På det här sättet ses 
tidigt om målvikten går att uppfyllas. Hade den här metoden använts hade målvikten 
från Volvo angetts på ett bättre sätt redan från början. Konstruktören hade då 
omedelbart sett att navet inte var konstruerbart. Även designdomänerna har varit 
något av ett problem. Den första designdomänen som erhölls var som tidigare nämnts 
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för stor. Det är viktigt att man diskuterar den designdomän som skall sättas så att den 
blir rätt från början. Till hjälp kan de frågor som ses i avsnitt 3.2.1 användas. 
Designdomänen tas med fördel fram i en grupp med personer som är väl insatta i olika 
delar av problemet så som konstruktörer, produktberedare, montörer etc.  
 
Det största problemet under arbetets gång har varit meshningen. Det har varit 
komplicerat att ta fram en tredimensionell mesh av god kvalitet. Detta problem 
kommer troligtvis inte att uppstå på större företag som exempelvis Volvo som har 
egna beräkningsavdelningar som har god kunskap i meshning. Olika typer av meshar 
med olika typer av element som har använts under projektets gång har visat att 
kvalitén på meshen påverkar resultatet stort. Det har t.ex. visat sig vara fördelaktigt att 
använda kvadratiska element framför tetraeder. Meshen bör heller inte vara för fin. 
Detta beror på flera faktorer. En fin mesh tillåter för mycket lösningar vilket ställer 
högre krav på villkor så som bestraffningsfaktorer mm. En fin mesh ökar också 
beräkningstiden och storleken på de filer som skapas under optimeringens gång. Som 
exempel kan nämnas att de optimeringar som körts på navet krävt en ledig diskvolym 
på 20 Gigabyte. 
 
Än så länge finns vissa begränsningar i programvaran. Ett exempel är att cykliska 
pattern inte kan användas tillsammans med pattern repetition vilket har försvårat 
arbetet till viss del. En del av programvaran som kommer att vara användbar då den är 
färdigutvecklad kommer att vara möjligheten att optimera mot spänning. Just för 
tillfället fungerar optimeringen endast om hela designvolymen består av designbart 
material.  
 
Ett annat problem som uppstått under arbetets gång har varit att föra över filer mellan 
olika programvaror. Detta är ett generellt problem som inte bara berör Hypermesh. 
Detta problem har lett till ett extra steg mellan optimering och beräkning och har varit 
mycket tidsödande. För en van användare kommer detta steg att gå avsevärt mycket 
snabbare än vad det gjorde under detta projektet. 
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Bilaga A  Kravspecifikation 
Bilaga B Nav 1-10 med spänningsanalyser 
Bilaga C Tabeller och diagram med resultat från spänningsanalyser 
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Bilaga A Kravspecifikation 
Här nedan ses de krav och önskemål som erhållits av Volvo. 
 

Nr Typ Egenskap Krav/Önskemål 
1 Material Nav Segjärn K 
  E-modul: 170 GPa   

  Poissonstal: 0,27  

  Densitet: 7,2g/mm2  

    

2 Material Fälg Stål K 

  E-modul: 208 GPa  

  Poissonstal: 0,27  

  Densitet: 7,2 g/mm2  
    

3 Optimering skall köras mot 1: Spänning – Volym Ö 
  2: Förskjutning – Volym Ö 

  3: Komplians – Volym Ö 

    

4 Tillåten spänning i navet: 400 MPa K 

    

5 Målvikt: 9 Kg Ö 

    

6 Lastfall Enligt avsnitt 4.2.5 K 
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Bilaga B Nav 1-10 med spänningsanalyser 
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Lastfall 1 

 
 

 
Max spänning blir <700 MPa Von Mises  
Nedböjningen blir U: 26,92 mm U1: 6,757 mm U2: 0,329 mm U3: 26.07 mm 
 
Lastfall 2 

 
 

Max spänning blir <100 MPa Von Mises  
Nedböjningen blir U: 4,44 mm U1: -0,546 mm U2: 0,294 mm U3: -4,439 mm 
 
 
 



Bilagor 

 

