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SAMMANFATTNING 

Det ständigt ökande trycket på minskande utsläpp och effektivare 
energianvändning driver utvecklingen av Scanias produkter. För att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden behöver man leverera lastbilar med högre 
kvalitet och lägre bränsleförbrukning, det vill säga sänka transportkostnaderna för 
kunden. Ett steg i detta är att utveckla komponenter i fordonet som är optimerade i 
första hand med avseende på hållfasthet men även mot vikt och pris. En 
betydande andel av lastbilens komponenter är plåtfästen som ofta underprioriteras 
i produktutvecklingen. Examensarbetet fokuserade därför på att utveckla metoder 
för konstruktion av plåtfästen. 

En metod för att förbättra konstruktionerna är att arbeta med simuleringsdriven 
konstruktion. Simuleringsdriven konstruktion innebär att man inför simuleringar 
tidigt i konstruktionsprocessen och låter dessa bestämma utformningen av 
komponenten. Simuleringarna kan bestå av FEM-beräkningar så som 
egenfrekvensanalys och frekvensresponsanalys. Genom att iterativt arbeta med 
simuleringsdriven konstruktion kan man erhålla kortare ledtider och lägre 
produktionskostnader samt robustare och lättare komponenter. Scania eftersträvar 
att simuleringsdriven konstruktion ska vara ett standardiserat arbetssätt för 
konstruktörer.  

Examensarbetet har resulterat i en metodbeskrivning för konstruktörer som 
fokuserar på ämnet simuleringsdriven konstruktion. Metodbeskrivningen 
innefattar stora delar av konstruktionsprocessen och beskriver metoder och 
integrerade verktyg i CATIA V5 som är nödvändiga för att arbeta med 
simuleringsdriven konstruktion. För att metodbeskrivningen skulle testas samt få 
en pedagogisk följd konstruerades ett plåtfäste till en laddluftrörsinstallation från 
ett verklighetsbaserat problem på Scania. Med hjälp av metodbeskrivningen 
erhölls ett optimerat plåtfäste med avseende på hållfasthet, vikt och pris. 
Iterationsprocessen för det optimerade plåtfästet presenteras i 
metodbeskrivningen.  

 
 



ABSTRACT 

The ever increasing pressure on reducing emissions and improving energy 
efficiency is driving the development of the products at Scania. To be competitive 
in the market the company needs to deliver trucks with higher quality and lower 
fuel consumption in order to reduce transportation costs for the customer. One 
step in this is to develop vehicle components that are optimized primarily for 
strength but also towards weight and price. A significant portion of the truck's 
components are sheet metal brackets and these are often not prioritized in the 
product development. This thesis focuses on developing methods for the design of 
sheet metal brackets. 

Simulation driven design is a method for improving the components. Simulation 
driven design implies that simulations are introduced early in the design process 
and the simulations determine the design of the component. The simulations may 
consist of FEM calculations such as natural frequency analysis and frequency 
response analysis. By iteratively work with simulation driven design the company 
can achieve shorter lead times and lower production costs as well as lighter and 
more robust components. Scania strives to make simulation driven design as the 
standardized approach for designers. 

This thesis has resulted in a guideline for designers who focus on the subject 
simulation driven design. The guideline includes most parts of the construction 
process and discloses methods and integrated tools in CATIA V5 that are 
necessary when developing sheet metal brackets with simulation driven design. 
For testing as well as getting an educational structure for the guideline, a sheet 
metal bracket from a reality-based problem was constructed. By using the 
guideline an optimized sheet metal bracket, in terms of strength, weight and price, 
was obtained. The iteration process of the optimized sheet metal bracket is 
presented in the guideline. 
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1. INTRODUKTION 

1. INTRODUKTION 
Detta kapitel innefattar bakgrund, syfte och mål med projektet samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Scanias mål är att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar för att ge kunden 
den bästa lönsamheten över produktens livscykel. Det ständigt ökande trycket på 
minskande utsläpp och effektivare energianvändning driver utvecklingen av 
Scanias produkter. Den hårda konkurrensen i branschen gör att man behöver 
sänka transportkostnaderna för kunden. Genom att leverera lastbilar med lägre 
bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp samt högre lastvikt blir man 
konkurrenskraftiga på marknaden. Ett steg i detta är att utveckla komponenter i 
fordonet som är optimerade i första hand med avseende på hållfasthet men även 
vikt och pris. För att effektivt kunna konstruera och tillverka optimerade 
komponenter krävs det kunskap och verktyg som stöd i konstruktionsprocessen.  

En lastbil är en mycket komplex produkt med många olika komponenter. Utav 
dessa komponenter är en betydande andel plåtfästen. Dessa baseras ofta på 
tidigare plåtfästen och konstrueras i stor utsträckning under tidspress vilket kan 
leda till bristfälliga lösningar. Konstruktionerna är alltså i många fall inte 
optimerade mot varken hållfasthet, vikt eller pris i den utsträckning som är möjlig. 
Sena ändringar i konstruktionsprocessen gör att bristfälliga lösningar måste göras 
om från grunden. Detta kan leda till fördröjningar i produktion och i värsta fall 
haveri under drift.   

Det finns alltså ett behov av en standardisering i konstruktionsprocessen som 
hjälper till att effektivisera men framförallt förbättra konstruktionerna. Ett sätt att 
förbättra konstruktionerna är att arbeta med simuleringsdriven konstruktion. 
Genom att under hela konstruktionsprocessen låta simuleringar driva utvecklingen 
får man kortare ledtider samt robustare och lättare komponenter. Scania 
eftersträvar att simuleringsdriven konstruktion ska vara ett standardiserat 
arbetssätt för konstruktörer.  

1.1.2 Företagspresentation 
Scania CV AB är en världsledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga 
transporter samt industri- och marinmotorer. Företaget har försäljning och service 
i drygt 100 länder. Produktionsenheterna ligger i Europa och Sydamerika. 

Scania CV AB har runt 38 600 anställda varav 17 400 arbetar med försäljning och 
service runt om i världen och 12 600 arbetar vid produktionsenheter i sex olika 
länder. 
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1. INTRODUKTION 

Huvudkontoret ligger i Södertälje där 5 200 personer arbetar med bland annat 
försäljning, administration och produktion. I Södertälje ligger även verksamheten 
för forskning och utveckling som har ca 3 400 anställda.    

Scanias mål är att genom ett begränsat antal huvudkomponenter skapa en så 
effektiv och anpassningsbar produktion som möjligt samt att skräddarsy produkter 
som uppfyller den enskilda kundens behov. Företagets vision är att vara 
branschledande genom att skapa bestående värden för kunder, anställda och andra 
intressenter.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att skapa verktyg och metoder som visar hur man med 
hjälp av simuleringsdriven konstruktion i CATIA V5 kan iterera fram robusta, 
optimerade plåtfästen. Verktygen och metoderna ska samlas i en slutgiltig 
metodbeskrivning som beskriver stora delar av konstruktionsprocessen med fokus 
på simuleringsdriven konstruktion. Metodbeskrivningen ska rikta sig främst mot 
konstruktörer på Scania som ska använda metoden som ett verktyg i sitt dagliga 
arbete. 

