
 i

Förenklad numerisk analys av 
hängbroars verkningssätt 

-Utveckling av programmet SusB med tillämpning av 
CalFEM toolbox

Christian Thylén

 

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2009





 

Förenklad numerisk analys 
av hängbroars verkningssätt 

− Utveckling av programmet SusB med tillämpning 
av CalFEM toolbox 

Christian Thylén 

Maj 2009 
TRITA-BKN. Examensarbete 275, 2009 
ISSN 1103-4297 
ISRN KTH/BKN/EX-275-SE 



 

©Christian Thylén, 2009 
Royal Institute of Technology (KTH) 
Department of Civil and Architectural Engineering 
Division of Structural Design and Bridges 
Stockholm, Sweden, 2009 
 



 

 i

Förord 

Examensarbetet har utförts på avdelningen för Brobyggnad som tillhör institutionen 
för Byggvetenskap på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. Arbetet ingår som en 
sista del i utbildningen till civilingenjör på Samhällsbyggnadsprogrammet med 
inriktning mot brobyggnad. 

Examensarbetet har utförts under handledning av Tekn. lic. Andreas Andersson. 
Examinator för arbetet var Prof. Raid Karoumi. Jag vill rikta ett stort tack till dem 
båda för deras stöd och hjälp i arbetet med detta examensarbete. 

Stockholm, Maj 2009 

 

Christian Thylén 
 





 

 iii

Abstract 

A suspension bridge subjected to dead weight and live load has a rather complicated 
nonlinear behavior. This is partly caused by its significant change of geometry due to 
the applied load, as an effect of that the bridge becomes more rigid the more load that 
is applied, which can be seen as significant for suspension bridges. Therefore arduous 
calculations are needed to calculate the design load with good accuracy. The 
calculation of reaction forces and geometrical displacements for the different parts of 
the bridge can be performed with either analytical methods or numerical methods. 
There are only a few analytical methods available. The most suitable numerical 
method is the finite element method, FEM.  

In this thesis a program has been developed in MATLAB®, which by using FEM, 
calculates the reaction forces and displacements for suspension bridges build for road 
traffic. The aim of this study is to offer a rather uncomplicated way of making an 
approximate calculation of the design load for suspension bridges, by using nonlinear 
FEM analysis.  

The program developed, which is named SusB, is based on the toolbox CalFEM 
(Austrell et.al, 2004) and its functions is performing the main calculations and solving 
of the system of equation. Based on the inputs in form of geometry, element properties 
such as cross section area, Young’s modulus and moment of inertia, and also support 
properties etc, the program assembles a two dimensional model of the bridge which will 
be used in the calculations. To examine the correctness in the calculations that is 
achieved with the program, the results have been compared with calculations 
performed using Selbergs nomogram (Lorentsen & Sundquist, 2006) and with measure-
ments of cable forces on the Älvsborg Bridge in Gothenburg (Andersson & Sundquist, 
2006, Eklund, 2006). 

Three different methods have been tested to achieve results concordant with the 
comparing calculations, which in the report are named Metod 1, Metod 2 and Metod 3. 
The first method can briefly be explained as that two different bridge models (stiffness 
matrices) have been used in the calculations, one for calculation of the dead weight 
effect and one for calculation of the worst traffic load effect. When the first method did 
not show satisfying results, two more methods where tried. Significant in both of those 
methods is that one and the same bridge model (stiffness matrix) was used in all 
calculations. For calculation of the effects caused by worst traffic load with Metod 3, 
the bridge geometry was adjusted to the displacements caused by the dead weight. In 
Method 2, the input geometry was instead used in all calculations. 

The results based on Method 2 and Method 3 proved better agreement with results 
from Selbergs nomogram, concerning influence lines. The better results can be 



iv 

explained by the additional stiffness caused by the displacement at the bridge due to 
the dead weight, which was included in the calculation performed with these two 
methods. Since one and the same stiffness matrix is used for both dead weight and 
worst traffic load.  

Among the comparisons made with Selbergs nomogram (except for comparison with 
influence lines) bending moment in the stiffening girders fifth point and midpoint were 
performed, as well as the normal force in the shortest hanger. Regarding the bending 
moment in the stiffening girder, good agreement was achieved using Method 3 but not 
Method 2. Further, considering the normal force in the shortest hanger, the situation 
was the opposite.  