Nav 1 
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, minimera komplians. 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 



Bilagor 

 

Lastfall 1 

 
Max spänning bli <400 MPa Von Mises 
Nedböjningen blir U: 26,08 mm U1: 6,45 mm U2: 0,325 mm U3: 25,27 mm  
 
Lastfall 2 

 
Max spänning blir <140 MPa Von Mises  
Nedböjningen blir U: 4,48 mm U1: -0,527 mm U2: 0,292 mm U3: -4,44 mm 
 
 



Bilagor 

 

Nav 2 
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, minimera komplians. 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Viktreducering 8,57 % av det optimerade navet 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
För att få ner vikten har material tagits bort från förhöjningen runt tummarna, även 
tjockleken på den krökta volymen har ändrats. 
 
 



Bilagor 

 

 
 
Lastfall 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max spänning blir <600 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 27,23 mm U1: 6,71 mm U2: 0,33 mm U3: 26,39 mm 
 
Lastfall 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max spänning blir < 160 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,72 mm U1: -0,561 mm U2: 0,298 mm U3: -4,67 mm 
 



Bilagor 

 

Nav 3 
• Optimering i Hypermesh 30 % reducering av designvolym, minimera 

komplians 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                              



Bilagor 

 

Lastfall 2 

 
Max spänning blir <550 MPa Von Mises 
Nedböjning blir U: 26,26 U1: 6,46 mm U2: 0,328 mm U3: 25,45 mm 
 
Lastfall 1 
 

 
Max spänning blir <170 MPa Von Mises 
Nedböjning blir U: 4,57 mm U1: -0,531 mm U2: 0,295 mm U3: -4,54 mm 
 



Bilagor 

 

Nav 4 
• Optimering i Hypermesh 30 % reducering av designvolym, minimera 

komplians 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Viktreducering 8,2 % av det optimerade navet 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
 
För att få ner vikten har material tagits bort från krökta volymen, samt från hålen. 
 
 
 

 
 



Bilagor 

 

Lastfall 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Max spänning blir <700 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 27,29 mm U1: 6,68 mm U2:0,333 mm U3: 26,46 mm 
 
Lastfall 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max spänning blir 240 MPa Von Mises 
Nedböjning blir U: 4,80 mm U1: -0,561 mm U2: 0,301 mm U3: -4,76 mm 



Bilagor 

 

Nav 5 
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, designbart mtrl mellan hålen 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
 



Bilagor 

 

Lastfall 1 
 

Max spänning blir <450 MPa Von Mises 
Nedböjning blir U: 25,86 mm U1: 6,42 mm U2: 0,324 mm U3: 25,05 mm 
 
Lastfall 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max spänning blir <140 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,40 mm U1: -0,519 mm U2: 0,291 mm U3: -4,36 mm 
 



Bilagor 

 

Nav 6 
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, minimera komplians, 

designbart mtrl mellan hålen 
• Exportering (*.igs) → ProE 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Viktreducering 8,16 % av det optimerade navet 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
För att få ner vikten har material tagits bort från krökta volymen samt mellan hålen. 
 
 

 



Bilagor 

 

Lastfall 1 
 

 

 
Max spänning blir <450 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 26,38 mm U1: 6,53 mm U2: 0,326 mm U3: 25.56 mm 
 
 
 
Lastfall 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max spänning blir <160 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,52 mm U1: -0,534 mm U2: 0,293 mm U3: -4,49 mm 



Bilagor 

 

Nav 7 
• Kombinering av Nav 1 och Nav 5 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
Det här navet är en kombination av nav 1 och nav 5. Navet har skapats efter eget 
tycke med ribbor och designbart material som konstruktionsvariabler.  
 
 

 
 



Bilagor 

 

Lastfall 1 
 

 
Max spänning blir <400 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 25,80 mm U1: 6,42 mm U2: 3,23 mm U3: 24,99 mm 
 
 
Lastfall 2 
 
 

 
Max spänning blir <100 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,36 mm U1: -0,516 mm U2: 0,290 mm U3: -4,326 mm 
 
 
 



Bilagor 

 

Nav 8 
• Kombinering av Nav 1 och Nav 5 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Viktreducering 7,62 % av det kombinerade navet 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
Det här navet är en kombination av nav 1 och nav 5. Navet har skapats efter eget 
tycke med ribbor och designbart material som konstruktionsvariabler.  
 