Målet är att metodbeskrivningen ska vara enkla att följa samt att man med hjälp 
av denna kan konstruera plåtfästen som är optimerade med avseende på 
hållfasthet, utmattning, vikt samt pris. 

1.2.1 Problemdefinition 
I första hand ska det upprättas en metodbeskrivning som ska innehålla de verktyg 
och metoder som används vid konstruktionsprocessen av ett plåtfäste. 
Metodbeskrivningen ska även innefatta ett verklighetsbaserat exempel som följer 
med under hela konstruktionsprocessen. Genom att beskriva ett verkligt plåtfäste 
får metodbeskrivningen en pedagogisk följd.  

Projektet ska beröra följande tre huvudområden som ingår i 
konstruktionsprocessen för ett plåtfäste: 

Förutsättningar 
Under förutsättningarna beskrivs de delar av konstruktionsprocessen som ligger 
till grund för modelleringen och simuleringen. Förutsättningarna består av 
följande delar: konstruktionsomgivning, feleffektanalys, tillverkning, toleranser, 
fästelement, dämpning, kostnadsuppskattning utmattning, belastningsspektrum 
och tillåtna påkänningar, där varje område beskrivs ingående. 

Modellering 
Denna del ska beskriva hur man kan modellera i CATIA V5 för att generera 
stabila CAD-modeller av konstruktionen som är enkla att förändra. Modelleringen 
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1. INTRODUKTION 

beskriver de verktyg och arbetsbänkar som används vid skelettmodellering och 
ytmodellering. 

Simulering 
Denna del ska beskriva olika verktyg som användas vid analys och simulering i 
CATIA V5 för att kunna optimera konstruktionen. De områden som ingår är: 
viktberäkning, kvalitetssäkring, egenfrekvensanalys, frekvensresponsanalys, 
monteringskraft och optimering. Varje område ska beskrivas ingående vad gäller 
användning men också viss teori. 

1.3 Avgränsningar 
Metodbeskrivningen riktar sig mot konstruktörer med grundläggande kunskap i 
ytmodellering och FEM-analys i CATIA V5. Den kommer inte att beskriva de 
grundläggande verktygen för dessa arbetsbänkar ingående utan förutsätter att 
konstruktören behärskar dessa.  

Examensarbetet avser inte innefatta plåttjocklekar som överstiger 3 mm. Detta för 
att inspirera till smartare och mer genomtänkta konstruktioner där en ökning av 
plåttjockleken ska ses som en sista utväg. 

Svetsade konstruktioner kommer också att uteslutas då dessa skapar mycket svaga 
konstruktioner sett till utmattningshållfasthetsegenskaperna (Plåthandboken, 
2010). Alla plåtfästen är antingen chassi- eller motormonterade 
(drivlinemonterade) och sitter därmed i en ansträngd miljö som vibrerar frekvent. 
Man ska därför sträva efter att eliminera svetsning. Dock kommer examensarbetet 
belysa och visa i metodbeskrivningen varför svets inte ska användas vid 
konstruktion av plåtfästen.  
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2. Metod 

2. METOD 
I följande kapitel beskrivs metoden som har används under examensarbetet. 

2.1 Metoddiskussion 
Då projektet i första hand inte är ett konstruktionsprojekt utan en beskrivning av 
en simuleringsdriven konstruktionsprocess används ingen traditionell 
konstruktionsmetod. Resultatet av projektet ska främst användas utav Scanias 
konstruktörer och därför har det nuvarande arbetssättet som används på företaget 
legat till grund för utformningen av metoden.  

Metoden, se figur 1, som används i projektet har tagits fram i samförstånd med 
projektets handledare på Scania och består av ett antal moment.  

2.2 Metodologi i detta examensarbete 

 

2.2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att hitta information som redan är publicerad. De 
dokument som studerats är mestadels vetenskapliga artiklar och böcker. När inte 
någon litteratur har varit specifik kring önskat ämne har även tidigare 
examensarbeten, information på internet och Scanias intranät använts som 
underlag. 

2.2.2 Teoretisk studie 
En teoretisk studie har genomförts på en traditionell respektive en 
simuleringsdriven konstruktionsprocessen. Mer fördjupat om dessa områden finns 
beskrivet under den teoretiska referensramen. Det kommer även att göras vissa 
teoretiska studier för de delar som teoretiskt ska beskrivas i metodbeskrivningen.  

Figur 1: Metod som används under projektet 
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2. Metod 

2.2.3 Personliga möten med anställda på Scania 
För att undersöka hur konstruktionsarbetet går till i dagsläget på Scania har det 
genomförts personliga möten med ett flertal anställda inom områden som 
konstruktion, beräkning, inköp, kvalitet och tillverkning.  

2.2.4 Empirisk studie 
Genom att skapa en överblick över hur konstruktionsarbetet går till i dagsläget på 
företaget kan examensarbetet rikta sig mot aktuella arbetssätt och metoder för att 
uppnå ett resultat som i framtiden kommer att användas. 

2.2.5 Analysera information 
All information som hämtats sammanställs och analyseras för att på bästa sätt dra 
nytta av innehållet. 

2.2.6 Upprätta metodbeskrivning som beskriver simuleringsdriven 
konstruktion 
Med hjälp av ovan nämnda moment ska en fullständig metodbeskrivning 
upprättas som innehåller nödvändiga steg för att bedriva simuleringsdriven 
konstruktion. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel syftar till att ge en djupare förståelse för ämnet simuleringsdriven 
konstruktion och hur det skiljer sig från en traditionell konstruktionsprocess. 
Kapitlet sammanfattar de viktigaste områdena inom simuleringsdriven 
konstruktion och tar upp aktuell forskning. Då CATIA V5 är det 
konstruktionsverktyg som används på Scania kommer det att belysas ytterligare. 

3.1 Traditionell konstruktionsprocess 
Det finns ett flertal olika konstruktionsprocesser och metoder att följa vid 
produktutveckling. De flesta har gemensamt att de består av faser eller 
delprocesser som görs antingen stegvis eller överlappande. King (2003) beskriver 
en modern produktutvecklingsprocess som en serie på varandra följande faser där 
varje fas avslutas med en s k stage-gate. Vanligtvis är de olika faserna: 
konceptframtagning, konstruktion och utveckling samt produktion. 

Adams & Askenazi (1999) menar att många ingenjörer chansar (best guess) i en 
traditionell konstruktionsprocess, se figur 2, vilket ökar risken för 
omkonstruktion. När företag vill korta ledtiderna hoppas ingenjörerna att den 
första prototypen ska hålla. Istället för att minska antalet omkonstruktioner och 
prototyper genom simuleringar drivs ingenjörer av att träffa rätt direkt (Adams & 
Askenazi, 1999). Detta leder i många fall till bristfälliga lösningar när tid och 
pengar tar slut, se figur 2. 

