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Sammanfattning

I det här examensarbetet har olika modelleringsantagandens påverkan på plattbroars och
lådbalkbroars dynamiska egenskaper vid modellering av 3D-skalmodeller i FEM studerats.
Delar av en bro som kan tänkas behöva någon typ av koppling har analyserats, liksom de
kopplingar som är passande för sammanlänkningen av dessa delar.

Studien har haft fokus på hur broarnas egenfrekvenser påverkas och hur broarna svarar på
passage av höghastighetståg med avseende på accelerations- och förskjutningsamplituder för
de olika modelleringsantagandena.

De delar av en bro som studerats är kantbalk-konsol, konsol-broplatta, broplatta-stöd, lådbalk-
broplatta och lastinföringspunkter-broplatta. Dessa delar har modellerats på olika sätt där
till exempel förenklingar i modelleringen jämförts med modeller som är mer lika verkligheten.

Resultatet visar att vid tågpassage ger vissa förenklingar från fall till fall responser som kan
anses vara mer på den konservativa sidan. I övrigt är dock skillnaderna i respons sammantaget
inte så stora. Resultatet visar också på att olika inställningar på kopplingar inte har så stor
betydelse på studerade broars egenfrekvenser.

Nyckelord: dynamik, höghastighetståg, modelleringsantaganden, plattbro, lådbalkbro, constraint,
tie, coupling, egenfrekvens
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Förord

Med detta examensarbete avslutar vi våra studier inom högskoleingenjörsprogrammet i Bygg-
teknik och Design på KTH.

Vi vill passa på att tacka vår handledare på Tyréns, Johan Lind Östlund, för att ha stått
ut med oss och alltid haft humöret på topp. Ett stort tack ska också riktas till Jean-Marc
Battini, professor på KTH, för ditt enastående engagemang och för att du tipsade oss om
Tyréns.

För övrigt så vill vi tacka alla på Tyréns broavdelning som kommit med tips på vägen och
hjälpt oss under vår tid här. Speciellt tack till Viktor Tell som hjälpt oss oerhört mycket med
att komma igång med skriptningen av broarna. Vi vill även tacka övriga exjobbare som suttit
i samma sits som oss och som vi kunnat dela samma glädje och sorg med.

Slutligen vill vi säga att vi är glada över att ha fått möjligheten att skriva vårt examensarbete
hos Tyréns och önskar den som läser denna rapport en trevlig läsning.

Stockholm
Juni 2018
Christofer Schmied och Mattias Sedin

v





Beteckningar

Beteckningar

Latinska bokstäver

Beteckning Förklaring
E Elasticitetsmodul
n0 Första egenfrekvensen
n2 Tredje egenfrekvensen
nmax Maximal frekvens i dynamisk analys
Q Punktlast från HSLM-analys

Grekiska bokstäver

Beteckning Förklaring
ζ Dämpkvot enligt Eurokod, %
ν Poissons tal
ρ Densitet
ω Vinkelfrekvens
ωn Vinkelegenfrekvens

Förkortningar
Förkortning Förklaring

2D Tvådimensionell
3D Tredimensionell
BC Boundary condition
DOF Frihetsgrad
FEM Finita elementmetoden
FFT Fast Fourier-transformation
FRF Frekvensresponsfunktion
HSLM High Speed Load Model
HSR High Speed Railway
IFFT Invers Fourier-transformation
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Definitioner

Begrepp Förklaring

Coupling Kopplar rörelsen av noder på en eller flera
ytor till rörelsen av en eller flera Control
points.

Konnektion Delar av en bro i en FEM-modell som be-
höver sammanlänkas på något sätt, till ex-
empel genom en koppling.

Koppling Heter i Abaqus Constraint. Är ett Verktyg
i FE-mjukvara för att koppla ihop olika de-
lar. Fungerar genom att eliminera, helt el-
ler delvis, frihetsgraderna av en grupp no-
der och koppla deras rörelse med rörelsen
av en eller flera Master Nodes. Exempel på
kopplingar är tie och coupling.

Randvillkor/-
Boundary Condition

Används för att kunna tillåta alternativt
låsa olika frihetsgrader för valda noder i
en Abaqus-modell.

Tie Kopplar alla noderna på Slave Surface för
att ha samma rörelse som punkten på
Master Surface som är närmast.
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund
Sverige har under senare tid fått ett större intresse samt behov av förnyad järnväg. Den-
na utveckling skulle medföra införandet av nya höghastighetsjärnvägar (HSR) med tåg vars
hastighet potentiellt kan uppgå till 320 km/h.

Fördelarna med HSR är många. En av de viktigaste vinsterna är nedkortningen av restider
mellan några av Sveriges städer, däribland storstäderna. Vidare tillkommer miljövinster då tåg
är ett betydligt miljövänligare alternativ jämfört med flyg och bil. Det finns också möjlighet
till avlastning av befintliga järnvägsnät, som istället kan fokusera på godstransport samt
regional- och kommunaltrafik (Trafikverket, 2017).

Ostlänken är en ny HSR-förbindelse som Trafikverket planerar att bygga mellan Stockholm
och Linköping. Sträckan kommer bestå av drygt 15 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg
och uppskattas totalt behöva cirka 200 broar med en totallängd på 10 kilometer. Tanken är
att Ostlänken ska ansluta till det befintliga järnvägsnätet i Järna, Norrköping och Linköping
och i framtiden kopplas samman med den planerade Götalandsbanan, mellan Linköping och
Göteborg, och Europabanan, mellan Jönköping och Malmö/Köpenhamn (Trafikverket, 2017).

I och med att höghastighetstrafik har stor dynamisk påverkan på broar kommer det vara
nödvändigt i projekteringen av Ostlänken att, utöver en konventionell statisk analys, även
utföra dynamiska kontroller för att säkerställa de komfort- och säkerhetskrav som Eurokod
ställer med avseende på accelerationer och nedböjningar. Vidare måste resonansfenomenet
beaktas där accelerationer och nedböjningar kan få förstärkt respons vid vissa hastigheter.

En del i arbetet idag för att säkerställa de dynamiska kraven handlar om att utföra analyser
med hjälp av FEM-program. Tidigare har de dynamiska egenskaperna hos broar represente-
rats med hjälp av 2D-balkanalys. Analyser på detta sätt är väl studerat och dokumenterat och
ger effektiva analyser och träffsäkra resultat. Dock finns det vissa effekter som bara framträder
i 3D-modeller. Detta kan till exempel vara vridning av brodäcket.

Utöver effekter i 3D-modeller finns det olika modelleringstekniker och verktyg i FEM-mjukvaror
där olika modelleringsantaganden kan ge olika dynamiska egenskaper hos bromodeller. Detta
skapar osäkerheter vid modellering och behöver därför undersökas noggrannare.
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.2 Mål och syfte
Målet med detta examensarbete är att undersöka och kartlägga olika modelleringsantagan-
dens påverkan på plattbroars och lådbalkbroars dynamiska egenskaper.