 



Bilagor 

 

Lastfall 1 
 

 
Max spänning blir <410 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 26,29 mm U1: 6,52 mm U2: 0,326 mm U3: 25,47 mm 
 
 
Lastfall 2 
 
 

 
Max spänning blir <100 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,47 mm U1: -0,53 mm U2: 0,292 mm U3: -4,43 mm 
 
 
 



Bilagor 

 

Nav 9 
• Kombinering av Nav 1, Nav 3 och Nav 5 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
Det här navet är en kombination av nav 1, nav 3 och nav 5. Navet har skapats efter 
eget tycke med ribbor, hål och designbart material som konstruktionsvariabler.  
 
 

 
 



Bilagor 

 

Lastfall 1 

 
 
Max spänning blir <400 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 25,92 mm U1: 6,44 mm U2: 0,325 mm U3: 25,103 mm 
 
 
Lastfall 2 

Max spänning blir <140 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,40 mm U1: -0,519 mm U2: 0,291 mm U3: -4,36 mm 
 



Bilagor 

 

 
Nav 10 

• Kombinering av Nav 1, Nav 3 och Nav 5 
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt 
• Viktreducering 9,08 % av det kombinerade navet 
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            

 
Det här navet är en kombination av nav 1, nav3 och nav 5 . Navet har skapats efter 
eget tycke med ribbor, hål och designbart material som konstruktionsvariabler.  



Bilagor 

 

Lastfall 1 
 

 
Max spänning blir <550 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 26,58 mm U1: 6,57 mm U2: 0,328 mm U3: 25,76 mm 
 
 
Lastfall 2 

 

 
Max spänning blir <200 MPa Von Mises  
Nedböjning blir U: 4,57 mm U1: 0,538 mm U2: 0,295 mm U3: -4,53 mm 
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Bilaga C Tabeller och diagram med resultat från spänningsanalyser. 
 

Originalnav             

              

  Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg)       

   64045 (C3D10M)  2,38E+06 17,161007       

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,9348 6,75783 3,29E-01 26,0712     
Spänning i nav [MPa]           700 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,43897 -5,46E-01 2,94E-01 -4,39536     
Spänning i nav [MPa]           100 
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Nav 1             

              
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt             
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) Ändring av vikt (%)     

  129173 (C3D10M) 2,38E+06 17,156001 0,03 %     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,0881 6,45185 3,25E-01 25,2756     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] 3,14 % 4,53 % 1,04 % 3,05 %     
Spänning i nav [MPa]           400 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,48363 -5,27E-01 2,92E-01 -4,4429     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -1,01 % 3,50 % 0,68 % -1,08 %     

Spänning i nav [MPa]           140 
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Nav 2             

              
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt             
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Viktreducering av det optimerade navet             
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) Ändring av vikt (%)     

   98233 (C3D10M)  2,18E+06 1,57E+01 8,57 %     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 27,2328 6,70734 3,30E-01 26,3918     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -1,11 % 0,75 % -0,45 % -1,23 %     
Spänning i nav [MPa]           600 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,71611 -5,61E-01 2,98E-01 -4,67315     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -6,24 % -2,65 % -1,14 % -6,32 %     

Spänning i nav [MPa]           160 
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Nav 3             

              
• Optimering i Hypermesh 30 % reducering av designvolym             
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                              Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) Ändring av vikt (%)     

   85662 (C3D10M)  2,39E+06 1,72E+01 -0,13 %     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,263 6,46059 3,28E-01 25,4538     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] 2,49 % 4,40 % 0,29 % 2,37 %     
Spänning i nav [MPa]           550 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,5796 -5,31E-01 2,95E-01 -4,53913     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -3,17 % 2,77 % -0,02 % -3,27 %     
Spänning i nav [MPa]           170 
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Nav 4             