To make the program SusB applicable in calculations regarding estimation of the 
design load, some extra work is needed. Most likely good results can be achieved by 
trying some more ways to adjust the geometry to the displacements caused by the dead 
weight, similar to the attempt in Method 3. Another idea is that the program could use 
different methods of calculation depending on what is being calculated, maybe a 
combination of Method 2 and Method 3.  

The program can in the present shape construct geometries for suspension bridges 
constituting of more than one span and for bridges with hangers in the side spans, 
however no comparing calculations for this kind of complex suspension bridges have 
been performed in this report. The correctness for these results is therefore unknown, 
and thereby it would be of big interest to investigate this in further work with the 
program.  

Keywords: Suspension bridge, FEM, CalFEM, influence lines, nonlinear analysis, load 
 combinations. 
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Sammanfattning 

En hängbro utsatt för belastning från bl.a. egentyngd och variabel last, har ett 
tämligen komplicerat ickelinjärt verkningssätt. Detta orsakas delvis av att brons 
geometri förändras stort när lasten anbringas. Som en följd av detta ökar brons styvhet 
med ökad belastning, vilket kan ses som signifikant för hängbroar. Därför fordras 
krävande beräkningar för att beräkna de dimensionerande krafterna med en god 
noggrannhet. Beräkning av reaktionskrafter och geometriska förskjutningar för brons 
olika delar kan utföras med tillämpning av analytiska metoder eller med numeriska 
metoder. De analytiska metoderna är dock inte så många till antalet och av de 
numeriska metoder som finns att tillgå är den mest lämpliga finita element metoden, 
FEM. 
 
I det här examensarbetet har ett program utvecklats i Matlab, som med finita element 
metoden beräknar reaktionskrafter och förskjutningar på hängbroar byggda för väg-
trafik. Detta har gjorts i syfte att på ett relativt enkelt sätt kunna utföra en överslags-
mässig dimensionering av en hängbro med önskad geometri. Programmet, vilket 
benämns SusB, tillämpar applikationsverktyget CalFEM (Austrell et.al, 2004), vars 
rutiner utför själva beräkningarna och lösningen av ekvationssystemet.  
 
Baserat på indata i form av bl.a. geometri och egenskaper så som tvärsnittsarea, 
elasticitetsmodul och tröghetsmoment, samt upplagsförhållanden, genererar 
programmet en tvådimensionell modell av bron som vidare används i beräkningarna. 
För att undersöka rimligheten i de resultat som åstadkoms med programmet, har dessa 
jämförts dels med beräkningar utförda med Selbergs nomogram (Lorentsen & 
Sundquist, 2006), och dels med kabelkrafter som uppmätts på Älvsborgsbron i 
Göteborg (Andersson & Sundquist, 2006, Eklund, 2006). 
 
Tre olika metoder har prövats för att erhålla tillfredsställande resultat, vilka benämns 
som Metod 1, Metod 2 och Metod 3 i rapporten. Den första metoden kan samman-
fattningsvis förklaras med att två olika bromodeller (styvhetsmatriser) tillämpats, en 
för beräkning av snittkrafter orsakade av egentyngden och en för beräkning av snitt-
krafter orsakade av den största trafiklasten. Då resultaten för denna beräkningsmetod 
inte var i nära överensstämmelse med de jämförande beräkningar som utförts, gjordes 
ytterligare två försök. I de försöken användes istället en och samma bromodell 
(styvhetsmatris) för beräkning av snittkrafter orsakade av egentyngden och trafik-
lasten. För beräkning av största trafiklast med Metod 3 anpassades även brons 
geometri till de förskjutningar av kabel och pyloner som egentyngden orsakar, till 
skillnad mot Metod 2 där den införda geometrin användes i alla beräkningar. 
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I tillämpande av Metod 2 och 3 uppnåddes klart bättre överensstämmelse gällande 
jämförelser med influenslinjer genererade med Selbergs nomogram, jämfört med Metod 
1. De bättre resultaten förklaras av att styvhetsbidraget från egentyngden innefattas i 
beräkningarna för de två sista metoderna.  