Syftet är att minska osäkerheter vid modellering av 3D-skalmodeller genom förståelse av ef-
fekten av olika modelleringsantaganden. I förlängningen ger detta såväl ökad förståelse vid
modellering som tids- och därmed kostnadsbesparingar. Arbetet är tänkt att bidra till re-
kommendationer och modelleringsråd för konsult- samt forskningsverksamhet inom främst
brodynamik.

Frågeställning

Följande frågeställningar gäller inom detta examensarbete:

– Hur påverkas broarnas egenfrekvenser av olika modelleringsantaganden?
– Hur påverkar modelleringsantaganden brons respons vid tågpassage vad gäller resonans-

hastighet samt accelerations- och förkjutningsamplituder?

Detta görs genom att studera:

– Vilka konnektioner av modellen som behöver en typ av koppling vid modellering av
3D-skalmodeller.

– Vilka kopplingar som är passande för respektive konnektion.

Avgränsningar

Som avgränsning studeras brotyperna i ett respektive två spann med två olika spännvid-
der (se tabell 1.1). Vidare analyseras endast plattbroar för acceleration och förskjutning vid
tågpassage.

Tabell 1.1: Broar som studeras

Brotyp Spännvidd [m] Antal spann Benämning

Plattbro 10 1 L = 10, 1 fack
Plattbro 20 1 L = 20, 1 fack
Plattbro 10 2 L = 10, 2 fack
Plattbro 20 2 L = 20, 2 fack
Lådbalkbro 40 1 L = 40, 1 fack
Lådbalkbro 60 1 L = 60, 1 fack
Lådbalkbro 40 2 L = 40, 2 fack
Lådbalkbro 60 2 L = 60, 2 fack
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.3 Krav enligt Eurokod
Dynamisk analys

Enligt SS-EN 1991-2 ska dynamiska analyser genomföras på bärverk som förväntas trafikeras
med hastigheter över 200 km/h. Den maximala frekvensen i den dynamiska analysen ska
begränsas till ekvation 1.1. Frekvenser och tillhörande modformer ska beaktas upp till detta
värde.

nmax = max(30Hz, 1.5n0, n2) (1.1)

där n0 = första egenfrekvensen och n2 = tredje egenfrekvensen.

Dynamiska laster

Nedan presenteras den dynamiska lastmodellen för analys av broar som ska dimensioneras
för höghastighetståg, enligt SS-EN 1991-2.

Lastmodell för tågpassageanalys utgörs av HSLM-A och HSLM-B. För broar längre än 7
meter används endast HSLM-A. HSLM-A visas i figur 1.1 och består av tio olika universaltåg
med dimensioneringsförutsättningar enligt figur 1.2. Analyser ska köras för alla tio tågen.

Lasten från tågen får, enligt Eurokod, fördelas enligt figur 1.3.

Figur 1.1: Tåglastmodell HSLM-A. Källa: Figur 6.12 i SS-EN 1991-2.

Figur 1.2: Sammanställning av alla tio HSLM-A-tåg. Källa: Tabell 6.3 i SS-EN 1991-2.
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

Figur 1.3: Längsgående spridning av axellaster på tågräls. Källa: Figur 6.4 i SS-EN 1991-2.

Dämpning i bärverk

Enligt SS-EN 1991-2 bör dämpning för olika typer av konstruktioner följa nedanstående tabell
(tabell 1.2).

Tabell 1.2: Dämpning som funktion av brokonstruktion och spännvidd. Källa: Tabell 6.6 i
SS-EN 1991-2.

Brotyp ζ Undre gränsen för kritisk dämpning [%] i procent
Spännvidd L < 20m Spännvidd L ≥ 20m

Stål och samverkan ζ = 0,5 + 0,125(20-L) ζ = 0,5
Förspänd betong ζ = 1,0 + 0,07(20-L) ζ = 1,0

Ingjuten balk och armerad betong ζ = 1,5 + 0,07(20-L) ζ = 1,5

Dimensionerande gränsvärden

För komfort och säkerhet vid tågpassageanalyser ställs krav på acceleration och förskjutning
på broar enligt SS-EN 1990. Kraven anger bland annat den maximala acceleration och för-
skjutning som får uppstå i bron vid bruksgränstillstånd. Dessa presenteras nedan:

– Vertikal acceleration, får inte överskrida γbt = 5, 0m/s2 för icke-ballasterat spår.
– Vertikal förskjutning, bestäms enligt figur 1.4.
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

Figur 1.4: Maximal tillåten nedböjning för järnvägsbroar med 3 eller flera, fritt upplagda
fack. För broar med 1 eller 2 fack multipliceras värdet L/δ med 0.7, kvoten bör dock inte

understiga 600. Källa: Figur A2.3 i SS-EN 1990.

Hastighet

Enligt SS-EN 1991-2 ska hastigheter betraktas från 144 km/h till 1,2 x största tillåtna has-
tighet (sth).

5





Kapitel 2

Metod

I följande avsnitt presenteras metoden för examensarbetet. Den har delats upp i fyra olika
delar:

I sektion 2.1 presenteras broarna som studerats med avseende på över- och underbyggnadens
geometri, materialegenskaper och förutsättningar i övrigt. Även en egenfrekvensanalys ingår
i denna sektion.

I sektion 2.2 redovisas de olika konnektionerna av bron som undersökts, en referensmodell att
jämföra med och de olika modelleringsantaganden som testats för dessa konnektioner.

I sektion 2.3 redogörs för de olika analysmetoderna som använts för att få ut egenfrekvenser
samt acceleration- och förskjutningsenvelopp vid tågpassage.

I sektion 2.4 redovisas en parameterstudie som gjorts för olika kopplingar för en plattbro (L
= 10, 1 fack). I denna del ingår även en fallstudie om kopplingen tie.

I detta arbete har Brigade Plus använts för att analysera broarna. Brigade baseras på Abaqus
och är således i princip samma sak. Andra program och verktyg som använts är Python och
MATLAB. Python, som är ett programmeringsspråk, har använts för att effektivisera arbetet
och skapa skript som genererar de önskade broarna och respektive antaganden. MATLAB
används för tågpassageberäkningar samt för att skapa olika typer av diagram.
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KAPITEL 2. METOD

2.1 Broar
Brotyperna som studerats i detta examensarbete är plattbroar och lådbalkbroar. I denna
del presenteras dessa broars egenskaper i form av geometri, materialegenskaper och andra
förutsättningar.

Broarna som studeras består av överbyggnad, underbyggnad och grundläggning och redovisas
i figur 2.1.

Figur 2.1: Plattbron och lådbalkbron med rendering i Brigade Plus.

Tvärsnitt

Tvärsnitten för brodäcken redovisas i figur 2.2 och 2.3. Dimensioner är hämtade från (Anders-
son och Svedholm, 2016) Dessa tvärsnitt är optimerade med avseende på 2D-dynamik utan
hänsyn till statisk dimensionering. Spårplattorna som visas i figurerna har inte tagits hänsyn
till. Detta medför att broarna har lägre massa.

