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Abstract 

This project has been carried out on behalf of Mont Blanc which is a manufacturer of roof 
racks, roof boxes and bike carriers, etc. They have an interest in testing their roof racks for 
vibration caused by a car in motion. The task has been to make suggestions on vibration 
equipment that can simulate the vibrations from the road surface and a recommendation on 
how to attach the roof racks to the equipment. 
The work began with data collection through interviews and meetings with Mont Blanc and 
retailers to evaluate types of equipment available on the market. The idea and concept 
generation for the fastening system was made in parallel. 

The result is an electrodynamic shaker that shakes roof bars in one direction. The electro-
dynamic shaker works similar to a speaker. An AC current makes a voice coil move up and 
down in a magnetic field, and the net result is a moving armature. The recommended fixture 
is two T-slot rails with T-shaped nuts with a mounting board on top. The T-slot rail is 
mounted to the mounting table of the electrodynamic shaker. Multi-axis testing is discussed 
and also difficulties to compare different systems. The recommended system is a one-axis 
electrodynamic shaker with a T-slot rail based fixture. 

Keywords: 
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Eigen frequency analysis 
Electrodynamic shaker 
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Sammanfattning 
 
Projektet har utförts på uppdrag av Mont Blanc som är en tillverkare av takräcken, takboxar 
och cykelhållare m.m. Uppdragsgivaren har intresse av att testa sina takräcken för vibrationer 
som orsakas av en bil i rörelse. Uppgiften har bestått i att ta fram förslag på utrustning som 
kan simulera vibrationer från vägbana samt rekommendation på hur takräckena skall fästas på 
utrustningen. 
 
Arbetet inleddes med datainsamling genom intervjuer samt möten med uppdragsgivaren och 
återförsäljare. För att ta reda på vilka typer av utrustning som finns på marknaden gjordes en 
marknadsanalys. Parallellt med detta gjordes idé- och konceptgenerering för fästanordningen. 
 
Resultatet blev ett system med en elektrodynamisk vibrator som skakar takräckena i en axel. 
Den elektrodynamiska vibratorn fungerar som en högtalare. Den verkar genom att en talspole 
rör sig upp och ner i ett magnetfält med hjälp av växelström och därmed får armaturen att 
skaka. Fästanordningen som rekommenderas består av en T-spårskena och T-spårmutter vilka 
först skruvas fast i en platta och sedan i monteringsbordet på skakutrustningen. Takräckena 
monteras på fixturer som sedan skruvas fast i T-spårskenan. Fästanordningen tillåter justering 
av fixturerna i en axel vilket var ett av uppdragsgivarens krav. 
 
I studien diskuteras behovet av en vibrationsutrustning som testar takräcken i fler än en axel i 
taget, samt svårigheterna med att jämföra olika systemförslag. Rekommendationen är ett 
system bestående av en elektrodynamisk vibrator och montering med T-spårskena. 

Nyckelord: 

Takräcken 
Vibrationsutrustning 
Egenfrekvensanalys 
Elektrodynamisk vibration 
Hydraulisk vibrator 
Fästanordning 



 

IV 

Innehållsförteckning 
 

1.1	 Bakgrund ................................................................................................................................. 2	
1.2	 Syfte ........................................................................................................................................ 2	
1.3	 Avgränsningar ......................................................................................................................... 2	

1.3.1	 Datainsamling ...................................................................................................................... 2	
1.3.2	 Kostnad ................................................................................................................................ 2	
1.3.3	 Åtdragningsmoment ............................................................................................................ 3	

2.1	 Datainsamling ......................................................................................................................... 3	
2.1.1	 Intervjuer/Fältstudier ........................................................................................................... 3	

2.2	 Informationssökning ............................................................................................................... 3	
2.2.1	 Marknadsanalys ................................................................................................................... 3	
2.2.2	 Litteraturstudie .................................................................................................................... 3	

2.3	 Systemspecifikation ................................................................................................................ 3	
2.4	 Systemutvärdering .................................................................................................................. 4	
2.5	 Fästanordningsutvärdering ...................................................................................................... 5	

2.5.1	 Konstruktionsspecifikation .................................................................................................. 5	
2.5.2	 Fästanordningsutvärdering .................................................................................................. 5	

2.6	 Konstruktion av fästanordning ................................................................................................ 5	
2.6.1	 Konstruktionsverktyg .......................................................................................................... 5	
2.6.2	 FEM-beräkning ................................................................................................................... 5	

2.6.2.1	 Statisk beräkning ...................................................................................................... 5	
2.6.2.2	 Modalanalys ............................................................................................................. 5	

3.1	 Koordinatsystem ..................................................................................................................... 6	
3.2	 Testbana .................................................................................................................................. 6	
3.3	 Spänningskoncentration .......................................................................................................... 7	
3.4	 Egenfrekvens och resonansfrekvens ....................................................................................... 7	
3.5	 Högcykelutmattning ................................................................................................................ 7	
3.6	 Skruvförband ........................................................................................................................... 7	
4.1	 Utrustning ................................................................................................................................ 8	

4.1.1.1	 Persondator ............................................................................................................... 8	
4.1.1.2	 Styrenhet ................................................................................................................... 8	
4.1.1.3	 Förstärkare ................................................................................................................ 8	
4.1.1.4	 Skakutrustning .......................................................................................................... 8	
4.1.1.5	 Kylning ..................................................................................................................... 8	

4.2	 Exciteringsmetoder ................................................................................................................. 8	
4.2.1	 Sinusexcitering .................................................................................................................... 8	
4.2.2	 Randomexcitering ............................................................................................................... 8	
4.2.3	 Spektrum ............................................................................................................................. 9	
4.2.4	 Field data replication ........................................................................................................... 9	
4.2.5	 Shocktest ............................................................................................................................. 9	

4.3	 Antal axlar ............................................................................................................................... 9	
4.4	 Vad krävs av företaget? ........................................................................................................... 9	

4.4.1	 Buller ................................................................................................................................... 9	
4.4.2	 Kylning .............................................................................................................................. 10	
4.4.3	 Strömförsörjning ............................................................................................................... 10	
4.4.4	 Tryckluft ............................................................................................................................ 10	
4.4.5	 Golv ................................................................................................................................... 10	
4.4.6	 Klimatkammare ................................................................................................................. 10	
4.4.7	 Säkerhet ............................................................................................................................. 10	

5.1	 Elektrodynamisk vibrator ...................................................................................................... 10	
5.2	 Inertial shaker ........................................................................................................................ 11	
5.3	 Hydraulisk vibrator ............................................................................................................... 11	
6.1	 Systemförslag ........................................................................................................................ 11	



 

V 

6.1.1	 System 1 ............................................................................................................................ 11	
6.1.2	 System 2 ............................................................................................................................ 12	
6.1.3	 System 3 ............................................................................................................................ 13	
6.1.4	 System 4 ............................................................................................................................ 14	
6.1.5	 System 5 ............................................................................................................................ 14	
6.1.6	 System 6 ............................................................................................................................ 15	

6.2	 Systemval .............................................................................................................................. 15	
6.3	 Fästanordning ........................................................................................................................ 15	

6.3.1	 Förutsättningar ................................................................................................................... 15	
6.3.1.1	 Monteringsplatta ..................................................................................................... 15	
6.3.1.2	 Montering ............................................................................................................... 16	
6.3.1.3	 Justerbarhet ............................................................................................................. 18	

6.3.2	 Koncept ............................................................................................................................. 18	
6.3.2.1	 Koncept 1 ................................................................................................................ 18	
6.3.2.2	 Koncept 2 ................................................................................................................ 19	
6.3.2.3	 Koncept 3 ................................................................................................................ 19	

6.3.3	 Val av koncept ................................................................................................................... 20	
6.3.4	 Vidareutveckling ............................................................................................................... 20	
6.3.5	 Fästplatta ........................................................................................................................... 21	
6.3.6	 Simuleringar ...................................................................................................................... 22	