De jämförande beräkningar som gjorts med Selbergs nomogram (bortsett från 
jämförelse av influenslinje) avsåg bl.a. moment i avstyvnigsbalkens femtedelspunkt och 
mittpunkt, samt normalkraft i den kortaste hängaren. För moment i avstyvnings-
balken uppnåddes bra överensstämmelse med Metod 3 men inte med Metod 2 och 
gällande normalkraft i den kortaste hängaren var resultaten de omvända.  

För att programmet SusB skall bli tillämpbart för översiktlig dimensionering av 
hängbroar, krävs visst merarbete. Troligtvis kan goda resultat åstadkommas för 
samtliga jämförelser med en och samma beräkning, genom att pröva ytterligare några 
metoder för geometrisk anpassning, likt den som utfördes med Metod 3. Alternativt 
skulle programmet kunna använda olika beräkningsmetoder för beräkning av olika 
reaktionskrafter, möjligen en kombination av Metod 2 och Metod 3. Programmet kan i 
dess nuvarande form bygga upp geometrier för hängbroar med flera spann och med 
hängare i sidospannen, dock har inga jämförande beräkningar för denna typ av mer 
komplicerade broar utförts i den här rapporten. Riktigheten i de resultaten är således 
okända och skulle därför vara intressant att undersöka i ett vidare arbete av det 
utarbetade programmet. 

Nyckelord: Hängbro, FEM, CalFEM, influenslinje, icke linjär analys, lastkombinering. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

En hängbro uppbyggd av balkar och kablar har ett komplicerat sätt att samverka. 
Man kan på olika sätt, både analytiskt och numeriskt, analysera de krafter som 
uppstår då en hängbro utsätts för last från bl.a. egentyngd och trafiklast. De 
analytiska metoder som finns att tillgå är dock inte så många till antalet. Till de 
analytiska metoderna räknas bl.a. Rankines Teori, Elasticitetsteorin och Melans 
differentialekvation, där den senare av dessa är den minst approximativa och idag mest 
tillämpbara på broar av dagens dimensioner. Den lämpligaste numeriska metoden som 
finns att tillgå är Finita Element Metoden, FEM. 
 
I det här examensarbetet har ett program utvecklats i Matlab baserat på rutiner från 
CalFEM (Austrell et.al, 2004), för att med FEM beräkningar utföra analyser av häng-
broars verkningssätt. CalFEM är ett applikationsverktyg till Matlab, utvecklat vid 
Lunds universitet med inriktning mot FEM-beräkningar. Det började utvecklas i 
början av 1980-talet och uppdateringar pågår fortfarande. För att verifiera korrekt-
heten i programmets beräkningar, har resultaten jämförts med Selbergs nomogram 
(Lorentsen & Sundquist, 2006). Med hjälp av Selbergs nomogram erhålls på ett 
tämligen enkelt sätt influenslinjer för hängbroar. Jämförelser har också gjorts med 
resultat från tidigare mätningar av kabelkrafter på Älvsborgsbron i Göteborg 
(Andersson & Sundquist, 2006, Eklund, 2006). Programmet som utarbetats är inriktat 
mot att analysera hängbroar byggda för vägtrafik baserat på vägverkets krav, Bro 
2004 (Vägverket, 2004). 

1.2 Syfte, omfattning och avgränsningar 

Syftet med det här examensarbetet är att utveckla ett program för att beräkna krafter 
och förskjutningar på hängbroar byggda för vägtrafik, för att därefter på ett relativt 
enkelt sätt kunna utföra en överslagsmässig dimensionering av en hängbro med önskad 
geometri. 
 
Den modell som byggs upp av bron och som sedan används i FEM-beräkningarna är en 
tvådimensionell modell, d.v.s. en plan modell. Därmed bortses från sådant som t.ex. 

Kapitel 
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krafter och lägesändringar i brons tvärriktning. I modellen görs också flera förenklingar 
bl.a. gällande avstyvningsbalken. I verkligheten utgörs avstyvningsbalken vanligen av 
ett komplicerat fackverk eller en stållåda, i den här modellen representeras den istället 
av en enda balk som tilldelas uppskattade värden för tröghetsmoment och tvärsnitts-
area. En mer detaljerad beskrivning av hur bromodellen förenklats finns att läsa i 
Kapitel 3.3.1 Ramar och avgränsningar. 
 