Figur 2.2: Tvärsnitt för plattbro. Tjockleken t, varierar med brons spännvidd, L. L = 10 m
ger t = 0.8 m samt L = 20 m ger t = 1.5 m. (Andersson och Svedholm, 2016).
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KAPITEL 2. METOD

Figur 2.3: Tvärsnitt för lådbalkbro. Höjden hlada, varierar med brons spännvidd, L. L = 40
m ger hlada = 1.1 m samt L = 60 m ger hlada = 2.2 m. (Andersson och Svedholm, 2016).

Skivstöd och grundplatta

Skivstöd och grundplatta har använts för både plattbron och lådbalkbron. Geometri samt
lagerdimensioner illustreras i figur 2.4. Grundplattan har kopplats med en coupling till en
referenspunkt i underkant enligt figur 2.6. Randvillkor har applicerats i referenspunkten där
samtliga frihetsgrader är låsta. En tie har använts för att koppla grundplattan till skivstöden.

Då hela grundplattan är oeftergivlig medför detta att randvillkor istället hade kunnat sättas
längs den nedersta kanten av skivstöden och få samma resultat. Detta gjordes inte på grund
av att grundplattan redan fanns med i det tillhandahållna pythonskriptet. Dessutom ser det
bättre ut när de är med.

Figur 2.4: Skivstöd och grundplatta med dimensioner.

Konvergensanalys

En konvergensanalys har utförts för plattbro (L = 20, 1 fack) och lådbalkbro (L = 60, 1 fack).
Olika elementstorlekar har testats och samma elementstorlek har använts på samtliga delar
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KAPITEL 2. METOD

av modellen. Konvergens har sedan mätts i broarnas tre första egenfrekvenser och redovisas
i tabell 2.1 för plattbron och tabell 2.2 för lådbalkbron.

Tabell 2.1: Konvergensanalys för plattbro (L = 20, 1 fack).

Elementstorlek: 1 0,5 0,25 0,125

Longitudinell mod Egenfrekvens: 3,771 Hz 3,753 Hz 3,747 Hz 3,745 Hz
Skillnad: -0,477% -0,636% -0,689%

Böjmod Egenfrekvens: 6,122 Hz 6,118 Hz 6,114 Hz 6,113 Hz
Skillnad: -0,065% -0,131% -0,147%

Vridmod Egenfrekvens: 12,641 Hz 12,515 Hz 12,589 Hz 12,579 Hz
Skillnad: -0,997% -0,411% -0,490%

Tabell 2.2: Konvergensanalys för lådbalkbro (L = 60, 1 fack).

Elementstorlek: 1 0,5 0,25 0,125

Böjmod Egenfrekvens: 1,540 Hz 1,548 Hz 1,550 Hz 1,551 Hz
Skillnad: +0,560% +0,699% +0,731%

Longitudinell mod Egenfrekvens: 2,515 Hz 2,500 Hz 2,497 Hz 2,496 Hz
Skillnad: -0,569% -0,698% -0,752%

Vridmod Egenfrekvens: 3,295 Hz 3,257 Hz 3,255 Hz 3,253 Hz
Skillnad: -1,143% -1,190% -1,266%

Element och elementstorlek

Samtliga delar har modellerats med 4-nodiga skalement (S4R), förutom kantbalkarna som är
modellerade med balkelement. Samma elementstorlek, 0.25m, har använts för hela modellen.
Partitioner i modellen kan begränsa elementstorleken. Stora elementstorlekar ger därför inte
alltid bättre resultat.

Materialegenskaper

Broarnas materialegenskaper har satts till dessa värden:

• Densitet: ρ = 2400kg/m3

• Elasticitetsmodul: Ec = 34GPa
• Poissons tal: ν = 0.2
• Dämpkvot i Eurokod för armerad betong: ζ = 1.5 + 0.07(20 − L), där L = brons

spännvidd, applicerad i modellen som strukturdämpning.
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KAPITEL 2. METOD

2.2 Modelleringsantaganden
I denna sektion presenteras de modelleringsantaganden som studerats för respektive konnek-
tion. De konnektioner som studerats i detta arbete är:

– kantbalk – konsol,
– konsol – broplatta,
– broplatta – stöd,
– lastinföringspunkter – broplatta och
– lådbalk – broplatta.

Samtliga konnektioner (förutom lådbalk-broplatta) har studerats för både plattbron och låd-
balkbron.

Referensmodell

En modell, enligt figur 2.6, har skapats för att kunna jämföra alla modelleringsantaganden som
undersöks. I denna, så kallade referensmodell, har kantbalkarna modellerats med balkelement
och kopplats med tie. Konsolerna är förskjutna i förhållande till broplattan och är kopplade
på samma sätt som kantbalkarna.

Villkor för rull- och fixlager appliceras mellan två referenspunkter, med samma koordinater,
och är belägna i underkant broplatta och överkant lager. Figur 2.5 visar de tillåtna rörelserna i
respektive lager. De två referenspunkterna kopplas sedan till broplattan respektive skivstöden
med en coupling.

Figur 2.5: Villkor för rull- och fixlager. Pilarna visar de tillåtna rörelserna i respektive lager.

Lasterna vid tågpassage appliceras som punklaster i referenspunkter, vid broplattans skal
som är kopplade till en yta (0.2x0.2 m2) på broplattan.

11



KAPITEL 2. METOD

Figur 2.6: Referensmodell. Använda kopplingar: Tie och coupling.

Inställningar för de olika kopplingarna i referensmodellen redovisas i tabell 2.3.

Tabell 2.3: Inställningar för de olika kopplingarna i referensmodellen.

Kantbalk - konsol
Constraint type Tie
Inställning Vald inställning

Master/slave Master: konsol, slave: kantbalk
Discretization method Analysis default
Exclude shell element thickness Nej
Position tolerance 1
Adjust slave surface initial position Nej
Tie rotational DOFs if applicable Ja
Konsol - broplatta
Constraint type Tie
Inställning Vald inställning

Master/slave Master: broplatta, slave: konsol
Discretization method Analysis default
Exclude shell element thickness Nej
Position tolerance 1
Adjust slave surface initial position Nej
Tie rotational DOFs if applicable Ja
Broplatta - stod
Constraint type Coupling
Coupling type Kinematic
Constrained degrees of freedom Samtliga låsta
Influence radius To outermost point on region
Adjust control points to lie on surface Nej

12



KAPITEL 2. METOD

Kantbalk-konsol

För konnektionen kantbalk-brodäck har tre olika alternativ undersökts enligt figur 2.7. Det
första alternativet följer referensmodellen, dvs. kantbalkarna är modellerade med balkelement
och är sedan kopplade med en tie till konsolerna. De andra två alternativen innefattar att
modellera med skalelement istället för balkelement eller exkludera kantbalkarna helt i analy-
sen.

Figur 2.7: Modelleringsantaganden för konnektionen kantbalk - konsol.

Konsol-broplatta

De olika alternativen som undersökts för konnektionen konsol-broplatta visas i figur 2.8.
Antingen är konsolerna förskjutna i förhållande till broplattan eller i nivå med den. Detta har
utförts med två parts. En tie har använts för att koppla ihop delarna.

Figur 2.8: Modelleringsantaganden för konnektionen konsol - broplatta.