7.1	 System ................................................................................................................................... 25	
7.2	 Fästanordning ........................................................................................................................ 25	

7.2.1	 Konstruktion ...................................................................................................................... 25	
7.2.2	 Simuleringar ...................................................................................................................... 27	

7.2.2.1	 Skena ...................................................................................................................... 27	
7.2.2.2	 T-spårsmutter .......................................................................................................... 30	
7.2.2.3	 Fästplatta för fixturer .............................................................................................. 32	

8.1	 System ................................................................................................................................... 36	
8.1.1	 Fleraxligt vs sekventiellt enaxligt test ............................................................................... 36	
8.1.2	 Testmetod .......................................................................................................................... 36	
8.1.3	 Klimatkammare ................................................................................................................. 36	
8.1.4	 Kostnad .............................................................................................................................. 37	
8.1.5	 Hållbarhetsperspektiv ........................................................................................................ 37	

8.2	 Fästanordning ........................................................................................................................ 37	
8.2.1	 Material ............................................................................................................................. 37	
8.2.2	 Tillverkning ....................................................................................................................... 37	

8.3	 Metoddiskussion ................................................................................................................... 38	
 



 

    1 
 

Förord 
Denna rapport är en dokumentation av projektet ”Utrustning för vibrationstest av takräcken” 
som gjorts på uppdrag av Mont Blanc. Projektet har genomförts under vårterminen 2016 på 
Högskolan i Borås som ett examensarbete inom utbildningsprogrammet Maskiningenjör - 
Produktutveckling. Under projektets gång har flera personer bidragit med hjälp för att göra 
det möjligt att komma fram till ett resultat med förslag och rekommendationer. 
 
Vi vill först och främst tacka Daniel Linvik, Frank Jagersjö och Björn Sternving på Mont 
Blanc för deras stora stöd och engagemang under projektets gång. Vi vill även tacka 
kontaktpersonerna Thomas Norberg och Magnus Ekerås för besöket på Autoliv Sverige AB 
samt Joris Pentinga på Moog Industrial Group för förslag och rekommendationer. 
 
Ett stort tack till vår handledare Lars Göran Pärletun på Högskolan i Borås för mycket 
hjälpsamma och snabba svar. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren har intresse av att testa sina takräcken för dynamisk belastning. För att göra 
detta vill företaget ha förslag på olika typer av vibrationsutrustning som kan simulera 
vibrationer från taket på bil i rörelse. Idag utförs tester på 4 olika sätt: 
 

• Utmattningssimulering med hjälp av CAD. 

• En takbox monteras på en bil och sedan körs denna på utvalda vägsträckor. 
• En enklare hydraulisk anordning som belastar takräcket i upprepade cykler. 

• Test av oberoende institut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
 
Oberoende test och körningar upptar ofta mycket resurser i form av tid och pengar. Med detta 
i tanke och för att få en bättre bild av verkligheten än vad nuvarande test ger vill företaget 
komplettera sina tester med skakutrustning. 

1.2 Syfte 
Syftet är att ge uppdragsgivaren förslag på olika typer av skakutrustning. Dessa skall lämpa 
sig för att testa takräcken för dynamisk belastning, se figur 1. I uppdraget skall förutom 
förslag på skakutrustning även ingå en rekommendation kring hur takräckena skall fästas i 
utrustningen.  

 
Figur 1, Uppdragsgivarens takräcken (Källa: Mont Blanc). 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Datainsamling 
Studien kommer fokusera på att ta fram förslag på skakutrustning. Det kommer inte göras 
någon insamling eller analys av vibrationsdata som matas in i systemet. 

1.3.2 Kostnad 
Priser för vibrationsutrustning varierar kraftigt beroende systemets ingående komponenter 
samt vad de kräver utöver själva maskinen, som t.ex. golvförstärkning, ljudisolerat rum eller 
säkerhetsåtgärder. Kostnader för vibrationssystem och material behandlas därför bara 
översiktligt. 
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1.3.3 Åtdragningsmoment 
Skruvar som används i fästanordningen är utmattningskänsliga och måste skruvas fast med 
tillräckligt hög förspänningskraft. Detta är nödvändigt för att undvika stora variationer i 
skruvkraften vid kraftvariationer. Beräkning av åtdragningsmoment och förspänningskraft i 
skruvarna tas inte med i studien. 
 

2 Metod 

2.1 Datainsamling 

2.1.1 Intervjuer/Fältstudier 
Regelbundna möten tillsammans med uppdragsgivaren har gjorts för att ta reda på deras krav 
och önskemål. Under mötena har handledare återkopplat och avrapportering gjorts. 
 
Ytterligare intervjuer har genomförts tillsammans med tillverkare och återförsäljare av 
skakutrustning. Vid dessa tillfällen har det bland annat ställts frågor om produkter, lösningar 
och rekommendationer. 

2.2 Informationssökning 

2.2.1 Marknadsanalys 
För att ta reda på vilka skakutrustningar som finns på marknaden har en marknadsanalys 
utförts. Arbetet har gått ut på att söka återförsäljare som tillhandahåller produkter för 
vibrationstestning. 

2.2.2 Litteraturstudie 
För att hitta relevant information gjordes sökningar på vetenskapliga artiklar. Här användes 
sökord så som, vibration test, elektrodynamisk shaker, multiaxis shaker, etc. Vidare 
utnyttjades referenslistan till dessa för ytterligare informationssökning. Standarder som 
påverkar utformning av såväl takräcken som andra fordonskomponenter har granskats. 

2.3 Systemspecifikation 
För att specificera vad som önskas av systemet har en specifikation gjorts. Kriterierna är 
antingen krav (K) eller önskemål (Ö) beroende på hur viktiga de anses vara för kund eller 
uppdragsgivare. Kriterierna delas också in i de som är relaterade till produktens förväntade 
funktion (F), samt de begränsningar för vilka lösningar som är tillåtna (B). Samman-
ställningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1, Systemspecifikation. 

Nr Kriterium Beskrivning K/Ö F/B 
1 Antal 

frihetsgrader 
3 eller fler Ö B 

2 Bordstorlek >700x1300 mm K B 
3 Frekvensomfång 0 – 40 Hz K B 
4 Max förflyttning    
5 Max 

acceleration 
   

6 Max lastvikt 160 kg K B 
 

2.4 Systemutvärdering 
För att utvärdera vilka av systemen som anses lämpligast har en utvärderingsmatris tagits 
fram. En utvärderingsmatris gör det möjligt att jämföra de olika systemen med varandra efter 
vad som formulerats i systemspecifikationen samt ytterligare relevanta önskemål. Ett system 
som klarat ett krav eller önskemål bra tilldelas ett plus, annars ett minus. På detta sätt skulle 
det gå att klargöra vilket system som är lämpligast. Sammanställningen visas i tabell 2. 

 
Tabell 2, Systemutvärdering av koncept. 

Kriterium/utfall System 1 System 2 System 3 
Bordstorlek    
Frekvensomfång    
Testtid    
Miljöpåverkan    
Energikostnad    
Antal plus     
Antal minus    
Nettovärde    
Rankning    
Gå vidare?    

 
  



 

    5 
 

2.5 Fästanordningsutvärdering 

2.5.1 Konstruktionsspecifikation 
En produktframtagningsspecifikation (PFS) togs fram för att ge underlag för utformning av 
fixturen mellan skakutrustningen och uppdragsgivarens egna fixturer. Här utvärderas vad som 
är krav och önskemål samt även om kriteriet är en funktion eller begränsning. Samman–
ställningen visas i tabell 3. För axelriktningar hänvisas till figur 2. 
 
Tabell 3, Konstruktionsspecifikation. 