 

Figur 2:en traditionell konstruktionsprocess där tidskrävande och dyr prototypframtagning gör att man 
kanske har en bristfällig lösning när produkten ska gå i produktion (Adams & Askenazi, 1999) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

En traditionell konstruktionsprocess består oftast av någon form av Design-Build-
Test-process (Clark & Wheelright, 1992). DBT-processen består av tre faser,  
se figur 3:  

• Design 
Problemet identifieras samt att man genererar ett antal konceptförslag. 

• Build 
Framtagna koncept genereras antingen genom CAD-modellering eller som 
prototyper. 

• Test 
CAD-modellen eller prototypen testas och verifieras. Beroende på utfallet 
av testet så antingen uppfyller konstruktionen kraven eller så ligger 
resultet till grund för en ny DBT-process.  
 

 
 

DBT-processen pågår tills kraven för produkten är uppfyllda. Varje fas i 
processen involverar ofta olika ingenjörsgrupper vilket kan vara tidskrävande. I 
många fall består test-fasen av fysiska prototyper vilket gör DBT-processen både 
dyr och tidskrävande. 

Fredy Olsson (1995) har tagit fram en generell konstruktionsprocess som är 
vanligt förekommande vid produktutveckling och konstruktion i Sverige. 
Processen består av fem konstruktionsfaser: produktalternativstudie, 
principkonstruktion, primärkonstruktion, tillverkningskonstruktion och 
slutkonstruktion. De två mest omfattande och mest använda faserna är 
principkonstruktion och primärkonstruktion.  

Principkonstruktion avser det inledande konstruktionsarbetet där man genererar en 
principiell produktlösning som utgår ifrån en behovslösning eller produkttyp 
(Olsson, 1995). Genom att generera och utvärdera ett stort antal produktförslag 
(koncept) sållas en slutlig principlösning fram. Den slutliga principlösningen 
bedöms efter hur väl den uppfyller de krav och önskemål som ställs på produkten. 

Figur 3: Design-Build-Test-processen illustrerad av Loman Strinnholm (2013) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Angående beräkningar skriver Olsson (1995) att (överslags)beräkningar ska 
genomföras då det är möjligt, för att fastställa om förslagen exempelvis strider 
mot naturlagar eller inte. Beräkningsunderlaget användas till utvärdering av 
produktförslagen och ska värderas högre än t ex erfarenhet och förnuft. 

Primärkonstruktionen baseras på resultatet (en eller flera principlösningar) från 
principkonstruktionen och enligt Olsson (1995) ska denna konstruktionsfas 
”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt”. 
Primärkonstruktionen består av ett antal moment som bearbetas efterhand. 
Momenten är produktutkast, komponentval, detaljkonstruktion, 
produktsammanställning samt tillverkning och utprovning av primärprodukt. De 
olika momenten är omfattande och därmed tidskrävande. Under tillverkning och 
utprovning av primärprodukt tillverkas produkten i form av en prototyp. 
Konstruktionen kan korrigeras eller omkonstrueras om det visar sig att brister 
upptäcks. Beräkningsunderlaget som tidigare gjorts ska verifieras med statisk 
provning av ett flertal prototyper innan produkten går i tillverkning. 

3.2 Simuleringsdriven konstruktion 
Simuleringsdriven konstruktion kan definieras som en konstruktionsprocess där 
alla stora beslut som rör konstruktionens funktion och utformning stöds av 
modellering och simulering i datormiljö (Sellgren, 1999). Till skillnad från en 
traditionell konstruktionsprocess fokuserar simuleringsdriven konstruktion helt 
och hållet på resultat från beräkningar och simuleringar. 

I takt med att utvecklingen går framåt där avancerade beräknings- och 
simuleringsverktyg integreras i CAD-program möjliggörs ett mer effektivt 
arbetssätt som ger kortare ledtider, högre kvalitet och minskande kostnader. De 
integrerade analysverktygen i de flesta CAD-programmen har gjort att 
simuleringsdriven konstruktion utmärkt sig de senaste åren. Den hårda 
konkurrensen på marknaden tvingar företagen att minska kostnaderna och korta 
ledtiderna, samtidigt kräver kunderna allt högre kvalitet samt lägre pris på 
produkterna (Kuhn, Liesel & Stjepandic, 2008). Att införa simulering så tidigt 
som möjligt i konstruktionsprocessen är mer aktuellt för företagen än någonsin. 
Simuleringsdriven konstruktion är en metod för att vara fortsatt 
konkurrenskraftiga på marknaden. 

Aberdeen Group (2006) visar på att de främsta tillverkarna (Best in class) som 
använder simulering tidigt i produktutvecklingsprocessen når sina mål, vad gäller 
bl a produktionskostnad, lanseringsdatum och produktkvalitet, i 86 % (eller mer) 
av fallen, se figur 4. 
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Figur 4: stapeldiagram över hur väl de främsta tillverkarna (Best in class), som använder simulering tidigt i 
produktionsprocessen, uppnår sina mål (Aberdeen Group, 2006) 

 
En av de främsta anledningarna till att använda simulering tidigt i 
produktutvecklingsprocessen är att minska antalet fysiska prototyper (Aberdeen 
Group, 2006). Genom att minska antalet prototyper har man kortare ledtider samt 
minskade produktionskostnader. Man minskar också risken för sena ändringar 
eller ändringar efter lansering, vilket kan vara mycket kostsamt. 

Arbetssättet simuleringsdriven konstruktion kan härledas till begrepp som 
Computer-aided engineering (CAE) och Knowledge-based engineering (KBE). 
Genom att kombinera traditionell CAD-modellering med CAE och KBE har man 
möjlighet att arbeta simuleringsdrivet. Nedan beskrivs dessa två huvudområden 
för simuleringsdriven konstruktion. 

3.2.1 Computer-aided engineering (CAE) 
CAE används för att förutsäga beteendet hos ett fysiskt system via 
datorsimulering, vilket generellt kräver en numerisk lösning via en uppsättning av 
styrande ekvationer (King, 2003). CAE omfattar ett antal programvaror, t ex 
Finite Element Analysis (FEA) och Computational Fluid Dynamics (CFD), som 
används vid simulering. 

Tidigare var CAD och CAE två skilda verktyg som sköttes av olika 
ingenjörsgrupper. Detta skapade tidskrävande processer bl a eftersom att 
geometrin behövde repareras och omdefinieras mellan programvarorna (Schreier, 
2009). Schreier (2009) menar också på att idag är de flesta CAE-programmen 
antingen fullt kompatibla med CAD-programmen eller helt integrerade. För att 
förbättra produktframtagningsprocessen är det viktigt att CAD- och CAE-
programmen integreras, helst helt sömlöst (Lee, 2004). Lee (2004) beskriver en 
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CAD/CAE-integrerad modell, se figur 5, som gör det möjligt att generera 
analysmodeller i samma programvara. Geometrin kan modifieras direkt i CAE-
programmet och nya analyser köras direkt. Denna process itereras tills 
kvalitetskraven på produkten uppfyllts. 