Broplatta-stöd

För denna konnektion har det testats att ta bort skivstöden helt och hållet. Antagande med
skivstöd plus tre alternativ utan skivstöd visas i figur 2.9. För det första alternativet utan
skivstöd har randvillkor satts på referenspunkterna belägna i underkant broplatta. Dessa
referenspunkter har sedan, för nästa alternativ, flyttas upp till skalelementet. För det sista
alternativet har referenspunkterna tagits bort och randvillkor sätts istället direkt på noder
på broplattan.

Figur 2.9: Modelleringsantaganden för konnektionen broplatta - stöd.
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KAPITEL 2. METOD

Lastinföringspunkter - broplatta

Lastinföringspunkterna är referenspunkter i modellen där tåglasten appliceras. I den allmänna
modellen kopplas dessa referenspunkter, belägna vid broplattans skal, till en yta på broplattan
med en coupling. Det har testats att flytta upp referenspunkterna till överkant broplatta för
att se hur excentriciteten påverkar. Vidare har det prövats att applicera tåglasterna direkt
till noder på broplattan.

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

Figur 2.10: Modelleringsantaganden för konnektionen lastinföringspunkter - broplatta.

Lådbalkbro: lådbalk-broplatta

Modellerinsgantagandena för lådbalkbron följer huvudsakligen de för plattbron. Vissa änd-
ringar har gjorts. Till exempel har ingen hänsyn tagits till förskjutning av konsoler då av-
ståndet är väldigt litet och antas inte påverka resultatet nämnvärt. Vidare har kopplingen till
stöden flyttats ned från broplattan till lådbalkens undre fläns.

För konnektionen mellan broplatta och lådbalk har två antaganden undersökts. Antingen
kopplas lådbalken direkt på broplattans skal eller i underkant broplatta.

RP RP RP RP

Figur 2.11: Modelleringsantaganden för konnektionen lådbalk - broplatta.
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2.3 Analyser
Analyser i Brigade (Steps)

För de olika antagandena har olika geometrier och kopplingar varierats. Därefter har två typer
av analyser genomförts i Brigade: Frequency Step och Modal Steady-state Step.

Genom att utföra ett Frequency Step erhålls egenfrekvenser och respektive modformer.

Genom att utföra ett Modal Steady-state Step fås sedan frekvensresponsfunktioner (FRF). En
FRF erhålls för varje lastinföringspunkt och frekvenssteg. Maximal frekvens har satts till 120
Hz med frekvenssteg på 0,24 Hz.

Figur 2.12: Analyser (Steps) som utförts i Brigade.

Identifiering av moder

Frekvensresponsfunktioner har tagits ut för samtliga modelleringsantaganden där en enhets-
last applicerats i en lastinföringspunkt belägen vid en fjärdedel av broarnas spännvidd. I figur
2.13 nedan visas en FRF för plattbro (L = 10, 1 fack). De olika moderna som identifierats
redovisas i tabellen till vänster om diagrammet. Den vridmod som valts att studeras för
egenfrekvens är den vridmod som visat störst acceleration på en sådan FRF.

Modform Frekvens [Hz]

Longitudinell mod 6,60
Böjmod 12,64
Vridmod 14,20
Plattmod 22,45
Assymmetrisk mod 24,60
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Figur 2.13: FRF för plattbro (L = 10, 1 fack). Tabellen till vänster visar frekvenser för de
olika topparna i FRF-en samt vilken modform de tillhör.
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Tågpassageanalys

En dynamisk last i form av tågmodellerna HSLM-A har använts för tågpassageanalyserna
enligt sektion 1.3. Samtliga tio tåg har körts med hastigheter från 100 km/h till 400 km/h med
ett hastighetsintervall på 5 km/h. Envelopper för max vertikal acceleration samt nedböjning
har tagits ut vid lastinföringspunkterna i modellen som ger störst respons för alla tåg för varje
given hastighet.

I figur 2.14, hämtad från (Östlund, 2016), visas hur accelerationer och nedböjningar beräknats
för att få ut envelopperna. HSLM-beräkningarna utförs i frekvensdomänen och transformeras
till tidsdomänen genom en invers Fourier-transformation.

Figur 2.14: Beräkning av accelerationer och nedböjningar för bromodellerna. (Östlund, 2016).

Enligt Eurokod får axellasterna fördelas på tre sliprar enligt figur 1.3. I detta arbete har dock
lasterna bara fördelats på en sliper i bromodellerna.
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2.4 Kopplingar
Parameterstudie

För referensmodellen för en bro (L = 10, 1 fack) enligt sektion 2.2, har en parameterstudie
genomförts för konnektionerna: kantbalk-konsol, konsol-broplatta och broplatta-stöd. Olika
inställningar på tie respektive coupling har varierats och resultat har tagits ut i form av
egenfrekvens.

Inställningar som ingår i dessa kopplingar och vad de gör redovisas överskådligt i tabell 2.4.
Innehållet är tänkt att ge en snabb överblick av vad de olika inställningarna gör. För mer
ingående beskrivning hänvisas dock läsaren till Abaqus-manualen.

Inställningarna har varierats var för sig och utgår från inställningarna som gäller i referensmo-
dellen enligt tabell 2.3.

De inställningar som varierats för tie presenteras nedan i listformat:

– Master/slave
– Discretization method
– Adjust slave surface initial position.
– Tie rotational DOFs if applicable.

De inställningar som varierats för coupling presenteras nedan i listformat:

– Coupling type
– Constrained degrees of freedom
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Tabell 2.4: Kopplingar. Beskrivning av inställningar för tie och coupling.

TIE

Inställning Beskrivning

Master/Slave
När två ytor kopplas måste respektive yta definieras som master surface eller

slave surface. Nodernas frihetsgrader vid slave surface elimineras och
deras rörelse kopplas till noderna vid master surface.

Discretization Method

a) Analysis Default Antingen node to surface eller surface to surface beroende på vilken
Abaqus-version som används.

b) Node to Surface Se Abaqus-manualen

c) Surface to Surface Se Abaqus-manualen

Exclude shell element thickness
Som standard beräknas avståndet mellan olika ytor med hänsyn tagen till

shell thickness och offset. Med denna inställning kan man välja att
ignorera dessa faktorer.

Position Tolerance

Use computed default Se Abaqus-manualen

Specify distance Avgör det maximala avståndet noder kan kopplas mellan.

Adjust slave surface initial position Om denna inställning är påslagen justeras slave surface-koordinaterna så
att de är på samma nivå som Master Surface.

Tie rotational DOFs if applicable Låser alla rotationsfrihetsgrader om det är möjligt.

COUPLING

Inställning Beskrivning

Control points/Surface Control points är referenspunkter som kopplas
vid en coupling medan surface är den yta som referenspunkterna kopplas till.

Coupling type

a) Kinematic Nodernas frihetsgrader vid surface elimineras, helt eller delvis, och kopplas
till stelkroppsrörelsen av en control point/referenspunkt. .

b) Continuum Distributing Kopplar förskjutningen och rotationen av varje referenspunkt till
medelförskjutningen av noderna vid surface.

b) Structural Distributing Fungerar som contiuum distributing förutom att även medelrotationen av
noderna vid surface beaktas.