I det verkliga fallet utsätts en hängbro för en mängd olika laster. Både permanenta och 
variabla laster. Till permanenta laster hör sådant som t.ex. egentyngd och jordtryck. 
Till variabla laster hör sådant som t.ex. trafiklast, vindlast, temperaturlast och snölast. 
I de beräkningar som utförts i den här rapporten har dock endast egentyngden och 
trafiklasten beaktats. Enligt Bro 2004 skall olika partialkoefficienter tillämpas för olika 
typer av laster och lastkombinationer. För att minska arbetets omfattning har dock 
inga partialkoefficienter använts i beräkningarna. Även trafiklasten har på flera sätt 
begränsats i omfattning, vilket beskrivs närmare i Kapitel 2.3.5 Trafiklaster på 
hängbroar.  
 
I de beräkningar som erfordras för att beräkna krafter och förskjutningar på hängbroar 
kan olika typer av olinjära effekter beaktas. Beräkningarna i den här rapporten har av-
gränsats till att beakta p-deltaeffekten, vilket är en andra ordningens effekt, och i 
övrigt endast delvis beakta geometriskt olinjära effekter. Detta beskrivs mer ingående i 
Kapitel 2.3.4 Olinjära effekter.  

1.3 Rapportens struktur 

Kapitel 2 innehåller grundläggande teori för hängbroars verkningssätt. I kapitlet 
beskrivs analysmetoder så som Melans differentialekvation, Selbergs nomogram och 
finita elementmetoden, samt redogörelse för olika olinjära effekter och för trafiklast på 
hängbroar. 

I Kapitel 3 beskrivs applikationsverktyget CalFEM samt de rutiner som tillämpas i 
programmet SusB. Vidare redogörs för utvecklingen och uppbyggnaden av 
programmet med avseende på centrala funktionsfiler samt dess beräkningsmetod. 

I Kapitel 4 presenteras resultaten från beräkningar utförda med programmet, samt 
jämförelser med Selbergs nomogram och med mätningar utförda på Älvsborgsbron i 
Göteborg. 

I Kapitel 5 diskuteras de resultat och jämförelser som presenterats i Kapitel 4, samt 
förslag på vidareutveckling och förbättring av programmet.  
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Analys av hängbroar 

2.1 Historik 

Följande stycken är sammanfattningar av texter hämtade ur Pugsley 1968 och 
Gimsing 1997. 

Tekniken att med någon form av linor överkomma hinder, såsom öppet vatten eller 
sänkor i landskapet, har sedan länge varit känd. Redan Inkaindianerna i Sydamerika 
tillverkade rep av flätat vide, som de förankrade i stora träd och stenar och som sedan 
utgjorde bärverket i olika typer av repbroar. De första hängbroarna, som till 
konstruktionen liknar dagens hängbroar, uppfördes i Kina. På dessa broar utgjordes 
den bärande huvudkabeln och hängarna av kedjor och pylonerna byggdes av mursten. 
En av dessa broar som fortfarande finns kvar är bron över floden Hwa Kiang. Den 
byggdes år 1632 och var en del av den kejserliga huvudleden. Bron har ett spann av ca 
65 m och ett bärverk bestående av 16 kedjor. 
 
Intresset för hängbroar i väst kom först när det smidda och bearbetade järnet blev 
etablerat i form av järnkedjor. År 1796 lät James Finley bygga en bro över Jacob’s 
Creek, Pennsylvania USA, vilken anses vara den första hängbron uppförd i väst. Bron 
hade ett 21 m långt spann och en brobana med bredden 4 m, vilken bars upp av kedjor. 
En mer välkänd och ambitiös bro var den över floden Tweed belägen nära gränsen 
mellan Scottland och England. Den uppfördes år 1820 av en kapten i flottan vid namn 
Samuel Brown och en kedjemakare vid namn Thames. Bron som var känd under 
namnet Union Bridge hade ett 137 m långt spann och en brobana med bredden 4 m. 
Bara 6 månader efter att den uppförts kollapsade bron i en storm till följd av stora 
oscillationer i brobanan. Problemet med oscillationer i brobanan i starka vindar var ett 
vanligt förekommande problem bland de tidigaste hängbroarna. 
 