 

Figur 5: CAD/CAE-integrerad modell illustrerad av Lee (2004) 

Många och snabba iterationer är en förutsättning för att kunna arbeta med 
simuleringsdriven konstruktion. Deng (2002) beskriver en iterationsprocess för en 
CAD-/CAE-integrerad modell som är mycket enkel att ändra. Modellen är en 
plastkonsol där materialtjockleken ökas succesivt. Både CAD- och CAE-modellen 
uppdateras automatiskt vilket gör att man snabbt kan göra en ny analys. Den 
tillåtna skjuvspänningen i materialet på konsolen är 0,25 Mpa, vilket uppnås efter 
fem iterationer. En tabell över iterationsprocessen visas i figur 6.  

 

Figur 6: Typisk iterationsprocess där materialtjockleken på en plastkonsol ökas tills den tillåtna 
skjuvspänningen är tillfredställd (Deng, 2002) 

Fördelarna med att tidigt införa CAE i konstruktionsprocessen är många. När 
CAE tillämpas effektivt bidrar det till minskat antal fysiska prototyper, bättre 
förståelse för hur konstruktionen fungerar samt att antalet iterationer ökar på 
samma utvecklingstid (Jones et al., 2003). Att använda CAE istället för en 
traditionell DBT-process gör att man får högre kvalitet, på kortare tid, till en lägre 
kostnad (Jones et al., 2003). 
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Adams & Askenazi (1999) beskriver en konstruktionsprocess där tester sker med 
analys och simulering istället för verifierande provning med prototyper, se figur 7. 
Han menar också att simuleringar gör att ingenjören kan testa designförändringar 
och lastfall som skulle vara alldeles för dyra att utföra med fysiska tester. 

 

Figur 7: en konstruktionsprocess där tester sker med analys och simulering istället för verifierande provning 
med prototyper (Adams & Askenazi, 1999) 

3.2.2 Knowledge-based engineering (KBE) 
KBE kan definieras som användandet av avancerad programvara för att skaffa och 
återanvända kunskap om en produkt eller process på ett integrerat sätt (Stokes, 
2001).  Genom att återanvända kunskap, från exempelvis tidigare projekt, har man 
möjlighet att effektivisera konstruktionsprocessen. Den största fördelen med att 
använda KBE är att man kortar ledtiderna. Stora företag inom bil- och 
flygindustrin som Boeing, British Aerospace, Jaguar och General Motors har 
minskat ledtiderna för vissa komponenter med upp till 90 % genom att använda 
KBE (Callot et al., 1998). KBE kan sägas vara den pusselbit som binder samman 
CAD och CAE för att effektivt kunna tillämpa simuleringsdriven konstruktion.  

CATIA V5 har en KBE-modul (Knowledgeware) som innehåller ett flertal 
moduler. Den vanligaste och kanske mest användbara modulen är Knowledge 
Advisor som används för att bädda in kunskaper i konstruktionen. Modulen består 
av ett antal verktyg (Skarka, 2007):  

• Parameters – grundläggande verktyg för parametrisering. 
• External parameters – refererar till funktioner i separata delar. 
• Formulas – refererar till funktioner med hjälp av formler. 
• Design tables – bestämmer dimensioner i form av en tabell. 
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• Rules & checks – används för att implementera bestämda 
produktegenskaper som är relevanta för företagets praxis. 

• Power Copy – används för att återanvända och återskapa en produkt eller 
delar av en produkt. 

• Reactions – bestämmer beteendet för en komponent. 
• Scripts 

 
Petersson (2012) använder CATIA V5:s KBE-modul vid konstruktion av ett 
gripdon till fordonsindustrin och beskriver KBE-processen, se figur 8. 

 

Processen börjar med att man definierar en referensgeometri baserat på 
produktkrav. Referensgeometrin kan bestå av t ex punkter, plan och linjer och 
används när man instansierar en geometrisk modell. Med hjälp av formler, regler 
och kontroller (checks) kan den geometriska modellen passa referensgeometrin. 
Analys-modellen instansieras och för att säkerställa strukturell integritet och 
robusthet används ett system av kontroller (checks) enligt Petersson (2012). 
Vidare följs processen av optimering med verktyget Product Engineering 
Optimizer. Verktyget ändrar de fria parametrar som angetts tills ett målvärde är 
uppnått. Slutligen görs kvalitetskontroller i form av t ex konvergensstudier innan 
modellen lämnas vidare till andra avdelningar som t ex beräkning och 
tillverkning. 

Parametrar är det vanligaste och mest användbara verktyget för KBE. Att skapa 
en parameter-styrd geometri är, till skillnad från en konventionell geometri, 
tidskrävande och kostsamt i början av konstruktionsprocessen (Ledermann, 2005). 
Senare i konstruktionsprocessen när modellen blir mer komplex kan det däremot 
vara en stor fördel att ha använt parametrar då man kan spara mycket tid och 
pengar, enligt figur 9 (Ledermann, 2005).  

Figur 8: KBE-process illustrerad av Petersson (2012) 
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Figur 9: graf över hur en parameter-styrd geometri lönar sig över tid jämfört med en 
konventionell geometri (Ledermann, 2005) 
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4. RESULTAT 
Resultatet av examensarbetet är en metodbeskrivning som behandlar ämnet 
simuleringsdriven konstruktion. I följande kapitel beskrivs de delar som ingår i 
metodbeskrivningen samt hur vi har valt att beröra dessa områden. Den 
fullständiga metodbeskrivningen går att finna i bilaga 2.  

Resultatet innefattar även konstruktion av ett plåtfäste från ett verklighetsbaserat 
projekt på Scania. Plåtfästets funktion var att fästa ett laddluftrör med en 
avgassamlare. Plåtfästet har genomgått alla de steg som metodbeskrivningen 
innefattar och finns som exempel under relevanta moment. 

4.1 Förutsättningar 
I förutsättningarna beskrivs de delar av konstruktionsprocessen som ligger till 
grund för modelleringen och simuleringen. 

4.1.1 Konstruktionsomgivning (GEO) 
GEO är en förkortning på GEOmetry assurance. Det är ett arbetssätt som används 
på Scania för att öka produktiviteten och säkerställa korrekta konstruktioner. GEO 
är en länk mellan SPECTRA och CATIA V5/ENOVIA (Johansson & Setterman, 
2012). Sammanlänkningen gör det möjligt för konstruktören att importera vald 
konfiguration till CATIA V5 samtidigt som man endast tar med de artiklar som är 
relevanta för konstruktionens utformning. Detta möjliggör ett effektivare arbete 
med moduler då man enkelt kan visualisera olika lösningar. Modul-tänket är 
återkommande för Scanias produkter då man vill få ner antalet artiklar genom att 
anpassa produkten till flera olika konfigurationer.  

När en konstruktör arbetar med en artikel är den länkad till GEO under hela 
konstruktionsprocessen vilket gör det möjligt för berörda parter att kontinuerligt 
se när omgivande artiklar uppdateras. 

Metodbeskrivningen beskriver hur arbetet med GEO fungerar samt refererar till 
relevant information på Inline. 

4.1.2 Feleffektanalys - FMEA 
Feleffektanalys eller FMEA är, enligt Bergman & Klefsjö (2007), en systematisk 
genomgång av en produkt eller en process, dess funktion, felsätt, felorsaker och 
felkonsekvenser.  