Constrained degrees of freedom
Denna inställning gör det möjligt att välja vilka frihetsgrader som ska vara
låsta eller fria. För distributing coupling type är förskjutningsfrihetsgraderna

dock alltid låsta.

Influence radius

a) To the outermost point on the region Om denna inställning är påslagen kommer kopplingen automatiskt nå samtliga
noder på den definierade ytan.

b) Specify Avgör det maximala avståndet control points och surface kan kopplas
mellan.

Adjust control points to lie on surface Om denna inställning är påslagen justeras control points så att de är på
samma nivå som surface.
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Resultat: parameterstudie

Tie

I tabell 2.6 och 2.5 redovisas resultat på de inställningar på tie som testats för konnektionerna
kantbalk-konsol och konsol-broplatta. För det mesta sker inga skillnader alls. Vid användning
av Adjust slave surface initial position blir frekvenserna något lägre. Vid användning av Tie
rotational DOFs if applicable däremot ändras ingenting för kantbalk-konsol medan frekvensen
för konsol-broplatta blir betydligt högre. För det sistnämnde antagandet blir modformerna för
de två första egenfrekvenserna dessutom orimliga (endast konsolerna rör sig). Första böjmoden
kommer först vid tredje egenfrekvensen.

Tabell 2.5: Resultat för olika inställningar på tie för konnektionen kantbalk-konsol.

Kantbalk-konsol
Mod Böjmod Vridmod
Inställning f (Hz) f (Hz)
Master/slave
Master: konsol, slave: kantbalk 12,6 14,2
Master: kantbalk, slave: konsol 12,7 14,2
Discretization method
Analysis default 12,6 14,2
Node to surface 12.6 14,2
Surface to surface 12,6 14,2
Övrigt
Adjust slave surface initial position 12,2 14,0
Tie rotational DOFs if applicable 12,6 14,2

Tabell 2.6: Resultat för olika inställningar på tie för konnektionen konsol-broplatta.

Konsol-broplatta
Mod Böjmod Vridmod
Inställning f (Hz) f (Hz)
Master/slave
Master: konsol, slave: kantbalk 12,6 14,2
Master: kantbalk, slave: konsol 12,6 14,2
Discretization method
Analysis default 12,6 14,2
Node to surface 12.6 14,2
Surface to surface 12,6 14,2
Övrigt
Adjust slave surface initial position 12,5 14,0
Tie rotational DOFs if applicable 15,5 16,8
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Coupling

I tabell 2.7 redovisas resultatet för de olika inställningarna på coupling som testats för konnek-
tionen broplatta-stöd. Alla tre coupling types har studerats för tre olika fall. Frihetsgraderna
(DOFs) har antingen varit låsta eller fria. Det har också testats att enbart låta translations-
frihetsgraderna vara låsta. Av resultatet kan utläsas att det är en viss skillnad på kinematic
jämfört med någon av distributing-typerna. Men den skillnaden är liten. I övrigt sker ing-
en skillnad i egenfrekvens om constrained degrees of freedom varieras förutom när enbart
translationsfrihetsgraderna är låsta, då körs inte analysen.

Tabell 2.7: Resultat för olika inställningar på coupling för konnektionen broplatta-stöd.

Broplatta - stöd (Med skivstöd)
Mod Böjmod Vridmod
Inställning f (Hz) f (Hz)
Coupling type, samtliga DOFs låsta
Kinematic 12,6 14,2
Contiunuum distributing 12,5 13,9
Structural distributing 12,5 13,9

Coupling type, samtliga UR fria
Kinematic Error Error
Contiunuum distributing 12,5 13,9
Structural distributing 12,5 13,9

Coupling type samtliga DOFs fria
Kinematic 12,6 14,2
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Case study: tie

Till skillnad från coupling kan inte de noderna en tie kopplar till visualiseras i modellerings-
fasen. För att förstå hur en tie fungerar har en fallstudie, där en enkel struktur modellerats,
gjorts. Ett freqency step har sedan utförts i Brigade.

Fallstudien består av den enkla strukturens geometri, olika studerade fall och resultat som
erhållits från simuleringen samt kommenterarer till dessa.

Enkla strukturens geometri

Tvärsnittet för den enkla strukturen redovisas i figur 2.15. Modellen består av två skalelement
med tjocklekarna 0,2 meter som extruderats 20 meter. Det nedre skalelementets övre kant
har kopplats till det övre skalelementet med en tie. Position tolerance är satt till 60 meter för
kunna täcka hela modellen. Randvillkor har vidare applicerats vid det undre skalelementes
nedre kant för att simulera den som fast inspänd.

Figur 2.15: Den enkla strukturens tvärsnitt med mått (mm).

Studerade fall

Fyra olika fall har studerats. Samtliga fall har utförts i ett frequency step där resultat fås ut
i form av egenfrekvens.

I figur 2.16 redogörs för de olika fallen som har studerats. För fall 1 och 2 är det övre
skalelementet master surface och det undre skalelementet slave surface medan för fall 3 och
4 byter dessa plats. Vidare har, för fall 2 och 4, en partition modellerats i mitten av de övre
skalelementen. I dessa fall sätts tie-kopplingen på noderna som ligger på denna partitionering.
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Figur 2.16: Studerade fall. De gröna linjerna som visas mellan de övre och undre
skalelementen representerar noderna som faktiskt kopplats. Egenfrekvens redovisas för varje

fall.

Resultat: fallstudie

För fall 2 och 4 blir egenfrekvensen exakt samma oavsett vilken som är master surface och
slave surface. För fall 1 och 3 däremot verkar det ha en större betydelse, åtminstone för vilka
noder som kopplas på det övre skalelementet. För fall 1 begränsas kopplingen till vissa noder
medan för fall 3 kopplas den till hela ytan. Egenfrekvenserna skiljer sig dock endast några få
procent.
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Resultat

I följande avsnitt presenteras resultatet för de olika antagandena. Resultatet för plattbron
har delats upp i två delar. I den första delen redovisas egenfrekvenser för första böjmoden
samt vald vridmod enligt sektion 2.3.

I den andra delen redovisas sedan accelerationsenvelopp för tågpassage. Här redovisas den
bro som visat störst skillnader. De streckade linjerna i dessa diagram visar krav från Eurokod
på acceleration för ballastfria spår enligt figur 1.4. Förskjutningenvelopp har också beräknats
men tas inte med i denna del utan redovisas istället i bilaga A tillsammans med resterande
accelerationsenvelopp.

Antaganden som presenteras utan differens i tabellerna liksom de blå kurvorna i diagrammen
representerar referensmodellen från figur 2.6.