              
• Optimering i Hypermesh 30 % reducering av designvolym             
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Viktreducering av det optimerade navet             
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) Ändring av vikt (%)     
   84015 (C3D10M)  2,19E+06 1,58E+01 8,20 %     
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 27,2993 6,6852 3,33E-01 26,4661     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -1,35 % 1,07 % -1,22 % -1,51 %     
Spänning i nav [MPa]           700 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,80444 -5,61E-01 3,01E-01 -4,76213     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] -8,23 % -2,63 % -2,05 % -8,34 %     
Spänning i nav [MPa]           240 
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Nav 5             

              
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, designbart mtrl mellan hålen           
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Exportering (*.igs) → Abaqus                                            Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) Ändring av vikt (%)     

   102047 (C3D10M)  2,37E+06 1,71E+01 0,39 %     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 25,8638 6,42296 3,24E-01 25,0515     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] 3,98 % 4,96 % 1,50 % 3,91 %     
Spänning i nav [MPa]           450 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,40005 -5,19E-01 2,91E-01 -4,35965     
Förskjutning jämfört med orginalnav [%] 0,88 % 5,02 % 1,24 % 0,81 %     

Spänning i nav [MPa]           140 
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Nav 6             

              
• Optimering i Hypermesh mot originalnavets vikt, designbart mtrl mellan 
hålen           
• Exportering (*.igs) → ProE             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Viktreducering av det optimerade navet             

• Exportering (*.igs) → Abaqus                                           Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) 
Ändring av vikt 

(%)     

  
 106517 

(C3D10M)  2,19E+06 1,58E+01 8,19%     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,3834 6,52715 3,26E-01 25,5612     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 2,05% 3,41% 0,70% 1,96%     
Spänning i nav [MPa]           450 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,52798 -5,34E-01 2,93E-01 -4,48676     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] -2,01% 2,19% 0,42% -2,08%     

Spänning i nav [MPa]           160 
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Nav 7             

              
• Kombinering av Nav 1 och Nav 5             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             

• Exportering (*.igs) → Abaqus                                           Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) 
Ändring av vikt 

(%)     

   96397 (C3D10M)  2,38E+06 1,71E+01 0,07%     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 25,8088 6,42311 3,23E-01 24,9947     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 4,18% 4,95% 1,70% 4,13%     
Spänning i nav [MPa]           400 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,36661 -5,16E-01 2,90E-01 -4,32624     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 1,63% 5,51% 1,39% 1,57%     

Spänning i nav [MPa]           100 
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Nav 8             

              
• Kombinering av Nav 1 och Nav 5             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Viktreducering av det kombinerade navet             

• Exportering (*.igs) → Abaqus                                           Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) 
Ändring av vikt 

(%)     

   89779 (C3D10M)  2,20E+06 1,59E+01 7,62%     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,2931 6,52564 3,26E-01 25,4683     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 2,38% 3,44% 0,84% 2,31%     
Spänning i nav [MPa]           410 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,47629 -5,30E-01 2,92E-01 -4,43516     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] -0,84% 2,98% 0,75% -0,91%     

Spänning i nav [MPa]           100 
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Nav 9             

              
• Kombinering av Nav 1, Nav 3 och Nav 5             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             

• Exportering (*.igs) → Abaqus                                           Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) 
Ändring av vikt 

(%)     

   99954 (C3D10M)  2,38E+06 1,72E+01 -0,05%     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 25,9175 6,43958 3,25E-01 25,1026     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 3,78% 4,71% 1,19% 3,72%     
Spänning i nav [MPa]           400 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,40466 -5,19E-01 2,91E-01 -4,36427     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 0,77% 5,03% 1,10% 0,71%     

Spänning i nav [MPa]           140 
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Nav 10             

              
• Kombinering av Nav 1, Nav 3 och Nav 5             
• Omkonstruktion till 100 % av originalnavets vikt             
• Viktreducering av det kombinerade navet             

• Exportering (*.igs) → Abaqus                                           Antal element Volym (mm^3) Vikt (kg) 
Ändring av vikt 

(%)     