Scania har, enligt STD 4005, som mål att de produkter som släpps på marknaden 
både ska uppfylla Scanias och myndigheters produkt- och ansvarssäkerhetskrav. 
Därför finns det krav på att använda FMEA regelbundet vid riskbedömning.  
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I detta projekt berörs endast den del av FMEA som kallas enkel riskbedömning då 
man sällan gör en FMEA på en enskild artikel så som ett plåtfäste. Istället görs en 
FMEA på plåtfästet satt i sitt sammanhang i en hel produkt. En riskanalys är en 
obligatorisk aktivitet som alltid ska dokumenteras och knytas till 
artikeln/produkten. En enkel riskbedömning är den lägsta nivån av riskbedömning 
och består av tre delar:  

• Feleffekt  
Effekten att ett fel uppkommer 

• Förebygga fel 
Grunden till konstruktionsutformningen för att undvika fel 

• Verifiering 
Aktiviteter som säkerställer att fel inte uppkommer under den förväntade 
livslängden 

Metodbeskrivningen refererar till information, dokument och standarder för 
FMEA som är aktuella vid konstruktionsprocessen, via Inline.  

4.1.3 Tillverkning 
Metodbeskrivningen innefattar ett avsnitt som beskriver vilken tillverkningsmetod 
som lämpar sig bäst beroende på specifikationerna för konstruktionen. En tabell är 
upprättad som ska underlätta vid val av tillverkningsmetod. 

Årsvolym är en avgörande faktor vid val av tillverkningsmetod. Vid små 
tillverkningsvolymer är ofta bockning det billigaste alternativet.  Pressning är ett 
självklart val vid stora tillverkningsvolymer. I vissa fall kan konstruktionen vara 
så komplex att pressning måste väljas. I figur 10 visas ungefärliga siffror på när 
respektive tillverkningsmetod bör övervägas. 

Kantbockning 
Kantbockning är en plastisk bearbetningsmetod där plåten formas genom ett 
böjande moment (Plåthandboken, 2010). Det finns i huvudsak två olika 
bockningsmetoder: V-bockning och U-bockning, se figur 11.  

 

Figur 10: riktlinjer vid val av tillverkningsmetod 
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För att undvika återfjädring vid bockning kan man slå in en så kallad 
förstärkningskil. I bilaga 4 visas hur denna påverkar bocken med avseende på 
spänningskoncentrationer. 

Pressning 
Pressning är, precis som bockning, en plastisk bearbetningsmetod. Pressning ger 
dock en betydligt högre formbarhet då man använder sig utav ett specialutformat 
verktyg. Verktyget består av en underdel och en överdel. Underdelen monteras 
fast i pressmaskinen medan överdelen är rörlig. En plåt placeras mellan dessa 
verktyg och önskad form erhålls när verktygen pressas samman. 

4.1.4 Toleranser 
Toleranser används för att definiera hur nära nominell storlek, placering, 
orientering eller form en mekanisk konstruktion måste vara för att anses 
acceptabel. Det som kommer prioriteras i metodbeskrivningen är 
ReferensPunktSystem (RPS). Väl valda referenspunkter vid konstruktionsarbetet 
underlättar hela framtagningsprocessen. Bland annat minskar behovet av snäva 
toleranser vilket i sin tur leder till billigare konstruktioner och kortare ledtider. 

Referenspunktsystem 
Referenser för en detalj är dess initiala punkter linjer och ytor. Alltså de element 
som all måttsättning och bearbetning utgår ifrån. Referenserna måste uteslutande 
väljas utifrån de element som lokaliserar detaljen i dess position. 

En artikel kan röra sig i sex frihetsgrader, tre translationer och tre rotationer. För 
att generera en fullständig lägesbestämning används den så kallade 3-2-1 regeln. I 
praktiken handlar det om att skapa funktionella infästningshål som låser artikeln 
kring ett ReferensKoordinatSystem (RCS). 

3-2-1-regeln 
Tre punkter på artikeln låses i det primära koordinatsystemet vilket skapar ett 
plan. Sedan låses två punkter i det sekundära koordinatsystemet vilket skapar en 
linje. Slutligen låses en punkt i det tertirära koordinatsystemet vilken fixerar 
detaljen fullständigt. 3-2-1-reglen tillämpas i metodbeskrivningen och visas 
genom exempel. Exemplet från metodbeskrivningen visas i figur 12. 

Figur 11: de två vanligaste bockningsmetoderna, V-bockning och U-bockning 
(Plåthandboken, 2010) 
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4.1.5 Fästelement 
Fästelement är de skruvar och muttrar som genererar skruvförbandet. 

Vid val av fästelement behöver man ta hänsyn till ett antal olika faktorer. 
Beroende på vad som eftersträvas och/eller prioriteras väljs fästelement enligt en 
framtagen tabell som finns tillgänglig i metodbeskrivningen. Tabellen har tagits 
fram i samråd med en skruvförbandsexpert och inköpare på Scania. Den 
upprättade tabellen innehåller ett förslag på de egenskaper som bör finnas med när 
man ska välja fästelement. Tabellen lämnas ofullständig och behöver kompletteras 
för att vara användbar. 

4.1.6 Dämpning 
Nedanstående text angående dämpning är formulerad av handledaren på Scania 
(Magnus Bergman). 

För komponenter vars kritiska påkänningar uppstår vid resonans beror 
påkänningen av respektive mods modala dämpning (relativ dämpfaktor). 

Max påkänning är omvänt proportionell mot den modala dämpningen d v s 
dubbleras dämpningen så halveras påkänningen, enligt figur 13.  

Figur 12: exempel från metodbeskrivningen där 3-2-1-reglen tillämpats på ett plåtfäste 
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Figur 13: graf som visar hur påkänningen påverkas av den modala dämpningen 

Hittills har samma relativ dämpfaktor angetts för samtliga moder då information 
saknats.  

Nu har systematisk mätning för olika typer av förband utförts och presenteras i 
tabell i metodbeskrivningen. Då kan en Superuser hjälpa till att välja lämplig 
relativ dämpning för varje mod beroende av dämpningsmekanismerna som 
motsvarar lämpligt provobjekt. 

4.1.7 Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för en konstruktion kräver både erfarenhet och kunskap om 
bl a tillverkningsmetoder och materialkostnader. I många fall kan man studera 
liknande konstruktioner och uppskatta en kostnad. Utan större erfarenhet och 
kunskap är det svårt för konstruktören att uppskatta en tillförlitlig kostnad för 
konstruktionen. 

Ett verktyg för kostnadsuppskattning är en förutsättning för att konstruktören ska 
kunna generera trovärdiga resultat. Ett integrerat verktyg i CATIA V5 hade varit 
den mest optimala lösningen för ett effektivt arbetssätt. Genom att ta fram en 
parameter för konstruktionens kostnad hade konstruktören kunnat se hur priset på 
konstruktionen förändras vid designförändringar. 