Användningen av stålkablar sammansatta av tunna ståltrådar var till en början inte 
helt självklart, då det saknades bra metoder för att skydda stålet från rostangrepp. 
Därför valde ingenjörerna under 1800-talet att bygga samman huvudkablarna av pinn-
formade länkar med en ögla i vardera änden, på engelska benämnt eye-bars. Thomas 
Telford använde sig av denna teknik när han konstruerade Menai Bridge, vilken länkar 
samman det Brittiska fastlandet med ön Anglesey. Bron stod färdig år 1826, med 
spannlängden 176 m och en 8.5 m bred brobana. Bron var ett ingenjörsmässigt 
föredöme och dess spannlängd var då det längsta som byggts. I samband med starka 

Kapitel 
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stormar förekom viss oscillation, bron har dock klarat sig bra med endast små skador. 
Den används än idag och först år 1939 (87 år efter uppförandet) gjordes en större 
renovering av bron då man bytte ut stora delar av huvudspannet.  
 

 

Figur 2-1  Menai Bridge i Storbritanien. (www.walesdirectory.co.uk)  

 
John A. Roebling var en framstående brokonstruktör som verkade under 1800-talet. 
Han var den första att använda sig av ett kompletterande solfjädersystem med kablar 
som drogs även från pylontoppen och ner till avstyvningsbalken, då han designade 
Niagara Bridge, belägen vid Niagara fallen. Detta gjordes i syfte att åstadkomma 
styvare brospann. Det var också första gången den så kallade air-spinning - metoden 
tillämpades, vilken var Roeblings inovation. Metoden innebär att man låter en släde 
löpa på en lina längs brons utsträckning för att dra de stålvajrar som sedan utgör den 
bärande huvudkabeln. När bron stod klar år 1855 hade den ett span av 250 m, det var 
inte det längsta spannet vid den tidpunkten, men då bron var konstruerad för både tåg 
och biltrafik i två däck, ansågs den vara ett storslaget bygge.  
 
De många broprojekt som Roebling medverkade i gav honom bra förståelse för hur 
hängbroars egenvikt påverkar dess styvhet. Han fick också god kännedom om 
användandet av stålkablar. Detta lade grunden till utformandet av hans mest 
avancerade bro, Brooklyn Bridge i New York, som sträcker sig över East River, från 
Manhattan till Long Island. Den anses vara anfadern till alla moderna hängbroar. År 
1869 (strax efter Roeblings död) började bron att byggas och år 1883 stod bron klar, 
med ett 500 m långt mittspann och 286 m långa sidospann. För att göra Brooklyn 
Bridge styvare, i syfte att klara påfrestningar från starka stormar, lät han konstruera 
bron med ett kompletterande solfjädersystem, viket kan ses i Figur 2-2. Roebling 
startade sin karriär i en tid när brokonstruktion var mer av ett konsthantverk som 
krävde intuition, snarare än vetenskap. Det var därför nödvändigt för honom att 
utveckla en grundläggande förståelse för hängbroars sätt att samverka, och när han 
gjort det kunde han med ganska enkla beräkningar tilldela brons alla ingående delar 
lämpliga dimensioner.  
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Figur 2-2 Brooklyn Bridge i New York. (www.wikimedia.org) 

Generationen efter Roebling utbildades att lägga stor vikt vid beräkningarna. Ett 
system av hög obestämbarhet skulle kräva enorma mängder beräkningar, därför 
begränsades utformandet av broar till vad som var möjligt att räkna på. Trenden syns 
tydligt på Williamsburg Bridge, som var den andra att korsa East River i New York 
och som stod klar 1903. Utmärkande är att endast mittspannet (med längden 488 m) 
är upphängt i huvudkabeln och sidospannen är fritt upplagda, samt att ett solfjäder-
system av sneda kablar likt det på Brooklyn Bridge valdes bort. Även avstyvnings-
balkens väl tilltagna tjocklek kan ses som ett sätt att få den verkliga bron att stämma 
överens med den matematiska modellen. 