No. Kriterium Beskrivning K/Ö F/B 
1 Max acc i z-

axel 
5g K B 

2 Max acc i y-
axel 

4g K B 

3 Max acc i x-
axel 

4g K B 

4 Max statisk 
kraft i 
vertikalled 

2000 N * säkerhetsfaktor 2  K B 

5 Massa <20 kg Ö B 
6 Justering x-led Ö F 
7 Justering y-led K F 
8 Egenfrekvens >200 Hz K B 

 

2.5.2 Fästanordningsutvärdering 
Eftersom idéer och koncept under projektets gång har haft en stor spridning har utvärderingen 
främst grundats på intervjuer med återförsäljare samt diskussioner med företrädare hos 
uppdragsgivare. 

2.6  Konstruktion av fästanordning 

2.6.1 Konstruktionsverktyg 
En modell av fästanordningen designades i CAD-verktyget PTC Creo 3.0. Vidare användes 
FEM-modulen i Creo för beräkning. 

2.6.2 FEM-beräkning 

2.6.2.1 Statisk beräkning 
Modellen delades upp i enskilda delar och därefter utfördes statiska beräkningar på de 
enskilda delarna. Resultaten av spänningar jämfördes med det valda materialets sträckgräns 
respektive brottgräns. Förskjutningarna studerades för bedömning av fästanordningens 
styvhet. 

2.6.2.2  Modalanalys 
Då fästanordningens enda uppgift är att fixera takräckenas fixturer mot skakutrustningen, får 
inte denna dämpa eller förstärka arbetsfrekvensen från utrustningen. Skulle detta vara fallet 
finns risk för att vibrationstestets data påverkas eller att konstruktionen ger vika. 
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För att undvika resonansfrekvenser bör egenfrekvenserna för fästanordningens alla ingående 
detaljer vara över arbetsfrekvensen med god marginal. Därför måste egenfrekvenserna 
studeras, något som görs med modalanalyser. Genom dessa beräknas ett givet antal lägsta 
egenfrekvenser och dessutom fastställes motsvarande svängningsformer.  
 

3 Teori och vetenskaplig referensram 

3.1 Koordinatsystem 
Koordinatsystem i rapporten utgår från ISO 8855. ”ISO 8855:2011 defines the principal terms 
used for road vehicle dynamics. The terms apply to passenger cars, buses and commercial 
vehicles with one or more steered axles, and to multi-unit vehicle combinations.” (ISO 
8855:2011), se figur 2. 

 
Figur 2, Koordinatsystem för bil. 

 

3.2 Testbana 
För att få tillgång till data som både vibrationsutrustningen och fästanordningen kräver måste 
ett test utförs enligt ISO/PAS 11154. Denna ISO standard beskriver vilka specifikationer 
takräcken måste uppfylla och hur testen för dessa skall genomföras. 
“This Publicly Available Specification specifies the minimum safety requirements for all roof 
load carriers intended for mounting on or above the roofs of passenger cars and light 
commercial vehicles with a maximum authorized total mass up to 3,5 t (ISO M08) as defined 
in ISO 1176.” (ISO/PAS 11154). 
 
Ett kriterium är resistans mot skakningar och vibrationer.  Dessa skall testas antingen i verklig 
miljö eller på en testbänk som ska ha en förmåga att simulera en verklig miljö. Takräcket skall 
monteras enligt anvisningar i ISO standarden och sedan utförs ett så kallat Belgium block test 
och även detta specificeras i standarden. Här körs en bil på en 2000 m lång teststräcka i 3 
olika hastigheter, 15, 25 och 35 km/h. Teststräckan är mycket ojämn och ger upphov till 
kraftiga vibrationer (ISO/PAS 11154). 
 
Hällereds provbana utanför Borås har en sektion där möjlighet finns att utföra detta test.  
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3.3  Spänningskoncentration 
Spänningskoncentrationer är ett fenomen i en konstruktion som uppkommer när vissa 
geometriska omständigheter är uppfyllda. Dessa uppstår vid hål, sprickor, skarpa hörn, etc. 
Teorin bakom är att den spänning som vanligtvis hade varit utspridd i godset vid anvisningen 
nu är koncentrerad vid godset närmast anvisningen. Detta leder till att det ofta är en ökad 
spänning vid anvisningens närområde. Även om större delen av konstruktionens spänningar 
ligger under materialets sträckgräns och brottgräns så kan spänningskoncentrationer medföra 
haveri. För att minska spänningskoncentrationer bör skarpa hörn undvikas och även följa en 
generell regel att använda stora radier (Dahlberg 2010). 

3.4 Egenfrekvens och resonansfrekvens 
Egenfrekvens är den frekvens som systemet självsvänger kring sin statiska jämviktsposition. 
Ett enkelt exempel är en massa som hänger i en fjäder och som är låst till en vertikal rörelse. 
När massan sätts i rörelse utan ytterligare pålagd kraft kommer fjädern svänga runt dess egen 
jämviktsposition. Antalet fullständiga svängningar under en sekund är systemets 
egenfrekvens. 
 
Om ett system utsätts för en periodisk kraft med samma eller närliggande frekvens som 
egenfrekvensen uppstår ett fenomen kallat resonans. Vid resonans kan systemets amplitud öka 
kraftigt. Beroende på system kan följderna bli katastrofala (Dahlberg 2010). 
 
Ett sätt att undvika resonans är att säkerställa att systemets egenfrekvenser starkt avviker ifrån 
den anbringade periodiska kraftens frekvens. 

3.5 Högcykelutmattning 
Högcykelutmattning är utmattning som uppkommer efter ett stort antal belastningscykler. 
Utmattning betyder att mikroskopiska sprickor bildas i materialet vid höga spänningar som 
vanligen uppstår till följd av små materiella eller geometriska defekter i materialet. Om 
belastningen varierar med tiden växer dessa mikroskopiska sprickor långsamt och når till slut 
en kritisk gräns och kan orsaka brott i materialet. 
 
För att materialet inte skall råka ut för utmattningsbrott är det viktigt att det klarar av yttre 
laster som varierar med tiden. För att kunna avgöra om materialet kommer att utmattas eller 
inte har Haigh-diagram undersökts. Det fungerar genom att en arbetspunkt markeras i 
diagrammet som bestäms av amplitud och mittspänning. Om denna arbetspunkt ligger under 
en fördefinierad kurva i diagrammet säger det att det är förhållandevis låg risk för utmattning. 
Om punkten ligger utanför betyder det att materialet slutligen utmattas (Lundh 2000). 

3.6  Skruvförband 
För att takräckena inte skall lossna under testet krävs det att fästanordningen monteras 
korrekt. Skruvarna i huvudexpandern måste skruvas fast på ett sådant sätt att de tillsammans 
skapar tillräckligt hög klämkraft. Hur hårt skruven kan monteras beror på dess brottgräns, 
vilket styrs av dess hållfasthetsklass. Vid vibrationstest används lämpligen hållfasthetsklass 
12.91.  Vid dynamisk belastning är det hög risk att skruven lossnar om förspänningskraften 
inte är tillräckligt stor. En rekommendation är att testobjektet skruvas fast i utrustningen med 
så högt vridmoment som gängorna i huvudexpandern tillåter (Brüel & Kjær 1987). 

                                                
1 Thomas Norberg, Autoliv Sverige AB, studiebesök den 13 april 2016. 
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4 Allmänt om vibrationstest 

4.1 Utrustning 

4.1.1.1 Persondator 
Detaljerna kring hur testprofilen skall se ut eller hur systemet skall vibrera matas in en 
persondator. 

4.1.1.2 Styrenhet 
Indata från datorn skickas till styrenheten som är hjärnan i systemet som i sin tur skickar en 
körsignal till förstärkaren. Styrenheten läser också kontinuerligt av hur systemet vibrerar med 
hjälp av en accelerometer och jämför denna information med testprofilen. Efter återkoppling 
skickar den ut den nödvändiga körsignalen som krävs för att upprätthålla den avsedda 
vibrationen. 