Scania testar för närvarande en mjukvara för kostnadsuppskattning. En CAD-
modell läggs in i programmet där man manuellt definierar ett antal parametrar. 
Programmet genererar då en kostnad för konstruktionen.  

4.1.8 Utmattning 
Utmattning är ett fenomen som uppkommer vid upprepad belastning av ett 
material. Det bildas då sprickor i områden med hög lokal spänning som i sin tur 
leder till brott i materialet. Enligt Plåthandboken (2010) kan många av de haverier 
som sker i lastbärande konstruktioner härledas till just utmattning. 
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Utmattningshållfastheten för ett material påverkas av ett antal faktorer som kan 
vara svåra att förutse och måste i många fall verifieras med provning. En av de 
viktigaste faktorerna vid dimensionering mot utmattning är att undvika 
spänningskoncentrationer. Spänningskoncentrationer uppkommer vid t ex svetsar 
och små radier vilket stör kraftflödet i konstruktionen. När materialet utsätts för 
upprepade belastningar blir det en förhöjd maxspänning i områden med 
spänningskoncentrationer. Detta ger sämre utmattningshållfasthet i materialet 
vilket leder till brott. För att förhindra brott försöker man minska 
spänningskoncentrationerna i konstruktionen genom att t ex använda större radier.  

Då de flesta av komponenterna i Scanias lastbilar utsätts för någon form av 
vibration är det viktigt att dimensionera mot utmattning. Magnus Bergman (2009) 
visar på att en konstruktions egenfrekvens kan exciteras av omgivningen vilket 
leder till resonans och en maximal påkänning uppkommer. Det i sin tur leder till 
allvarliga utmattningsbrott. Svetsens utmattningshållfasthet är avsevärt lägre för 
högcykelutmattning, d v s fler än 100 000 cykler, än för statiska hållfastheten. 
Svetsens statiska hållfasthet är i princip densamma som grundmaterialets. Detta är 
en av anledningarna till att svets uteslutits ur projektet och behandlar endast 
utmattning av osvetsat material, se figur 14. 

 

Figur 14: graf som visar utmattningshållfasthet som funktion av sträckgräns för svetsat respektive osvetsat 
material (Plåthandboken, 2010) 
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Utmattningshållfastheten för osvetsat material ökar med ökande hållfasthet. 
Ökningen av utmattningshållfasthet beror på bl a på materialets ytkvalitet vid 
plåtkanten. Ytkvaliteten beror av vilken sorts bearbetningsmetod som används, t 
ex maskinbearbetad eller laserskuren kant. Med hjälp av framtagna tabeller 
baserat på information från Plåthandboken (2010) kan man med materialets 
ytkvalitet och sträckgräns räkna ut tillåten spänningsamplitud. Grafen enligt figur 
15 används för motormonterade komponenter. Den tillåtna spänningsamplituden 
för motormonterade komponenter är N = 1000000 lastcykler. För 
chassiemonterade (N = 100000 lastcykler) komponenter kontaktas ansvarig 
beräkningsgrupp på Scania.  

4.2 Modellering 
I detta avsnitt redogör metodbeskrivningen för hur man ska modellera för att 
uppnå förändringsbara och stabila modeller. Avsnittet innefattar även information 
om hur man arbetar med olika verktyg för att skapa avancerade geometrier.  

4.2.1 Referensgeometri 
För att skapa en stabil och flexibel modell använder man sig utav 
referensgeometri. Referensgeometrin i sin helhet kan kallas för skelettmodell då 
denna bygger upp och styr hela modellen. Skelettmodellen består av punkter, 
linjer och plan som definierar geometrin. För att effektivt kunna korrigera 
konstruktionen är skelettmodellen parametriserad. Det innebär att mått som man 
vet kommer korrigeras kopplas till parametrar. Parametrarna kan man i sin tur 
länka mellan varandra med regler och villkor. Detta görs i CATIA V5:s KBE-

Figur 15: graf som visar tillåten spänningsamplitud för motormonterade 
komponenter 
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arbetsbänk Knowledge Advisor. I metodbeskrivningen beskrivs hur en 
skelettmodell kan genereras. 

En parametriserad skelettmodell gör att arbetet med koncept blir betydligt 
effektivare då man på ett bättre sätt kan visualisera förbättringar eller 
försämringar hos konstruktionen. 

4.2.2 Ytmodellering 
Metodbeskrivningen redogör endast för modellering i arbetsbänken Generative 
Structural Design (GSD) som är ett ytmodelleringsverktyg i CATIA V5. 
Plåtfästen modelleras med fördel i ytor då detta ger en större frihet i formbarheten. 
En CAD-modell i ytor skapar även en bättre beräkningsmodell med kortare 
beräkningstid än en solidmodell. Arbetsbänken Generative Structural Analysis 
(GAS) är inte utformad för att arbeta simuleringsdrivet med många iterationer när 
man modellerar med ytor. GAS har inte stöd för att byta ut en ytmodell, vid t ex 
en designförändring, utan att behöva lägga ny mesh på detaljen. På grund av detta 
tvingas man till att arbeta med en solidmodell, som är baserad på en ytmodell, vid 
simuleringen. 

4.3 Simulering 
Som tidigare beskrivet är simulering en viktig del i konstruktionsprocessen. 
Viktiga faktorer i tillverkande företag är att kontinuerligt minska ledtider och öka 
lönsamheten. Ett sätt att uppnå detta är att utföra simulering tidigt i 
konstruktionsprocessen.  

Metodbeskrivningen behandlar ett flertal verktyg som kan användas för att på ett 
effektivt sätt säkerställa robusta konstruktioner. 

4.3.1 Kvalitetssäkring 
För att säkerställa tillförlitliga beräkningar är det viktigt att utföra olika 
konvergensstudier. Den mest avgörande faktorn för beräkningsresultatet är 
elementnätets typ och storlek. Det har utförts en konvergensstudie som visar hur 
elementnätets storlek påverkar beräkningsresultatet. En konvergensstudie kan 
göras genom att sätta maxspänning vid en spänningskoncentration (t ex radie) 
som en funktion av elementstorleken. Elementstorleken minskas successivt tills 
konvergens uppnåtts, d v s då elementstorleken ger tillräcklig noggrannhet samt 
minimerad beräkningsmodell. Konvergensstudien illustreras med fördel i en graf, 
se figur 16, där man tydligt kan se hur antalet frihetsgrader (#dof) ökar drastiskt 
när elementstorleken är mindre än 1 mm. Detta utan att få ett mer noggrant 
resultat samt att beräkningstiden blir betydligt längre. 
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Hur en konvergensstudie genomförs beskrivs i bilaga 3. I denna bilaga presenteras 
även en formel som kan tillämpas för att alltid säkerställa ett konvergerat 
elementnät oavsett hur en radie förändras. 

4.3.2 Viktberäkning 
Vid simuleringsdriven konstruktion behöver man ständigt ha koll på hur vikten 
förändras under iterationsprocessen. Vikt är en av de mest betydande 
parametrarna att optimera mot. Detta till följd av det ständigt ökande trycket på 
minskande utsläpp och effektivare energianvändning samt att Scanias kunder 
önskar mer lastvikt.  