För lådbalkbron redovisas endast egenfrekvenser. Detta sker på samma sätt som för plattbron
förutom att egenfrekvenser för andra böjmoden också har beaktats.
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3.1 Plattbro
Kantbalk-konsol
Egenfrekvens
I tabell 3.1 redovisas egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga platt-
broar där broarna har modellerats med skalelement, balkelement eller ingen kantbalk alls.
Egenfrekvenser för både första böjmoden och vald vridmod är i princip samma för skal- och
balkelement. När kantbalken exkluderas sker större skillnader, dock främst för vridmoden.
Skillnaden för denna mod blir större för de kortare spännvidderna och ökar med antalet
spann. För böjmoden minskar egenfrekvensen generellt sett om kantbalken exkluderas. Detta
sker dock inte för L = 10, 1 fack.

Tabell 3.1: Egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga plattbroar. Första
böjmoden och vald vridmod.

Kantbalk-konsol L = 10, 1 fack L = 20, 1 fack L = 10, 2 fack L = 20, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (%) f (Hz) diff (%) f (Hz) diff (%) f (Hz) diff (%)

Böjmod 1
Balkelement 12,6 6,8 13,1 6,7
Skalelement 12,6 -0,3% 6,8 +0,1% 13,0 -0,5% 6,7 +0,1%
Ingen kantbalk 12,8 +1,2% 6,7 -1,7% 12,7 -3,1% 6,5 -2,0%

Vridmod
Balkelement 14,2 12,3 15,4 13,8
Skalelement 14,2 -0,0% 12,2 -0,0% 15,4 +0,0% 13,8 -0,1%
Ingen kantbalk 15,5 +8,8% 12,8 +4,2% 16,8 +9,2% 14,6 +5,7%

Acceleration
I figur 3.1 och 3.2 visas accelerationsenvelopp för konnektionen kantbalk-konsol för bro (L =
10, 2 fack) respektive bro (L = 20, 2 fack). I figuren kan man se att det inte verkar spela
så stor roll för brons dynamiska egenskaper om man använder sig av skal- eller balkelement.
Dock sker en viss förändring om kantbalken exkluderas. Resonanshastigheten verkar då bli
något lägre för båda broarna. Bron med kortare spännvidd visar högre accelerationsamplitud,
speciellt för hastigheter mellan 325 och 400 km/h.
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Figur 3.1: Accelerationsenvelopp, kantbalk-konsol, plattbro (L = 10, 2 fack).
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Figur 3.2: Accelerationsenvelopp, kantbalk-konsol, plattbro (L = 20, 2 fack).

Konsol-broplatta

Egenfrekvens

I tabell 3.2 redovisas egenfrekvenser för konnektionen konsol-broplatta för samtliga plattbro-
ar där broarna modellerats med och utan förskjutning av konsolerna. För första böjmoden
minskar egenfrekvensen relativt mycket om man väljer att modellera utan en förskjutning av
konsoler. Däremot ökar den för vridmoden men inte alls lika mycket. Egenfrekvens för de
längre spännvidderna är betydligt större än för de korta. Medan antal fack inte verkar ha så
stor betydelse alls.

Tabell 3.2: Egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga plattbroar. Första
böjmoden och vald vridmod.

Konsol-broplatta L = 10, 1 fack L = 20, 1 fack L = 10, 2 fack L = 20, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (%

Böjmod 1 Offset 12,6 6,8 13,1 6,7
Ingen offset 12,3 -3,0% 6,1 -10,1% 12,5 -4,0% 6,0 -10,6%

Vridmod Offset 14,2 12,3 15,4 13,8
Ingen offset 14,2 +0,1% 12,6 +2,8% 15,4 +0,6% 14,2 +2,3%

Acceleration

I figur 3.3 och 3.4 visas accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-konsol för bro (L =
20, 2 fack) respektive bro (L = 10, 2 fack). I figuren kan man se att kurvorna för båda broar
är i princip parallelförskjutna i förhållande till varandra med vissa förekommande avvikelser
i accelerationsamplitud. Sett till de hastigheter som beaktas verkar det som att antagandet
utan förskjutning av konsoler kommer nå resonans vid lägre hastigheter för båda broarna.
Detta är mer påtagligt för bro (L = 20, 2 fack).
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Figur 3.3: Accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-konsol för plattbro (L = 20, 2
fack).
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Figur 3.4: Accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-konsol för plattbro (L = 10, 2
fack).

Broplatta-stöd

Egenfrekvens

I tabell 3.3 redovisas egenfrekvenser för konnektionen broplatta-stöd för samtliga plattbroar
där broarna modellerats med skivstöd och sedan jämförts med tre olika varianter utan skiv-
stöd. De olika antagandena visar inte så stor skillnad för första böjmoden. Däremot sker de
absolut största skillnaderna för vridmoden för de längre spännvidderna. Det spelar alltså en
stor roll för vridmodens egenfrekvens, för dessa broar, om man väljer att modellera med eller
utan skivstöd. Vidare är varianterna utan skivstöd relativt lika i egenfrekvens för vridmoden.
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Om ’utan skivstöd’ och ’midsurface, coupling’ jämförs kan det konstateras att exentriciteten
har en viss betydelse men att skillnaden ändå är ganska liten.

Tabell 3.3: Egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga plattbroar. Första
böjmoden och vald vridmod.

Broplatta-stöd L = 10, 1 fack L = 20, 1 fack L = 10, 2 fack L = 20, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (%

Böjmod 1

Skivstöd 12,6 6,8 13,1 6,7
Utan skivstöd 12,5 -0,9% 6,7 -1,7% 12,9 -1,6% 6,5 -2,0%
Midsurface, coupling 12,7 +0,7% 6,8 +0,1% 13,1 +0,4% 6,7 +0,1%
Midsurface, nod 12,5 -0,8% 6,8 -0,3% 13,0 -0,5% 6,7 -0,1%

Vridmod

Skivstöd 14,2 12,3 15,4 13,8
Utan skivstöd 15,6 +9,8% 15,5 +26,7% 16,5 +7,5% 16,5 +19,6%
Midsurface, coupling 14,8 +4,3% 14,9 +21,6% 16,4 +6,7% 16,1 +16,5%
Midsurface, nod 14,1 -0,5% 14,4 +17,8% 15,8 +3,2% 15,3 +10,8%

Acceleration

I figur 3.5 och 3.6 visas accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-stöd. För bro (L
= 20, 1 fack) följer varianterna utan skivstöd varandra. Antagandet med skivstöd verkar ha
liknande resonanshastigheter som övriga antaganden men accelerationen blir högre vid vissa
hastigheter. För bro (L = 10, 1 fack) följer samtliga antagandena varandra med vissa små
avvikelser.
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Figur 3.5: Accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-stöd för plattbro (L = 20, 1
fack).
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Figur 3.6: Accelerationsenvelopp för konnektionen broplatta-stöd för plattbro (L = 10, 1
fack).