4.1.1.3 Förstärkare 
Förstärkaren förstärker körsignalen från styrenheten och tillämpar denna på skakutrustningen. 

4.1.1.4  Skakutrustning 
Skakutrustningen bidrar med kraften i systemet som får produkten som testas att röra sig. För 
att göra detta så det stämmer överens med den angivna testspecifikationen krävs det att den 
har tillräcklig med kraft och accelerationskapacitet. 

4.1.1.5 Kylning  
Det finns flera metoder att kyla en skakutrustning. Vattenkylning är en metod som används på 
skakutrustning med hög skakkraft. Den appliceras på de varma delarna t.ex. talspolen på en 
elektrodynamisk vibrator. På system med lägre skakkraft används en fläkt. Fläkten drar in kall 
luft genom ett filter runt lastbordet och kyler utrustningen. Den kylda luften strömmar ner 
kring vibratorns varma delar och ut genom en slang. Slutligen blåser fläkten ut den varma 
luften genom ett ljuddämpat rör. 

4.2 Exciteringsmetoder 
Nedan redovisas ett antal vanliga typer av exciteringsmetoder. 

4.2.1 Sinusexcitering 
Ett sinustest fokuserar endast på en frekvens under tidsförloppet och har en konstant amplitud. 
Det går att utföra en stegvis förändring av frekvensen under tidsförloppet men amplituden är 
fortfarande konstant. Monteras en accelerometer på testobjektet kan resonansfrekvensen 
lokaliseras genom att stegvis öka frekvensen hos testobjektet. Då denna frekvens har störst 
påverkan på utmattningslivslängden kan denna exciteras tills testobjektet påvisar brott. 

4.2.2 Randomexcitering 
Ett randomtest exciterar alla frekvenser inom ett definierat spektrum i tidsförloppet. Det 
betyder att testet utförs med oförutsägbar variation vilket ger en realistisk testmiljö. Ett 
randomtest kan excitera flera stycken frekvenser samtidigt vilket kan vara användbart då 
produkten som testas kanske bara tar skada då två stycken frekvenser exciteras samtidigt men 
inte enskilt. 
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4.2.3 Spektrum 
För att utföra ett randomtest måste frekvensspektrum definieras. Ett spektrum är en definition 
av de ingående frekvensernas amplituder. Några olika typer av profiler är tidssignal, 
frekvensspektrum, fourierspektrum eller en PSD-funktion (Power Spectral Density). 
Frekvensspektrum definieras genom att mäta frekvensens karaktär över tid (Harris 1961). Ett 
fourierspektrum består av en serie med sinusvågor vars frekvenser är multiplar av den 
uppmätta grundfrekvensen (Harris 1961). En PSD-funktion visar medelaccelerationen av 
signalen vid alla frekvenser och är ett statistiskt mått på rörelsen som en viss punkt på 
testobjektet upplever. 

4.2.4 Field data replication 
Ett sätt att simulera en testmiljö är genom en så kallad “Field Data Replication” eller FDR. En 
FDR kan t.ex. utföras av en bilförare som kör en sträcka och samlar in vibrationer från 
vägunderlaget med hjälp av en mätutrustning. En FDR ger alltså en exakt simulering av en del 
i testmiljön. 

4.2.5 Shocktest 
Shocktest är en typ av test där exciteringen inte är periodisk i form av en puls, steg eller 
övergående vibration. Ett shocktest är till skillnad från ett vibrationstest en simulering av 
något som händer plötsligt, t.ex. en krock med bil eller felhantering av en produkt. Det som är 
karakteristiskt hos ett shocktest är att rörelsen som utrustningen framkallar både innefattar 
frekvensen från exciteringen och även egenfrekvensen hos systemet (Harris 1961). 

4.3  Antal axlar 
I ett vibrationstest kan testmiljön representeras på flera sätt beroende på vilka krav som ställs 
på produkten. Den enklaste typen av vibrationssystem är ett enaxligt system. Det fungerar 
genom att en massa är låst till en translationsrörelse och kan bara förflytta sig från en punkt 
till en annan i vertikalled. En vibrationsutrustning med ett enaxligt system applicerar en kraft 
utmed en axel (Harris 1961). 
 
Ett fleraxligt system innebär att ett testobjekt kan röra sig utmed två eller flera axlar i 
systemet. Det lämpar sig för att simulera en verklig miljö och det kan också reducera testiden 
om alternativet är att anpassa ett enaxligt system varje gång ett test skall utföras utmed en 
annan axel (Harris 1961). 

4.4  Vad krävs av företaget? 
Vid införskaffning av skakutrustning bör köparen vara medveten om de indirekta kostnader 
som kan uppstå, exempel på kostnader redovisas nedan. 

4.4.1  Buller 
När vibrationsutrustningen skakar uppstår buller. Beroende på utrustning finns risk att 
gränsvärdena för den dagliga bullerexponeringsnivån från Arbetsmiljöverket överskrids. 
Vid en daglig bullerexponeringsnivå på 80 dB eller högre måste företaget erbjuda hörselskydd 
och vid nivåer på 85 dB eller högre skall personal använda hörselskydd. (AFS 2005:16). Krav 
på hörselskydd är givetvis en möjlig lösning. Dock är ett ljudisolerat testrum med ett eget 
kontrollrum att föredra. 
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4.4.2  Kylning 
För att handskas med den värme som uppstår vid vibrationstest krävs en fläkt som ventilerar 
bort värmen från utrustningen. Utblåset från denna bör mynna utomhus för att förhindra att 
värmen återcirkulerar i lokalen. Ett bättre alternativ är att placera fläkten utomhus. Detta 
medför mindre återcirkulerande värme och även minskad ljudvolym i lokalen. Placeras 
fläkten utomhus tillkommer ytterligare kostnader för elinstallation. 

4.4.3 Strömförsörjning 
Frågan om strömförsörjning är begränsad i denna studie men bör ändå påpekas då denna 
punkt är nog så viktig. Adekvat strömförsörjning är av största vikt och korrekt jordning för att 
undvika jordningsfel skall tas i beaktande. Jordningsfel kan slå ut mätdata och på så vis 
påverka resultatet. 

4.4.4 Tryckluft 
Beroende på om utrustningen kräver tryckluft kan en kompressor behöva införskaffas. 

4.4.5 Golv 
Något som är det oönskat att det golv som skakutrustningen står på vibrerar, då detta kan leda 
till oljud i lokalen eller rent av resonansfrekvenser. Många skakutrusningar är dämpade med 
tryckluft vilket kan vara en nog så god lösning. Oavsett dämpning eller ej är den idealiska 
lösningen att isolera skakutrustningen från golvet. Detta kan göras genom att bulta fast 
skakutrustningen på en golvplatta med stor massa som i sin tur är isolerad från resten av 
golvet. 

4.4.6 Klimatkammare 
Klimatkammare, även kallade miljökammare, kan användas för att analysera vilken påverkan 
temperatur, fuktighet och tryck har på testobjektets utmattningslivslängd. Det finns även 
möjlighet att utföra saltspraytest. Då testas produktens korrosionsbeständighet. 
Klimatkammare är något som fler och fler underleverantörer till fordonsindustrin införskaffar 
i takt med ökade krav och kontroll från beställaren2. 

4.4.7 Säkerhet 
Beroende på i vilket land en skakutrustning installeras ställs olika krav på säkerhet. I Sverige 
skall Arbetsmiljöverkets maskindirektiv uppfyllas (AFS 2008:3). 
 

5 Tekniker på marknaden 

5.1 Elektrodynamisk vibrator 
Grundprincipen i en elektrodynamisk vibrator är densamma som för en högtalare. Den stora 
skillnaden är att högtalarens motiv är att skapa ljud medan en vibrator skapar vibrationer.  
 