CATIA V5 har två olika verktyg för att göra en viktberäkning på konstruktionen. 
Metodbeskrivningen visar hur verktygen används samt hur man skapar en 
parameter i trädet för konstruktionens vikt. De två verktygen som finns att tillgå 
beskrivs nedan. 

Enkel viktberäkning 
CATIA V5 har ett integrerat verktyg för att beräkna vikt. Med endast ett 
knapptryck kan man få ut en artikels massa. Det enda kravet för att 
viktberäkningen ska fungera är ett material är definierat på detaljen. Fördelen med 
detta verktyg är att det är enkelt och går fort att skapa en viktparameter. 
Nackdelen är att parametern inte uppdateras automatiskt vid designförändringar. 

Viktberäkning med parameter 
Detta verktyg är något svårare att tillämpa men har fördelen att den viktparameter 
som skapas uppdateras automatiskt vid designförändringar. Viktparametern är 

Figur 16: graf som visar förhållandet mellan maxspänning och antalet frihetsgrader beroende på vilken 
elementstorlek som används 
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skapad med hjälp av CATIA V5:s Formula Editor och multiplicerar detaljens 
volym med materialets densitet. Denna metod kräver inte att material är definierat 
på detaljen då man själv anger parametrarna för beräkningen. 

4.3.3 Egenfrekvensanalys 
Egenfrekvens eller resonansfrekvens är den frekvens då ett objekt börjar vibrera 
”av sig själv” efter att ha blivit exciterad av t ex vibrerande omgivning. När 
konstruktionen exciteras av omgivningen  uppkommer resonans. Det är vid 
resonans som den maximala påkänningen uppkommer vilket ofta leder till 
utmattningsbrott vid känsliga områden. För att dimensionera mot utmattning 
behöver man höja egenfrekvensen i konstruktionen till en acceptabel nivå. Hur 
hög egenfrekvensen behöver vara beror på var detaljen är placerad på lastbilen. 
Metodbeskrivningen visar hur egenfrekvensen tas fram och hur den används. 

För att analysera konstruktionens egenfrekvens används arbetsbänken GAS i 
CATIA V5. Metoden visar hur man kan höja egenfrekvensen samtidigt som man 
sänker vikt och maximal påkänning. Den visar även hur konstruktionen kan 
optimeras med hjälp av resultatet från egenfrekvensanalysen då spänningsflödena 
visualiseras.  

4.3.4. Frekvensresponsanalys 
Nedanstående stycke angående frekvensresponsanalys är formulerad av 
handledaren på Scania (Magnus Bergman). 

Här beräknas absolutvärden för påkänningarna som beror av belastningen som är 
acceleration (m/s2) som funktion av frekvens och mass- och viktsfördelning samt 
relativ dämpningsfaktor/mod. Principen bygger på att gå över från fysiska 
koordinater till modala där systemets egenfrekvenser löses med tillhörande moder. 
Dessa egenmoder skalas sedan med belastning och relativ dämpningsfaktor/mod.  

4.3.5 Monteringskraft 
För att en artikel ska vara godkänd får det inte åtgå mer än 45 N vid 
monteringsmomentet. 

Metoden beskriver hur man, genom att använda sig utav GAS, kan simulera 
detaljens maximala toleransutfall och få ut vilka reaktionskrafter som uppkommer 
i detaljen vid montering.  

4.3.6 Topologioptimering 
Hela iterationsprocessen vid simuleringsdriven konstruktion är en form av 
optimering. Genom att arbeta simuleringsdrivet strävar man hela tiden efter 
robustare, lättare och billigare konstruktioner.  

23 
 



4. RESULTAT 

Topologioptimering är en kraftfull metod för att bestämma den bästa fördelningen 
av material inom en definierad designvolym (Ashcroft, Brackett & Hague, 2011). 
Topologioptimering är ett verktyg som bör användas tidigt i 
konstruktionsprocessen då det kan ge en tidig indikation på hur konstruktionen 
kan utformas. För topologioptimering finns ett flertal programvaror, den 
programvara metodbeskrivningen behandlar är Inspire  (solidThinking). Precis 
som programvarans namn antyder kan topologioptimering även användas som 
inspiration till en annorlunda konstruktion. 

Topologioptimering har en mängd fördelar som kan ge en tidig indikation på hur 
ett plåtfäste kan konstrueras. Att enbart använda topologioptimering är inte att 
rekommendera då man riskerar att tappa ingenjörsförmågan. Verktyget ska ses 
som ett komplement till simuleringsdriven konstruktion. I examensarbetet 
användes topologioptimering sent i konstruktionsprocessen då det inte fanns att 
tillgå i uppstartsfasen.  
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5. SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras positiva såväl som negativa slutsatser som kan dras från 
projektet. 

5.1 Slutsats 
Examensarbetet resulterade i en metodbeskrivning, för konstruktörer på Scania, 
som fokuserar på ämnet simuleringsdriven konstruktion. Metodbeskrivningen är 
relativt omfattande och berör stora delar av konstruktionsprocessen. Tanken är att 
man kan med hjälp av metodbeskrivningen ska kunna konstruera ett plåtfäste som 
är optimerat med avseende på hållfasthet, vikt och pris. Den belyser flera viktiga 
områden, som t ex dimensionering mot utmattning, dämpning och modellering av 
referensgeometri, där det finns brister i den nuvarande konstruktionsprocessen. 
Metodbeskrivningen är den första i sitt slag på Scania och kommer ligga som 
förlaga till kommande metodbeskrivningar på företaget.  

Delar av metodbeskrivningen kommer att kunna ligga som grund för en kurs i 
ämnet simuleringsdriven konstruktion på Scania. Kursen kan utbilda nya såväl 
som erfarna konstruktörer då verktygen i CATIA V5 är utförligt beskrivna. Målet 
för Scania är att alla konstruktörer ska ha simuleringsdriven konstruktion som ett 
standardiserat arbetssätt när man utvecklar nya komponenter. Införandet av 
metodbeskrivningar är en del i att nå detta mål.  

Då metodbeskrivningen berör många olika delar är det möjligt att använda den för 
att studera specifika moment. Vill man exempelvis endast göra en 
egenfrekvensanalys och inte vet eller kommer ihåg hur man gör, är det enkelt att 
navigera i metodbeskrivningen.  

Metodbeskrivningen riskerar att uppfattas som ganska omfattande och därmed 
svår att ta sig igenom, men har man väl läst och använt den en gång kan man i 
fortsättningen återanvända nödvändiga verktyg genom enkel navigering.  

Med hjälp av metodbeskrivningen lyckades vi i projektgruppen sänka vikten, på 
det plåtfäste som konstruerades, med en faktor fyra jämfört med tidigare 
lösningar. Detta visar på potentialen i att använda sig av simuleringsdriven 
konstruktion.  

5.1.1 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
I examensarbetets uppstartsfas gick det mycket tid åt att introduceras i Scanias 
organisation och nuvarande konstruktionsprocess. Detta var dock nödvändigt för 
helhetsbilden och metodbeskrivningens utformning. Då personliga möten skedde 
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tidigt i examensarbetet var formuleringen på de frågor som ställdes till exempelvis 
konstruktören något bristfälliga då tillräcklig kunskap och insikt saknades. 