Lastinföringspunkter-broplatta

Acceleration

Figur 3.7 visar accelerationsenvelopp för konnektionen lastinföringspunkter-broplatta där det
testats att koppla referenspunkter, där laster appliceras, till en yta på broplattan med olika
excentriciteter samt att applicera de på noder direkt på skalet. Detta verkar inte ha någon
som helst påverkan vid tågpassage då antagandena verkar ha väldigt lika respons, om inte
exakt samma.
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Figur 3.7: Accelerationsenvelopp för konnektionen lastinföringspunkter-broplatta för
plattbro L = 10, 1 fack.
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3.2 Lådbalkbro
Kantbalk-konsol
Egenfrekvens
I tabell 3.4 redovisas egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga lådbalk-
broar.
För första och andra böjmoden är resultatet väldigt lika för samtliga antaganden. För vrid-
moden däremot börjar egenfrekvenserna skilja sig mer när kantbalken exkluderas. Dessa skill-
nader blir större för de kortare spännvidderna och ökar något ju fler spann man har.

Tabell 3.4: Egenfrekvenser för konnektionen kantbalk-konsol för samtliga lådbalkbroar.
Första och andra böjmoden samt vald vridmod redovisas.

Kantbalk-konsol L = 40, 1 fack L = 60, 1 fack L = 40, 2 fack L = 60, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (%

Böjmod 1
Balkelement 1,9 1,6 1,9 1,4
Skalelement 1,9 +0,1% 1,6 +0,1% 1,9 +0,1% 1,4 +0,1%
Ingen kantbalk 1,9 -1,7% 1,5 -0,4% 1,8 -1,5% 1,4 -0,4%

Vridmod
Balkelement 5,0 6,0 5,9 6,2
Skalelement 5,0 -0,0% 6,0 +0,1% 5,9 -0,0% 6,2 +0,1%
Ingen kantbalk 5,3 +6,5% 6,2 +3,5% 6,3 +7,0% 6,4 +4,4%

Böjmod 2
Balkelement 7,0 5,9 7,0 5,4
Skalelement 7,0 +0,1% 5,9 +0,1% 7,0 +0,1% 5,4 +0,1%
Ingen kantbalk 7,0 -0,8% 5,9 +0,2% 6,9 -1,1% 5,4 -0,1%

Lådbalk-broplatta
Egenfrekvens
I tabell 3.5 redovisas egenfrekvenser för konnektionen konsol-broplatta för samtliga lådbalk-
broar där lådbalken modellerats antingen direkt på skalet eller i underkant broplatta. Med
en förskjutning av lådbalken blir egenfrekvenserna lägre för samtliga studerade modformer,
dock endast marginellt. Skillnaden något större för de kortare broarna för vridmoden. Det
finns en viss skillnad mellan antal spann och spännvidder men de skillnaderna är små.

Tabell 3.5: Egenfrekvenser för konnektionen lådbalk-broplatta för samtliga lådbalkbroar.
Första och andra böjmoden samt vald vridmod redovisas.

Broplatta-lådbalk L = 40, 1 fack L = 60, 1 fack L = 40, 2 fack L = 60, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (%

Böjmod 1 Offset 1,9 1,6 1,9 1,4
Ingen offset 1,9 -1,3% 1,5 -0,9% 1,8 -1,3% 1,4 -1,0%

Vridmod Offset 5,0 6,0 5,9 6,2
Ingen offset 4,9 -2,8% 6,0 -0,9% 5,7 -2,1% 6,1 -1,1%

Böjmod 2 Offset 7,0 5,9 7,0 5,4
Ingen offset 6,9 -1,3% 5,8 -0,9% 6,9 -1,3% 5,3 -0,9%
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Lådbalk-stöd

Egenfrekvens

I tabell 3.6 redovisas egenfrekvenser för konnektionen lådbalk-stöd för samtliga lådbalkbroar.
Skillnaderna för samtliga antaganden i första böjmoden är små. För andra böjmoden är
de något större. För vridmoden däremot blir skillnaderna lite mer påtagliga för de kortare
spännvidderna.

Tabell 3.6: Egenfrekvenser för konnektionen lådbalk-stöd för samtliga lådbalkbroar. Första
och andra böjmoden samt vald vridmod redovisas.

Lådbalk-stöd L = 40, 1 fack L = 60, 1 fack L = 40, 2 fack L = 60, 2 fack

Mod Antagande f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (% f (Hz) diff (%

Böjmod 1

Skivstöd 1,9 1,6 1,9 1,4
Utan skivstöd 1,9 +0,4% 1,6 +0,6% 1,9 +1,5% 1,4 +1,4%
Midsurface, coupling 1,9 +0,7% 1,6 +0,8% 1,9 +1,8% 1,4 +1,6%
Midsurface, nod 1,9 +0,6% 1,6 +0,7% 1,9 +1,7% 1,4 +1,5%

Vridmod

Skivstöd 5,0 6,0 5,9 6,2
Utan skivstöd 5,6 +11,7% 6,1 +2,2% 6,3 +7,2% 6,2 +1,1%
Midsurface, coupling 5,6 +12,6% 6,1 +2,0% 6,3 +7,3% 6,2 +0,7%
Midsurface, nod 5,4 +8,2% 6,0 -0,2% 6,1 +4,6% 6,1 -0,4%

Böjmod 2

Skivstöd 7,0 5,9 7,0 5,4
Utan skivstöd 6,8 -3,1% 5,6 -4,2% 6,6 -5,9% 5,0 -8,0%
Midsurface, coupling 6,9 -1,9% 5,7 -3,0% 6,8 -3,0% 5,1 -5,0%
Midsurface, nod 6,8 -2,3% 5,6 -3,6% 6,7 -4,0% 5,0 -6,7%
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Kapitel 4

Slutsats och diskussion

I detta kapitel presenteras slutsatserna av detta examensarbete samt en diskussion som ligger
till grund för slutsatserna. Kapitlet har delats upp i en mer metodorienterad del och en mer
resultatorienterad del. Först presenteras slutsatser för båda delarna och därefter följer en
diskussion för respektive del.

Den resultatorienterade delen baseras på resultatdelen (kapitel 3) och diskuterar resultatet
av de olika modelleringsantagandena i den delen.

Den metodorienterade delen baseras på sektion 2.4 och diskuterar resultatet av parameter-
studien samt fallstudien om kopplingen tie.

4.1 Slutsatser
Följande slutsatser baserar sig enbart på broarna samt inställningarna som studerats i detta
arbete.

Resultatorienterade slutsatser:

– Generellt är skillnaden för studerade broars egenfrekvens samt tågpassagerespons för
de studerade modelleringsantagandena små.

– Kantbalkarna kan med fördel modelleras som skalelement och för längre broar kanske
även exkluderas helt.

– Antagandena utan kantbalk och utan offset av konsoler kan anses vara på konservativa
sidan.

– Hur tåglasten appliceras på broplattan verkar inte spela någon roll alls.
– Lådbalkbron kan med fördel modelleras som ett sammanhängande skalelement för de

studerade broarna.
– Skillnaden i tågpassagerespons med avseende på resonanshastighet mellan offset och

ingen offset av konsoler är större för plattbroar (L = 20) jämfört med plattbroar (L =
10).

– Skillnaden i tågpassagerespons med avseende på acceleration mellan med och utan skiv-
stöd är större för plattbroar (L = 20) jämfört med plattbroar (L = 10).
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Metodorienterade slutsatser:

– Inställningar på studerade kopplingar har inte stor påverkan på brons egenfrekvens.
– En tie behöver inte koppla till hela den definierade ytan beroende på vilken del som är

master och vilken som är slave enligt fallstudien i sektion 2.4.