En spole (talspole) virad runt en armatur placeras i ett magnetfält. När växelström leds i 
spolen uppstår en kraft som är vinkelrätt mot både strömmens riktning och magnetfältet. Detta 
medför att armaturen sätts i rörelse. Armaturen är upphängd av fjädring som hindrar en radiell 
rörelse men tillåter en axiell rörelse. Armaturen vilar på en luftfjädring som skall motverka 
massan från armatur, lastbord, fixtur och testobjekt. Trycket i luftfjädringen kan anpassas 

                                                
2 Joris Pentinga, Moog Industrial Group, intervju den 8 april 2016. 



 

    11 
 

efter massan på de ovan nämnda komponenterna. Magnetfältet skapas med antingen 
permanenta magneter eller elektromagneter. Har testobjektet liten massa räcker det med 
permanenta magneter men för större massa krävs elektromagneter. 
 
En elektrodynamisk vibrator har ett relativt brett frekvensomfång. Beroende på modell och 
storlek ligger lägsta frekvensen på ca 5 Hz och intervallet sträcker sig upp till ca 2000-4500 
Hz. Tekniken erbjuder dessutom en god reproducerbarhet och har hög precision. 
 
Möjliga testområden: 

• Fordonsindustrin 
• Elektriska komponenter 
• Flygelektronik och militär hårdvara 
• Satellitkomponenter 

5.2 Inertial shaker 
En inertial shaker (också kallad mekanisk matare) fungerar genom att två massor roterar i 
motsatt riktning inuti en matare. Detta skapar en resulterande sinuskraft i en bestämd riktning 
vilket får den att skaka. En elektrisk motor driver massornas rotation och hastigheten 
bestämmer frekvensen på vibrationen. Svagheten hos detta system är att exciteringskraften 
uteslutande är sinusformad vilket betyder att randomtest inte är möjliga (de Silva 2006). 

5.3 Hydraulisk vibrator  
En hydraulisk vibrator består av en kolvcylinder, styrventil, vätskepump och en elektrisk 
motor. Hydrauloljan trycksätts och pumpas in i cylindern genom styrventilen med hjälp av 
den elektriska motorn. Styrventilen kontrollerar hur mycket olja som pumpas in i cylindern 
och på det sättet kontrollerar den också hur kolvcylindern rör sig. Den förflyttas med hjälp av 
en linjärmotor som i sin tur styrs av en elektrisk insignal. Styrventilen ser också till att ge en 
stabiliserande återkoppling till kolven och i slutändan ser den till att systemet körs enligt 
testspecifikationen. 
 
Hydraulisk vibrator lämpar sig bäst vid test av tunga laster och låga frekvenser. En låg 
frekvens betyder också att det går att utföra test med stora förskjutningar. Vid höga frekvenser 
kan man inte lita på att systemet agerar exakt som angiven insignal eftersom störningar i 
hydrauliska system är vanliga p.g.a. av höga bullernivåer (de Silva 2006). 
 

6  Genomförande 

6.1 Systemförslag 

6.1.1 System 1 
Målet med det första konceptet är ett enaxligt test som enbart simulerar vibrationer i z-led, se 
figur 3. 
 
Som figur 3 visar utgår konceptet från en elektrodynamisk vibrator; systemet skulle även 
kunna bestå av en hydraulisk anordning. På skakutrustningen monteras en så kallad head 
expander (monteringsplatta). Detta görs för att möjliggöra montering av testobjekt som kräver 
en stor monteringsyta. Då monteringsplattan är relativt stor i förhållande till skakutrustningen 
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kan ytterligare bärstöd i ytterkant på monteringsplattan erfordras. Vanligtvis används då 
luftbälgar. 

 

 
Figur 3, System 1. 

 

6.1.2 System 2 
System 2 utför i likhet med System 1 enbart tester i vertikalled men utnyttjar fyra mindre 
vibratorer som placeras i var sitt hörn av takräckena, se figur 4. På detta sätt undviks den stora 
monteringsplattan och fyra mindre monteringsplattor kan användas för uppdragsgivarens 
fixturer. 
  

 
Figur 4, System 2.  
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6.1.3 System 3 
I System 3 utförs ett treaxligt sekventiellt test. Objektet testas i alla axelriktningar men bara i 
en riktning åt gången. I figur 5 visas en tänkbar lösning. 
  

 
Figur 5, System 3. 

I likhet med System 1 används en elektrodynamisk vibrator. Även här krävs en stor 
monteringsplatta när testet utförs i z-led. När test ska utföras utmed x- respektive y-axeln 
roteras skakutrustningen 90 grader mot ett s.k. slip table, se figur 6. 
 

 
Figur 6, System 3 med slip table. 
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6.1.4  System 4 
System 4 är en treaxlig elektrodynamisk vibrator, se figur 7. Rörelserna utförs av tre mot 
varandra vinkelräta vibratorer. 

  
Figur 7, System 4. 

6.1.5 System 5 
Ett system med sex frihetsgrader utför translation i tre riktningar och rotationer kring tre axlar, 
se figur 8. Till detta system krävs åtta stycken elektrodynamiska vibratorer och en head 
expander. Fyra vibratorer applicerar kraft i x- och y-riktningar och fyra applicerar kraft i z-
riktningen. För att systemet skall klara av rotationsrörelser måste varje vibrator ha rörliga 
exciteringsaxlar. Axlarna kan göras rörliga med sfäriska kullager som tillåter dem att följa 
med bordet när det roterar. 

 
Figur 8, System 5. 
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6.1.6 System 6 
Ett hydrauliskt system med sex stycken frihetsgrader fungerar genom att hydraulolja pumpas 
in i sex stycken ställdon som får en head expander att röra sig, se figur 9. Systemet klarar av 
sinustest, randomtest och replikationstest. Till detta system kan det vara nödvändigt att 
införskaffa ett golv som klarar av att dämpa utrustningens vibrationer. 

 
Figur 9, System 6. 

6.2 Systemval 
Det system som valdes var System 1, se figur 3. Systemspecifikation eller systemutvärdering 
tillämpades inte på det sätt som det var tänkt i början av studien. Den huvudsakliga orsaken 
var den stora spridningen mellan systemens kapacitet. Istället diskuterades systemen med 
företrädare på uppdragsgivaren samt återförsäljare. 

6.3 Fästanordning 
Designen av fästanordningen utgick från produktspecifikationen. Då det valda systemet enbart 
tillåter enaxlig rörelse i z-led hanteras enbart kraft i z-led. Vidare måste fästanordningen vara 
styv för att inte påverka resultatet av testet. 
 
Uppdragsgivaren prioriterar att fästanordningen är ordentligt förankrad i monteringsplatta 
snarare än att vara lätt att montera. Målsättningen var dock att försöka designa en 
konstruktion som kunde vara både robust och lättmonterad.  

6.3.1  Förutsättningar 

6.3.1.1 Monteringsplatta 
Beroende på leverantör av vibrationsutrustning erbjuds olika mått på monteringsplattor och 
hålmönster. Studien fick därför utgå från ett antagande på mått och hålmönster. 
Monteringsplattan utformades enligt figur 10. 
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Figur 10, Hål på monteringsplatta 1400x1400 mm. 

6.3.1.2  Montering 
Uppdragsgivaren använder två varianter för att fästa takräcken. Den första är att fästa 
takräcket på bilens tak på det sätt som visas i figur 11. 
 

 
Figur 11, Montering direkt på biltak (Källa: Mont Blanc). 
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I det andra fallet är takräcket fäst på särskilda takrelingar, se figur 12. 
 

  
Figur 12, Montering på takreling. (Källa: Mont Blanc). 

Vid uppsättning på testrigg kan ett avsågat tak användas. Dessa är dock otympliga och upptar 
ett stort lagerutrymme. Därför används vanligen urfrästa fixturer av takets profil eller reling, 
se figur 13. Det krävs fyra sådana fixturer, en för varje infästningspunkt. 
 

 
Figur 13, Takprofil och profil på reling. 