Handledarens (Magnus Bergman) roll har varit central för examensarbetet då han 
bistått med undervisning i ämnet för oss i projektgruppen. Undervisningen har 
gett kunskap, i bl a egenfrekvensanalys och frekvensresponsanalys, som varit en 
förutsättning för genomförandet.   

Målet var att upprätta en tabell för fästelement, i metodbeskrivningen, som skulle 
hjälpa användaren att välja rätt fästelement beroende på vilken egenskaper som 
eftersträvas (t ex korrosionsbeständighet). Dessvärre var detta ett tids- och 
kunskapskrävande moment som p g a examensarbetets tidsram uteslöts. Tabellen 
innefattar i dagsläget de egenskaper som kan tänkas behövas. Den saknar dock 
den information som krävs för att den ska vara användbar. Detta rekommenderas 
att kompletteras av experter på Scania då det är ett viktigt moment i 
konstruktionsprocessen.  

Då metodbeskrivningen innehåller ett flertal länkar till användbara sidor på 
Scanias intranät (InLine) behöver dessa uppdateras kontinuerligt. Döda länkar är 
frustrerande för användaren och kan ge upphov till att metodbeskrivningen blir 
oanvändbar i vissa avseenden.  

Projektgruppen har inte tagit hänsyn till hur metodbeskrivningen kommer att 
göras tillgänglig på Scania. Företaget får själva se till så att metodbeskrivningen 
är lättillgänglig, förslagsvis via Inline, och nyttjas av nya samt erfarna 
konstruktörer.   
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6. KRITISK GRANSKNING 
Då examensarbetet från början var på 30 högskolepoäng (hp) var vi i 
projektgruppen tvungna att tidigt göra avgränsningar för att anpassa arbetet till 15 
hp. Projektgruppen saknade kunskap i vissa av de områden som skulle belysas i 
examensarbetet viket gjorde det svårt att uppskatta tidsåtgången för 
genomförandet. Detta ledde till att vidare avgränsningar gjordes under arbetets 
gång. 

Det plåtfäste som konstruerades genom metodbeskrivningen behöver granskas 
kritiskt då fokus för examensarbetet låg på att skapa en metodbeskrivning som 
beskriver användbara verktyg och metoder. Plåtfästet är endast konstruerat för att 
skapa en pedagogisk följd och inte för att tillverkas. Det har inte genomförts 
någon termisk beräkning på plåtfästet då tidsbrist och bristande kunskap gjorde att 
detta uteslöts. Modelleringsprocessen skedde under tidsbrist och gjorde att 
sketcher och måttsättning gjordes godtyckligt. Detta har dock ingen inverkan på 
resultatet av examensarbetet. 

Belastningsspektrumet, alltså vilken egenfrekvens som eftersträvas, är godtyckligt 
uppskattat av handledare Magnus Bergman. Vilket område man bör arbeta inom 
kommer senare att visas med programvaror utvecklade av experter. 

Optimeringsprogramvaror implementeras med fördel tidigt i 
konstruktionsprocessen för att skapa sig en uppfattning om hur konstruktionen bör 
utformas. I vårt fall infördes topologioptimering sent och kunde endast användas i 
slutet av konstruktionsprocessen. Om topologioptimeringen skett tidigare kunde 
plåtfästet utformats på ett annorlunda sätt och ett annat resultat kunde erhållits. På 
så sätt hade man kunnat generera ett bättre första koncept och därmed kommit 
längre i konstruktionsprocessen. 

Endast ett fåtal metoder ur metodbeskrivningen har testats av konstruktörer på 
Scania. Detta kan leda till att vissa delar är för komplexa och behöver 
kompletteras i framtiden. 

6.1 Miljöaspekter samt ekologisk hållbar utveckling 
Metodbeskrivningens syfte är att hjälpa konstruktören att utveckla lättare och 
robustare plåtfästen. Genom att sänka vikten på plåtfästena sänks vikten på hela 
lastbilen och bränsleförbrukningen minskas. Lägre bränsleförbrukning ger lägre 
åverkan på miljön då koldioxidutsläppen reduceras.  
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Sänks totalvikten på lastbilen kan den frakta mer last. Om varje lastbil ökar sin 
andel last kan antalet lastbilsfrakter minskas globalt. Detta ger då betydligt lägre 
koldioxidutsläpp vilket främjar miljön. 

En annan aspekt av att sänka vikten på lastbilens komponenter är att 
materialåtgången vid tillverkning minskas. Framställning av stål och aluminium är 
krävande processer. Genom att minska materialåtgången kan man då minska 
energianvändningen. 

Metodbeskrivningen bidrar alltså till att främja en ekologisk hållbar utveckling då 
användandet bidrar till en besparing av naturens resurser. 

6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att skapa en fullständig metodbeskrivning som täcker nödvändiga områden 
inom simuleringsdriven konstruktion finns det vissa delar som behöver 
kompletteras.  

För att säkerställa tillförlitliga beräkningar används med fördel ABAQUS 
Metodbeskrivningen skulle därför behöva kompletteras med en utförlig 
beskrivning av verktygen och teorin som används för att skapa simuleringar med 
hjälp av ABAQUS. 

Metodbeskrivningen bör även kompletteras med en utförlig beskrivning hur 
termisk beräkning går till. Termisk beräkning kan genomföras med CATIAS V5:s 
integrerade analysmoduler GAS och ABAQUS. 

Tabellen för fästelement bör kompletteras av experter på Scania för att vara 
användbar vid konstruktionsarbetet.  
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Bilaga 1 – Terminologi 
 

ABAQUS beräkningsprogramvara från mjukvaruleverantören Dassault Systèmes som  
t ex kan användas vid vid icke-linjär FEM-analys 

CAD Computer-Aided Design 

CAE Computer-Aided Engineering 

CATIA 3D CAD-programvara för konstruktion från mjukvaruleverantören Dassault 
Systèmes 

CFD Computational Fluid Dynamics 

FEM Finita elementmetoden 

GAS Generative Structural Analysis 

GEO Förkortning för geometrisäkring som används på Scania för att del CAD-
geometri 

GSD Generativ Structural Design 

InLine Scanias intranät 

Inspire Programvara för topologioptimering från mjukvaruleverantören solidThinking 

SPECTRA Scanias egenutvecklade datasystem som hanterar produktstrukturen 

Stage-gate Används för att beskriva en punkt i ett projekt där utvecklingen kan undersökas 
och eventuella göra viktiga förändringar eller ta beslut som rör kostnader, 
resurser, resultat, etc. 



Bilaga 2: Guideline – Simulation driven design of optimized 
sheet metal bracket  

 



Bilaga 3: Guideline – Metod för att erhålla konvergerat 
elementnät i radier  
 

 



Bilaga 4: Guideline – Modellering och analys av förstärkningskil  
 
 

 



Bilaga 5: Guideline – Power Copy av en skruv i CATIA V5 
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