2.2 De moderna hängbroarna 

I följande avsnitt pressenteras några exempel på hängbroar som byggts i modern tid. 

Älvsborgsbron 

År 1966 öppnades Älvsborgsbron under invigning av dåvarande kommunikations-
minister Olof Palme. Bron som leder trafiken över inloppet till Göteborgs hamn, 
passeras varje dag av ca 70 000 bilar. Hängbron har ett upphängt mittspann av 
längden 418 m med anslutande tillfartsbroar. Pylonerna är 107 m höga och 
konstruerade i betong. Bron konstruerades av Sven-Olof Asplund och byggdes på 
entreprenad av Armerad Betong AB och Fried, Krupp, Rheinhausen till en kostnad av 
totalt 130 miljoner. Byggnationen av Älvsborgsbron startade 1963 och de sista 
arbetena avlutades i december 1967. (www.wikipedia.se) 

Humber Bridge 

När Humber Bridge i England stod färdig år 1981 hade den då det lägsta spannet i 
välden, med en längd av 1410 m. Avstyvningsbalken utgörs av en strömlinjeformad 
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stållåda och dess pyloner är konstruerade i betong. Både sidospannen och mittspannet 
är upphängda. Hängarna har utformats lutande på så sätt att hängare uppdelade i par 
delar infästningspunkt på huvudkabeln, och antar då formaren av en likbent triangel. 
Anmärkningsvärt med Humber bridge är dess asymmetriska utformning, då dess ena 
sidospann gjorts 280 m långt samtidigt som det andra sidospannet gjorts 530 m långt. 
En bild av bron kan ses i Figur 2-3 nedan. (Gimsing 1997) 

 

Figur 2-3 Bild över Humber bridge som är belägen vid Kingston upon Hull 
i England.(www.beautifulbritain.co.uk) 

Stora Bält bron 

Hängbron över stora Bält även kallad östbron ingår som en del i en förbindelse för väg 
och järnvägstrafik över sundet Stora Bält. Bron var från början tänkt att bära både 
järnvägstrafik och vägtrafik, men förslaget ändrades till att den endast skulle bära 
vägtrafik och järnvägstrafiken förlades i tunnel. Detta medförde att man kunde öka det 
första förslagets spannvidd av 1416 m till en bro med ett mittspann av 1624 m och 
sidospann av 535 m, vilket också var de förslag som slutligen antogs. Dess 
avstyvningsbalk utgörs av en stållåda och de 254 m höga pylonerna är byggda i betong. 
(Gimsing 1997) 

Akashi Kaikyo bron 

Akashi Kaikyo-bron i Japan som stod klar år 1999 är idag världens längsta hängbro, 
med ett mittspann av 1990 m och med sidospann av längden 960 m. Bron är mer 
traditionell i sin utformning än de två tidigare beskrivna Humber Bridge och Stora 
Bält-bron, då avstyvningsbalken utgörs av fritt upplagda fackverk som avdelas över 
pylonerna för att ge utrymme för rörelser i brons längdriktning. Valet av ett relativt 
styvt fackverk gjordes för att kunna klara starka vindar och jordbävningar. De 297 m 
höga pylonerna som byggts i stål, vilka också är de högsta bropylonerna i världen, är 
även dessa mer traditionellt utformade då pylonparen sammanlänkas av korsande 
balkar, likt ett fackverk. (Gimsing 1997) 

 



2.2. De moderna hängbroarna 

 7 

 
 

Figur 2-4 Bild över Akashi Kaikyo-bron som korsar vattnet mellan ön Awaji och det 
 japanska fastlandet. (www.wikimedia.org) 

I Tabell 2-1 nedan visas en lista över de hängbroar i världen som har de längsta 
spannen. Listan har hämtats från Sundquist 2005 och därefter uppdaterats då nya 
broar färdigställts efter de att listan författades.  

Tabell 2-1 Tabell som visar hängbroarna i världen med de längsta spannen.  