För att montera profiler eller relingar på fästanordningen måste två olika hålmönster borras, 
en för takprofilfixturerna och en för relingsfixturerna. 
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6.3.1.3 Justerbarhet 
Takstorleken kan variera mellan bilmärken och deras modeller. På grund av detta måste 
fästanordningen vara justerbar i y-led. I x-led är det ett fixt värde på 700 mm, se figur 14. Viss 
variation kan även finnas i x-led men takräckena kan flyttas något på fixturerna vilket 
kompenserar för detta. 
 

   
Figur 14, Justerbar i y-led. 

6.3.2 Koncept 
För att möjliggöra förflyttning i y-led utvecklades 3 koncept som diskussionsunderlag. 

6.3.2.1  Koncept 1 
Det första konceptet baseras på två vinkelplåtar fastskruvade i monteringsplattan, se figurerna 
15 och 16. Vinkelplåtarnas vertikala del har en längsgående skåra som möjliggör en sömlös 
justering för ett skruvförband i y-led.  Detta skruvförband är även fäst vid detaljen mellan 
vinkelplåtarna. Denna konstruktion erbjuder inte justering i x-led. 
 

 
Figur 15, Koncept 1. 
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Figur 16, Koncept 1 i profilvy och vy från ovan. 

6.3.2.2  Koncept 2 
Koncept 2 består två ankarskenor där fästplattan skruvas fast med hjälp av ankarbultar i varje 
hörn, se figurerna 17 och 18. Detta medför att plattan kan sättas fast i önskad position i y-led. 
 

 
Figur 17, Koncept 2. 

 

 
Figur 18, Koncept 2 i profilvy och vy från ovan. 

6.3.2.3 Koncept 3 
Tredje och sista konceptet fungerar som en tving. Tack vare att konstruktionen kan rotera 360 
grader erbjuder tvingen stora justeringsmöjligheter i både x- och y-led, se figurerna 19 och 20. 
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Figur 19, Koncept 3. 

 
Figur 20, Koncept 3 i profil och vy från ovan. 

6.3.3 Val av koncept 
Efter överläggande med uppdragsgivaren valdes koncept 2 för vidare studie. 

6.3.4  Vidareutveckling 
Ett nytt förslag baserat på koncept 2 togs fram för vidareutveckling, se figur 21. 
 

 
Figur 21, Vidareutveckling av koncept 2. 

Till skillnad från koncept 2 där ankarbultar användes valdes T-spårsmutter. T-spårsmuttrar 
ger större kontaktyta mot skenan än ankarbultar, vilket ger lägre spänningar. 
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Från början var tanken att montera T-spårskenan direkt på monteringsplattan. Problem 
uppstod dock med skruven som skall fästa skenan mot monteringsplattan eftersom skruv–
skallen var för bred för spåret. Istället designades en distansplatta mellan monteringsplattan 
och skenan. Distansplattan kan ha ett hålmönster som passar monteringsplattan och ytterligare 
ett hålmönster som kan anpassas efter behov för skenan. 
 
För att ha tillräckligt med gods för gängor måste distansplattan ha en viss tjocklek. Då plattan 
är relativt stor ökar vikten snabbt med ökad höjd. Med tanke på detta valdes fastsättning med 
svets varvid vertikala stöd infördes, se figur 22. Fördelen med att ha vertikala stöd är att de 
förstärker både plattan och skenan med begränsad viktökning. 
 

 
Figur 22, Platta med vertikala stöd. 

6.3.5 Fästplatta 
När fästanordningens justerbara del var bestämd vidtogs konstruktion av en fästplatta för 
fixturerna. Som tidigare nämnts var kravet att plattan ska vara styv, något som uppnås genom 
att öka höjden på plattan (z-led). 
 
För att kunna montera de två fixturerna, se figur 13, från uppdragsgivaren krävdes två hål–
mönster i fästplattan. Utöver detta måste ett matchande hålmönster för T-spårsmutter 
designas. 
 
Figur 23 visar lösningen som utvecklades. Ribbor lades in för att göra fästplattan tillräckligt 
styv, se figur 24. 
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Figur 23, Fästplatta. 

 
Figur 24, Undersida av fästplatta. 

6.3.6 Simuleringar 
Målet med simuleringarna är att studera spänningar och deformationer i fästanordningen. 
Detta för att se till att spänningarna inte överstiger materialets sträckgräns och brottgräns samt 
att studera hur styv fästanordningen är. 
För att utföra simuleringar var det nödvändigt att beräkna den applicerade kraften. Detta 
gjordes med F = ma. Här är F kraften, m massan, a den maximala accelerationen på grund av 
vibrationerna. Massan är den totala massan för hela systemet som skall testas. Med andra ord 
ingår fixturer, fästanordningen, takräcken och den last takräcket skall belastas med. I analyser 
har en säkerhetsfaktor tillfogats genom att belastning multipliceras med faktor 2. 
 
För att förenkla simuleringar utförs, som tidigare nämnts, dessa enbart i z-led. Ytterligare en 
förenkling är att takräckena antas vara styva. Normalt tillåter räcket en viss flexibilitet som då 
skapar ett moment kring infästningspunkterna A och B, se figur 25. 

 
Figur 25, Moment kring punkt A och B med en applicerad kraft F. 
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Instruktionsmanualerna för uppdragsgivarens takräcken avråder att placera lasten i mitten av 
taket, se figur 26. 
 

 
Figur 26, Instruktioner för montering av last på uppdragsgivarens takräcken. 

På grund av detta råd belastas ena sidans par av infästningspunkterna mer än det andra paret. 
Totalt finns fyra infästningspunkter men vid korrekt montering belastas huvudsakligen två av 
dessa. Enligt symmetri fördelas kraften över dessa två enligt figur 27. Därav räcker det med 
att simulera egenskaperna för en infästningspunkt. 

 
Figur 27, Lastfördelning för fästanordningen. 

 
Som figur 28 visar skall fästplattan för fixturerna testas för halva den totala kraften. För T–
spårsmutter och skena blir det en fjärdedel av totala kraften.  
 

 
Figur 28, Förstorad bild av en infästningspunkt. 
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Simuleringar utförs enbart i positiv z-riktning enligt figur 2 då denna är den kritiska 
riktningen. I denna riktning är det skruvar som håller tillbaka fästanordningen från att lyfta 
från skakutrustningens monteringsplatta. Spänningarna fördelas med andra ord kring 
skruvarnas brickor. I motsatt riktning hjälper undersidan på fästanordningens kropp med att 
fördela spänningarna. Detta illustreras med figurerna 29 och 30, där figur 29 visar fäst–
anordningens kontakt med brickorna och figur 30 visar kroppens kontakt med skak–
utrustningens monteringsplatta. 
 

 
Figur 29, Yta som berörs vid belastning i positiv z-led. 

 
Figur 30, Yta som berörs vid belastning i negativ z-led.  
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7 Resultat 

7.1 System 
Datainsamling, informationssökning, intervjuer och diskussioner med företrädare hos 
uppdragsgivaren visade att System 1 var den utrustning som är lämpligast. Systemets 
utförande är i form av en elektrodynamisk vibrator med head expander som kan utföra test i 
en axel åt gången, se figur 31. 
 

 
Figur 31, Valt system. 

Systemet valdes med möjligheten för uppgradering. Vid utökat behov av testning i fler än en 
axel finns alternativet att införskaffa ett slip table samt en plattform som i System 3. Detta 
medför möjligheten att testa takräcken i x- och y-led om det skulle anses bli aktuellt i ett 
senare skede. 

7.2 Fästanordning 

7.2.1 Konstruktion 
Figurerna 32-35 visar en möjlig lösning för att uppdragsgivaren skall kunna montera sina 
takräcken på skakutrustningen. Lösningen möjliggör justering i y-led. 
 

 
Figur 32, Sammanställning av fästanordning. 