   93616 (C3D10M)  2,17E+06 1,56E+01 9,08%     

              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a U U1 U2 U3   Von Mises 
Förskjutning [mm] 26,5825 6,56978 3,28E-01 25,7558     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] 1,31% 2,78% 0,06% 1,21%     
Spänning i nav [MPa]           550 
              
Kraft Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a             
Förskjutning [mm] 4,57526 -5,38E-01 2,95E-01 -4,53392     
Förskjutning jämfört med originalnav [%] -3,07% 1,49% -0,05% -3,15%     

Spänning i nav [MPa]           200 
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 Lastfall  U % U1 % U2 % U3 % 
Max von 

Mises 
           
Orig.Nav 1 26,935   6,758   3,285E-01   26,071   700 
 2 4,439   -0,546   2,945E-01   -4,395   100 
                     
Nav 1 1 26,0881 3,14% 6,45185 4,53% 3,25E-01 1,04% 25,2756 3,05% 400 
 2 4,48363 -1,01% -5,27E-01 3,50% 2,92E-01 0,68% -4,4429 -1,08% 140 
Nav 2 1 27,2328 -1,11% 6,70734 0,75% 3,30E-01 -0,45% 26,3918 -1,23% 650 
 2 4,71611 -6,24% -5,61E-01 -2,65% 2,98E-01 -1,14% -4,67315 -6,32% 140 
                     
Nav 3 1 26,263 2,49% 6,46059 4,40% 3,28E-01 0,29% 25,4538 2,37% 550 
 2 4,5796 -3,17% -5,31E-01 2,77% 2,95E-01 -0,02% -4,53913 -3,27% 200 
Nav 4 1 27,2993 -1,35% 6,6852 1,07% 3,33E-01 -1,22% 26,4661 -1,51% 650 
 2 4,80444 -8,23% -5,61E-01 -2,63% 3,01E-01 -2,05% -4,76213 -8,34% 250 
                     
Nav 5 1 25,8638 3,98% 6,42296 4,96% 3,24E-01 1,50% 25,0515 3,91% 450 
 2 4,40005 0,88% -5,19E-01 5,02% 2,91E-01 1,24% -4,35965 0,81% 130 
Nav 6 1 26,3834 2,05% 6,52715 3,41% 3,26E-01 0,70% 25,5612 1,96% 450 
 2 4,52798 -2,01% -5,34E-01 2,19% 2,93E-01 0,42% -4,48676 -2,08% 130 
                     
Nav 7 1 25,8088 4,18% 6,42311 4,95% 3,23E-01 1,70% 24,9947 4,13% 400 
 2 4,36661 1,63% -5,16E-01 5,51% 2,90E-01 1,39% -4,32624 1,57% 110 
Nav 8 1 26,2931 2,38% 6,52564 3,44% 3,26E-01 0,84% 25,4683 2,31% 420 
 2 4,47629 -0,84% -5,30E-01 2,98% 2,92E-01 0,75% -4,43516 -0,91% 120 
                     
Nav 9 1 25,9175 3,78% 6,43958 4,71% 3,25E-01 1,19% 25,1026 3,72% 400 
 2 4,40466 0,77% -5,19E-01 5,03% 2,91E-01 1,10% -4,36427 0,71% 140 
Nav 10 1 26,5825 1,31% 6,56978 2,78% 3,28E-01 0,06% 25,7558 1,21% 550 
 2 4,57526 -3,07% -5,38E-01 1,49% 2,95E-01 -0,05% -4,53392 -3,15% 140 
           
Lastfall 
1  Vertikalt 1.6*a*g  

Lateralt 
0.9*a*g   a=3350 kg g=9,82 m/s²     

           
Lastfall 
2  Vertikalt 1.6*a*g Lateralt -0.6*a*g       
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Förskjutning (Magnitud) vid lastfall  Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a
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Förskjutning (Magnitud) vid lastfall, Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a
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Maximal Spänning Von Mises vid lastfall, Kraft Ver. 1.6*a Lat. 0.9*a 
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Maximal spänning Von Mises vid lastfall Ver. 1.6*a Lat. -0.6*a
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