Namn Land Maxspann Färdig 
Akashi Kaikyo Japan 1990 1990 
Xihoumen Kina 1650 2009 
Stora Bält Danmark 1624 1993 
Runyang South Kina 1490 2005 
Humber England 1410 1981 
Jiangyin Kina 1385 1998 
Tsing Ma Hongkong 1377 1997 
Verrazano Narrows USA 1298 1964 
Golden Gate USA 1280 1937 
Höga Kusten Sverige 1210 1997 
Mackinac USA 1158 1956 
Minami Bisan-Seto Japan 1100 1988 
Bosporen II Turkiet 1090 1988 
Bosporen I Turkiet 1074 1973 
G Washington USA 1067 1931 
Kurushima-3 Japan 1030 1999 
Kurushima-2 Japan 1020 1999 
Tejo, Lissabon Portugal 1013 1966 
Ponte 25 Avril Portugal 1013 1967 
Firth of Forth England 1006 1964 
Severn England 988 1966 
Pierre-Laporte Kanada 908 1970 
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Noruto Ohashi Japan 876 1983 
Tacoma Narrows II USA 853 1950 
Asköy Norge 850 1993 
Innoshima Japan 770 1982 
Angostura Venezuela 712 1967 
Kanmonsund Japan 712 1973 
Transbay USA, Frisco 704 1936 
Gjemmesund Norge 623 1936 
Lilla Belt  Danmark 600 1993 
Williamsburg USA 488 1971 
Brocklyn USA 486 1903 
Älvsborgsbron Sverige 417 1883 
John A Roebling USA 322 1966 
Niagara Suspension USA 250 1867 
Menai Straits  England 177 1825 
Merrimac USA 93 1809 

2.3 Hängbroars verkningssätt 

För att förstå verkningssättet hos en hängbro är det viktigt att först bilda sig en 
uppfattning om en upphängd kabels verkningssätt. Då en jämförelse görs av en fritt 
upplagd balk och en upphängd kabel som utsätts för en utbredd last, inses att det finns 
en väsentlig skillnad i upplagsförhållandena. Den fritt upplagda balken behöver endast 
stöd för vertikalkraften, samtidigt som kabeln behöver ett stöd som tar både horisontal 
och vertikal kraft i båda ändarna, och i de flesta fallen kommer horisontalkraften att 
vara väsentligt större än vertikalkraften. Eftersom kabeln inte kan ta upp några 
moment, kommer all belastning att upptas i form av axialkraft i kabeln, vilken till 
storleken är omvänt proportionerlig mot kabelns nedhängning. (Gimsing, 1997)  
 
Eftersom belastningen som tas upp av kabelsystemet leder till dragkrafter i kablarna, 
kommer hängbrons styvhet att öka till följd av ökad belastning. Detta kan ses som ett 
typiskt verkningssätt för hängbroar. Storleken på axialkraften i huvudkabeln till följd 
av variabel belastning, kommer förutom på kabelns geometri, även bero på alla 
ingående delars materialparametrar, så som böjstyvheten i avstyvningsbalken mm. 
 
I Figur 2-5 nedan visas hur lasten på brospannet fördelas via hängarna upp i huvud-
kabeln för att vidare tas upp av pylonerna och backstagen. 
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Figur 2-5  Kraftverkan på en hängbro. 

Följande avsnitt om Kedjelinjen, Parabellinjen, Rankines Teori och Elasticitetsteorin 
är sammanfattningar av avsnitt från Pugsley, 1968.  

2.3.1 Kedjelinjen 

En fullständigt böjlig kedja som inte tar några moment, som har en oförändrad 
geometri i sin utsträckning och som är upphängd mellan två punkter, antar den 
specifika formen kallad kedjelinjen. Detta gäller också för en kabel upphängd mellan 
pylonerna till en hängbro, förutsatt att böjstyvheten försummas. Det matematiska 
uttrycket för kedjelinjens form utarbetades år 1691 av James Bernoulli, han var då den 
första att göra detta. Nedan beskrivs en kort sammanfattning av ursprunget till 
kedjelinjens ekvation. I Figur 2-6 syns en fritt hängande kabel belastad av endast 
egentyngd. Kabelns längd betecknas s och dess tyngd per enhetslängd betecknas w’. 
Variabeln c är en konstant.  