 



 

    26 
 

 
Figur 33, Sammanställning av fästanordning med vy i x-led. 

 

 
Figur 34, Sammanställning av fästanordning vid vy i y-led. 

 
 

 
Figur 35, Detaljförstoring av en infästningspunkt. 
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7.2.2 Simuleringar 
I tabell 4 redovisas en sammanställning av resultat för fästanordningens komponenter. Den 
redovisade fästanordningen väger totalt 55.04 kg. Redovisade spänningar kommer från 
bedömningar av resultat från genomförda FEM analyser. Maximala von Mises spänningen i 
tabellen motsvarar det som utvärderas av en genomgång av resultaten. 
 
Tabell 4, Simuleringsresultat. 

Komponent antal 
Vikt 
(kg) 

Totalmassa 
(kg) 

Max von 
Mises 
(MPa) 

Max 
förskjutning 

(mm) 
Egenfrekvens 

(Hz) 
Skena 8 3.3 26.4 60 0.033 >1900 

Fästplatta 4 6.3 25.2 60 0.05 >1400 
T-spårsmutter 8 0.43 3.44 19 0.00045 >36000 

 

7.2.2.1 Skena 
En last på 5 kN belastade modellen enligt figur 36, 37 och 38. Kraften är applicerad på 
kontaktytan mellan T-spårsmutter och skena.  
 

 
Figur 36, Placering av applicerad kraft. Snedställd vy. 

 

 
Figur 37, Placering av applicerad kraft. Toppvy. 
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Figur 38, Placering av applicerad kraft. Vy från sida. 

 
Modellen låses i de gröna områdena enligt figur 39 och 40. Låsningen är tänkt att simulera en 
brickas tryck mot skenan. 
 

 
Figur 39, Placering på applicerad låsning på hålen. Toppvy. 

 

 
Figur 40, Placering på applicerad låsning på hålen. Vy från sida. 

Figur 41 visar von Mises spänningar med maximalt värde på 298 MPa. Denna spänning är 
dock inte realistisk. Vid låsning av en punkt, linje eller yta behandlas den som helt fast och är 
inte flexibel. Detta kan leda till onormalt höga spänningsvärden. Skruvförband har en viss 
fjädring vilket innebär att dessa höga spänningsvärden ofta kan bortses från. Försummas dessa 
har modellen ett maxvärde på ca 60 MPa. 
 

 
Figur 41, Simuleringsresultat von Mises. 
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Figur 42 visar en förstorad bild på ett av berörda områden. Här syns tydligt att en 
spänningskoncentration inträffar vid den tilltänkta brickans kant. 
 

 
Figur 42, Detaljförstoring av område vid skruvhål. 

 
Figur 43 visar resultatet av maximal förskjutning i z-led. Denna är 0.033 mm. 
 

 
Figur 43, Resultat för deformationer. 
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Modalanalysen gav en lägsta frekvens strax över 1900 Hz, se figur 44. Svängningsformen 
visas i Figur 44 för denna frekvens. En modalanalys ger inga bestämda värden på 
förskjutningar utan enbart relativa förskjutningar på dessa. Värdet 1 i figuren svarar för den 
punkt som har störst rörelse vid den aktuella frekvensen. 
 

 
Figur 44, Resultat av modalanalys. 

7.2.2.2 T-spårsmutter 
Hålen i T-spårsmutter är gängade och därför applicerades en kraft på 5 kN på ytan i hålen på 
denna, se figur 45. 
 

 
Figur 45, Placering av applicerad kraft på T-spårsmutter. Snedställd vy. 

T-spårsmuttern låses i kontaktytan mellan T-spårsmutter och skena, se figur 46. 
 

 
Figur 46, Placering på applicerad låsning på T-spårsmutter. 
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Vid en statisk belastning på 5 kN blir den största von Mises spänningen ca 19 MPa, se figur 
47. 
 

 
Figur 47, von Mises spänningar vid belastningen 5 kN. 

 
Den maximala förskjutningen var mindre än en tusendels millimeter, se figur 48. 
 
 

 
Figur 48, Förskjutningar vid belastningen 5 kN. 

 
Lägsta egenfrekvensen i modalanalysen var strax över 36000 Hz, se figur 49. 
 

 
Figur 49, Resultat av modalanalys. 
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7.2.2.3 Fästplatta för fixturer 
Figur 50 visar ett exempel på hur en fixtur från uppdragsgivaren kan se ut och placering av 
denna på fästplattan. Denna fixtur har en profil från en takreling. 
 

 
Figur 50, Exempel på relingprofil på fästplattan. 

 
Kraften appliceras på hålens mantelytor där fixturen från figur 50 är tänkt att skruvas fast, se 
figur 51. Kraften uppgår till 10 kN. 
 

 
Figur 51, Placering av applicerad kraft från reling profil på fästplatta. Snedställd vy. 

 
Låsningen är applicerad runt hålen för de skruvar som monteras i T-spårsmuttern. Låsningen 
är en yta som skall simulera trycket från en bricka, se figur 52. 
 

 
Figur 52, Placering av applicerad låsning. 
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Återigen uppträder von Mises spänningskoncentrationer runt de låsta hålen. Bortses dessa 
spänningar är det maximala värdet för von Mises ca 60 MPa, se figur 53. 
 

 
Figur 53, Von Mises spänningar med en kraft från relingsprofilen på 10 kN. 

 
Den maximala förskjutningen i z-led uppgår till 0.05 mm, se figur 54. 
 

 
Figur 54, Förskjutningar vid en belastning på 10 kN från relingsprofilen. 

 
Modalanalysen av fästplattan gav en lägsta frekvens på strax över 1400 Hz, se figur 55. 
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Figur 55, Resultat av modalanalys. 

 
Figur 56 visar en fixtur i form av en profil av ett biltak. Denna är i sin tur monterad på fäst–
plattan. 
 

 
Figur 56, Exempel på biltaksprofil på fästplattan. 

 
Kraften appliceras i detta fall vid de två större hålen. Dessa är inte gängade utan fixturen 
skruvas fast underifrån. Detta leder till att en yta under hålen får representera brickans tryck 
mot fästplattan enligt figur 57. 
 

 
Figur 57, Placering av applicerad kraft från biltaksprofil på fästplattan. Undersida i Snedställd vy. 
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Som tidigare simuleringar uppträder spänningskoncentrationer kring hålen. Bortsett från dessa 
är den största von Mises spänningen ca 60 MPa, se figur 58. 
 
 

 
Figur 58, Von Mises spänningar vid en kraft från biltaksprofilen på 10 kN. 

Den maximala förskjutningen i z-led är 0.042 mm, se figur 59. 
 
 

 
Figur 59, Förskjutningar vid en belastning från biltaksprofilen på 10 kN. 
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8 Diskussion 

8.1 System 

8.1.1 Fleraxligt vs sekventiellt enaxligt test 
I en studie 2006 belastades aluminiumstavar dels treaxligt simultant och dels sekventiellt 
enaxligt. Det visade sig att vid ett sekventiellt enaxligt test uppstår en variation av 
utmattningslivslängden beroende på i vilken turordning axlarna testas. Dessutom framkom i 
studien  att utmattningslivslängden minskas vid ett treaxligt test. Enligt studien är slutsatsen 
att metoden med sekventiellt enaxligt test är otillräcklig för att simulera en verklig miljö. Det 
antas att resultaten rimligen borde kunna appliceras på mer komplexa konstruktioner (French, 
Handy, Cooper 2006). 
  
Det finns också en tidsmässig faktor. Testtiden kan reduceras till ca en tredjedel om testet 
utförs med multipla axlar simultant. French, Handy och Coopers slutsatser är värdefulla att 
beakta. Dock framkom det i diskussioner med branschföreträdare för underleverantörer till 
fordonsindustrin att ändamålen med tester måste sättas in i ett större perspektiv3. De flesta 
produkter, för att inte säga alla, styrs av standarder och kraven i dessa. En fråga för 
uppdragsgivaren är om kraven i deras standard kräver ett fleraxligt system.  
 