4.2 Diskussion

Resultatorienterad del
Balkelement, skalelement eller ingen kantbalk alls

Det uppstår i princip ingen skillnad alls mellan att använda balk- eller skalelement. Detta
skulle kunna förklaras med att massan förblir exakt densamma och att styvheten förändras
väldigt lite, i princip ingenting.

När kantbalken exkluderas minskas både massan och böjstyvheten jämfört med balk- eller
skalelement. Dock minskar böjstyvheten, rent teoretiskt, mer i förhållande till massan vilket
leder till att egenfrekvensen borde minska något i bromodellen. Skivstöden verkar spela en
viss roll då egenfrekvensen för plattbro (L = 10, 1 fack) ökar istället för att minska. För de
längre plattbroarna och samtliga lådbalkbroar minskar den dock.

Även fast egenfrekvenserna inte skiljer sig så mycket åt för första böjmoden så sker ändå en
viss skillnad i acceleration vid tågpassage för de högre hastigheterna enligt figur 3.1. Detta
skulle kunna förklaras med att vridmodens egenfrekvens ändå påverkas relativt mycket. En
teori som diskuterats till varför frekvensen ökar så mycket är att kantbalken i vanliga fall
skapar en sorts slående arm längst ute på konsolen; en hävarmseffekt.

Vidare verkar antagandet utan kantbalk nå resonans vid lägre hastigheter. Att modellera på
detta sätt skulle därför kunna anses som mer konservativt då modellerna med kantbalk är
mer lik verkligheten.

Offset av konsoler

Excentriciteten vid offset av konsolerna har en påverkan för de dynamiska egenskaperna.
Detta har med hög sannolikhet att göra med att tvärsnittet förändras medan massan förblir
densamma (för varje enskild bro). När tvärsnittet förändras ändras också tröghetsmomentet.
Detta medför en ökning eller minskning av egenfrekvens beroende på om tröghetsmomentet
blir högre eller lägre.

Vidare har broarna med längre spännvidd också större tjocklek på plattan. Detta medför att
offset av konsolerna blir större, vilket också påverkar tröghetsmomentet i högre grad.

Handberäkningar baserade på Euler-Bernoulli balkteori (2D), där egenfrekvens beräknats med
och utan offset för första böjmoden, har gjorts för att kunna jämföra med FEM-modellen.
Skillnaden för plattbro (L = 10, 1 fack) är mycket större jämfört med till exempel plattbro
(L = 20, 1 fack). Alltså verkar det som att skivstöden har en påverkan på egenfrekvensen
i första böjmoden, men att det avtar med brons ökade spännvidd och blir allt mer likt
handberäkningarna.

I resultatet kunde vi se att antagandet utan offset av konsolerna verkar nå resonans vid lägre
hastigheter. Att modellera på detta sätt skulle därför kunna anses, precis som för kantbalk-
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konsol, som mer konservativt då modellen med offset av konsolerna är mer lik verkligheten.

Med eller utan skivstöd

Det verkar finnas en skillnad mellan att modellera med eller utan skivstöd. Böjmoden har
dock liten betydelse för båda broarna. För vridmoden däremot påverkas egenfrekvenserna
påtagligt, speciellt för plattbro (L = 20, 1 fack) där skillnaden är ca 27 %. Detta skulle kunna
förklara varför accelerationen är högre i figur 3.5 vid de högre hastigheterna.

Varianterna utan skivstöd visar inga större skillnader.

Lastinföringspunkter

Ingen skillnad fås för de olika antagandena för konnektionen lastinföringspunkter-broplatta.
Enklast är att modellera direkt på noder på broplattan.

Lådbalkbroar

För konnektionen lådbalk-broplatta är skillnaderna små mellan offset och ingen offset av
lådbalken. Offset eller ingen offset av konsoler hade heller inte, med hög sannolikhet, skiljt
sig nämnvärt åt. Vidare gav balk- respektive skalelement i princip samma resultat. Med detta
i åtanke hade lådbalbron med fördel kunnat modelleras som ett sammanhängade skalelement
baserat på egenfrekvensresultaten.

Metodorienterad del
Kopplingars inställningar

Olika inställningar på kopplingar har haft en viss påverkan på egenfrekvensen i bron. Dock
har det visat sig att skillnaderna har varit väldigt små, eller kanske till och med inte påverkat
alls. I denna sektion diskuteras kopplingarna tie och coupling var för sig.

Tie

För tie har till exempel olika discretization method inte visat sig påverka något alls. Det finns
en teoretisk skillnad som skulle kunna påverka resultatet men för de studerade antagandena
så kan den skillnaden anses vara försumbar.

Vilken del som borde vara Master surface respektive Slave surface är svårt att säga på grund
av att resultatet inte påverkats så mycket, varken för kantbalk-konsol eller konsol-broplatta.
Eftersom noderna vid Slave surface följer rörelsen av noderna vid Master surface borde rim-
ligtvis Master surface vara den större och därmed styvare delen av bron. Detta har dock inte
kunnat styrkas från Abaqus-manualen eller detta arbete.

Vid användning av inställningen Adjust slave surface initial position blev egenfrekvensen
något lägre för båda antagandena. Varför man skulle vilja modellera på detta sätt är i sig
oklart i och med att Slave surface-koordinaterna flyttas till Master surface.

Slutgiltigen för kopplingen tie testades att inte använda inställningen Tie rotational DOFs if
applicable. För kantbalk-konsol hade detta ingen påverkan, för konsol-broplatta däremot blev
moderna för de två första egenfrekvenserna orimliga och första böjmoden förekom först vid
den tredje egenfrekvensen och med ca 23 % ökad frekvens. Denna inställning verkar ha stor
betydelse för kopplingen och är därför relevant att använda i sammanhanget. För kantbalk-
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konsol däremot verkar inställningen inte ge någon skillnad.

Coupling

Både kinematic och båda varianterna på distributing verkar fungera i princip lika bra för
ändåmålet i och med att egenfrekvensen i bron inte ändras så mycket. Distributing är sannolikt
till för att kunna distribuera en last på olika sätt och är därför inte lika lämplig att använda
för denna konnektion.

Olika kombinationer av constrained degrees of freedom verkar inte ha någon betydelse. För-
utom när enbart translationsfrihetsgraderna är låsta för kinematic, då körs inte analysen.
Varför inte detta händer nära alla frihetsgraderna är fria för samma kopplingstyp är svårt att
förklara.

Hur en tie fungerar

En coupling kopplas alltid till hela ytan som definierats så länge to outermost point of the
region ikryssats eller om influence radius är tillräckligt stor. För en tie däremot behöver inte
alla valda noder kopplas. Detta påvisades i fallstudien under sektion 2.4. Det är därför viktigt
att kontrollera detta så att man kopplar på önskat sätt. I Brigades visualiseringsmodul går
det att ställa in så att man ser hur en tie verkligen kopplar genom att skapa en ny display
group och lägga till ties från listan.
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