Vidare framhölls att analysen av ett brott på ett testobjekt är mer krävande vid fleraxligt 
testning. Här kan upp till sex frihetsgrader påverka testobjektet jämfört med en frihetsgrad vid 
enaxligt test4. 

8.1.2  Testmetod 
För att simulera en verklig testmiljö ger sinustest otillräckliga resultat. Detta beror på att en 
del av produkten som testas kan ta skada vid en särskild frekvens och en annan del vid en 
annan frekvens. Det kan också vara så att produkten tar betydande skada när två frekvenser 
påverkar den samtidigt. Om ambitionen är att simulera en så verklig testmiljö som möjligt är 
randomtest eller testmetoden Field data replication att föredra. 
 
Fördelen med ett sinustest är dock att det är förhållandevis lätt att avgöra vid exakt vilken 
frekvens testobjektet tar skada, till skillnad från t.ex. ett randomtest där det kan vara svårt 
eftersom höga och låga frekvenser inträffar slumpmässigt. Det är speciellt svårt att bestämma 
vad som orsakat fel med randommodul när testet körts under en längre tid och personal inte 
finns på plats. Ett sinustest förenklar processen eftersom att det går att öka och minska 
frekvensen under testet stegvis. På detta sätt skapar man en klar bild av vilka frekvenser och 
därmed krafter som är kritiska för testobjektet. 

8.1.3  Klimatkammare 
Idag finns inga krav på tillverkare för takräcken att utföra test med varierad temperatur, 
luftfuktighet och saltpåverkan samtidigt som ett vibrationstest. Detta kan jämföras med 
Mercedes-Benz standard för krockgardin som har krav på vibrationstest med en varierad 
temperatur (Mercedes-Benz 2009). Givetvis är det svårt att jämföra en säkerhetskomponent 
inuti bilen gentemot ett takräcke med syfte att agera lasthållare. Trots detta är det högst 
relevant att ta med i diskussionen. Hårdare krav är ingen nyhet och detta är ett krav som måste 

                                                
3 Magnus Ekerås, Autoliv Sverige AB, studiebesök den 13 april 2016. 
4 Thomas Norberg, Autoliv Sverige AB, studiebesök den 13 april 2016. 
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uppfyllas för andra fordonskomponenter. Det är med andra ord inte orimligt att anta att 
hårdare krav kan införas, varpå införskaffning av klimatkammare kan vara aktuellt. 

8.1.4  Kostnad 
En avgränsning i början av projektet var att inte utreda priser för utrustningar på grund av 
svårigheten att få exakta siffror och jämförbara värden. Det är dock klart att kostnaden för ett 
fleraxligt system är betydligt högre än ett enaxligt system. Vid en vidare undersökning eller 
eventuell beställning bör en klar bild av behovet noggrant studeras. 
 
Med det valda systemet kan excitering bara ske i z-axel. Detta medför att uppdragsgivaren 
inte kan simulera en verklig testmiljö som ett fleraxligt system. Eftersom uppdragsgivaren 
utvecklar takräcken till en eftermarknad samt att deras huvudsakliga testbehov främst består 
av konceptprovning och utvecklingsverifiering är uppfattningen att ett billigare system som 
detta räcker. Denna syn framkom även i diskussioner5. 

8.1.5 Hållbarhetsperspektiv  
Oavsett val av utrustning förblir energiförbrukningen hög. En stor del av energin omvandlas 
till värme som måste kylas. Då vibrationsutrustningar tenderar att köras dygnet runt, bör man 
installera en värmeväxlare som återvinner värmen5. På så vis kan energin användas för 
uppvärmning av lokalerna. Genom denna lösning ökas utnyttjandegraden på skakutrustningen 
ur ett energiförbrukningsperspektiv. 

8.2  Fästanordning 
Beräkningar utförda i denna studie är baserade på flera antaganden. Avsaknad av korrekt data 
har lett till uppskattningar av storleken på den anbringade kraften, monteringsplattans 
dimensioner, hålmönster etc. På grund av detta är designen av fästanordningen enbart en 
fingervisning på hur uppgiften kan lösas. Förmodligen är denna kraftigt överdimensionerad 
och en vidare studie bör kunna minska vikten avsevärt. Desto mindre massa som behöver 
förflyttas desto mindre storlek på skakutrustning kan användas. Studien visar emellertid på en 
lämplig utformning. 

8.2.1  Material 
Ett alternativ till att tillverka plattan i stål är aluminium som är lättare och mer 
korrosionsbeständigt. Ytterligare argument för stål är att det till skillnad från aluminium klarar 
av oändligt med cykler förutsatt att spänningen ligger under en reducerad utmattningsgräns. 
Det är inte önskvärt att använda ett material med dämpande egenskaper då man inte vill att 
konstruktionen skall påverka testresultatet. 

8.2.2 Tillverkning 
Konstruktionen i studien innehåller svets och skruvförband. Svetsning är den bästa lösningen 
ur ett ekonomiskt perspektiv kontra hållfasthet. Det man ska tänka på är att inte punktsvetsa. 
Att skruva ihop en fixtur skall helst undvikas. En konstruktion som skruvas ihop är inte lika 
stel som en gjuten, svetsad eller urfräst konstruktion. Utöver detta kan skruvarna vibrera loss. 
Användes skruvar skall dessa dras åt så hårt materialet tillåter. På grund av kravet på 
justerbarhet i y-led nyttjas dock skruvförband i fästanordningen. 
 

                                                
5 Thomas Norberg, Autoliv Sverige AB, studiebesök den 13 april 2016. 
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8.3 Metoddiskussion 
Metodvalen som gjordes inledningsvis baseras framförallt på lärdomar från projektbaserade 
kurser vid högskolan. För att samla in data genomfördes intervjuer och fältstudier med 
uppdragsgivaren. Dessutom togs kontakter med återförsäljare. Intervjuer med företrädare hos 
uppdragsgivaren har fungerat bra och gett den information som efterfrågats. Även 
genomgångar av material och maskiner i verkstad har varit mycket givande. I efterhand kan 
det konstateras att mer tid i verkstaden hade varit positivt, framförallt för arbetet med 
konstruktion av fästanordningen. 
 
Under inledningen av studien planerades körning med personbil på testbana för insamling av 
vibrationsdata. Dessa data skulle användas till specifikationer för både system och fäst–
anordning. Detta kunde av olika skäl inte genomföras, något som begränsade studiens 
vetenskapliga räckvidd. Istället genomfördes intervjuer med återförsäljare samt representanter 
för Autoliv Sverige AB. 
  
För att presentera förslag på vibrationsutrustning gjordes en marknadsanalys som kunde 
genomföras utan problem och som på många sätt var värdefull. Konkreta frågeställningar till 
återförsäljare har dock begränsats genom bristen på mätdata.  
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9  Slutsatser 
Studiens syfte var att ge förslag på testutrustningar samt fästen för utrustning och båda dessa 
syften har uppnåtts. Detta har skett genom informationssökning, konceptgenerering och 
utvärdering. Studien visar att det lämpligaste systemet för uppdragsgivaren utgörs av en 
elektrodynamisk skakutrustning som testar takräcken i en axelriktning. Systemet har potential 
att uppgraderas för test i ytterligare två riktningar. Som fästanordning rekommenderas en 
lösning där takräckena skruvas fast i en T-spårskena med T-spårsmuttrar. Detta gör det 
möjligt att flytta anordningen i huvudriktningen vilket var ett av uppdragsgivarens krav. I 
framtiden kan det vara intressant att genomföra körningar med bil på testbana för att registrera 
vibrationer med syfte att skapa bättre underlag för utvärdering av system. Det kan även vara 
intressant att utföra utmattningsberäkningar på fästanordningen. 
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