 

Figur 2-6  Illustrering av Kabel upphängd mellan punkterna A och B.  
 (Pugsley, 1968) 

Spänningarna uttrycks på följande vis i kabelns punkt C och punkt P. 

T ψ H cos( )=  2-1

 sin( )= 'T ψ w s  2-2

T

A (x1,y1) 

B

H

o 

C (x2,y2) 

x 

y 

ψ

P (x3,y3) 
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Vidare sätts H = w’c och Ekvation 2-2 divideras med Ekvation 2-1, vilket ger följande 
uttryck. 

=  tan( )s c ψ  2-3

Efter integrering och utveckling fås kedjelinjens ekvation, där konstanten c, samt 
konstanterna A och B är okända. Vilken visas i Ekvation 2-4.  

⋅ x A
y c B

c
+

=  cosh( )+  2-4

Då kabelns båda ändpunkter är belägna på samma höjd och pilhöjden (kabelns 
nedhängning) är känd, får konstanterna A och B följande uttryck. 

−x x
A 3 1= -

2
 2-5

1
1

-
= - cosh ⎛ ⎞⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

x A
B y c

c
 2-6

Det som återstår är att bestämma konstanten c, vilken bestäms numeriskt då 
horisontalkraften är okänd.  

2.3.2  Parabellinjen 

En bra approximation till kedjelinjen är parabelbågen, vilken är enklare till formen och 
mer praktisk att använda. I Figur 2-7 visas en kabel upphängd mellan två punkter och 
med en utbredd last w längs spannlängden L. Genom att ställa upp uttryck för 
axialkraften i en godtycklig punkt P, samt i parabelns minpunkt, och utveckla 
därifrån, åstadkoms nedanstående uttrycket för horisontalkraften H i kabeln.  

( )( )L
x f f h f

h1 = + -  2-7

2
1=
8

x L
H

f
 2-8

Då punkt A och B är belägna på samma höjd, d.v.s. då sträckan d är lika med noll, fås 
följande uttryck för horisontalkraften.  

2

=
8

wL
H

f
 2-9
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Figur 2-7  Kabel upphängd mellan punkterna A och B. (Pugsley A., 1968) 

2.3.3 Analysmetoder 

Rankines Teori 

Rankines Teori, som var den första teorin för hängbroar, utvecklades av William. J. M. 
Rankine år 1858. Avsikten med teorin var att hitta en effektiv styvhet i avstyvnings-
balken. Rankine visste att en minsta styvhet krävdes för att göra bron stabil för tunga 
rörliga laster, samtidigt som en allt för hög styvhet innebar att farbanans upphängning 
i huvudkabeln inte skulle tjäna sitt syfte. Då Rankine utvecklade sin teori var 
tillämpningen avsedd för brospann med betydligt kortare spännvidder än de före-
kommande idag, teorin är därför inte tillämpbar på hängbroar av dagens dimensioner.  
 
Rankines teori kan sammanfattas i följande antaganden: 
 

1. I påverkan av endast egentyngd har kabeln formen av en parabel och 
avstyvningsbalken är opåverkad.  

2. Den totala kraften från de rörliga lasterna fördelas så pass bra av 
avstyvningsbalken att kabeln kan antas utsättas för en jämnt fördelad last 
över hela spannet, motsvarande de rörliga lasterna dividerat med spann-
längden.  

3. Kabelns motreaktion på avstyvningsbalken förenklas till en jämnt utbredd 
last q över hela spannet, av samma storlek som den utbredda lasten vilken 
representera de rörliga lasterna.  

 
Det sista antagandet medför att q kan räknas ut direkt, samt tvärkrafterna vid 
avstyvningsbalkens upplag, med hjälp av två jämviktsekvationer. Därefter kan 
spänningen i kabeln, kraften i hängarna och momentet i avstyvningsbalken enkelt 
räknas ut.  

Elasticitetsteorin 

Framväxten av elasticitetsteorin för hängbroar utvecklades under 1800-talet och har 
sitt ursprung ur teorin för bågar. Den franska ingenjören Claude-Louise Navier var den 
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H 
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som införde den moderna teorin för bågkonstruktioner. Teorin använde han då han 
designade hängbron över Sein i Paris som byggdes år 1831. Castigliano’s senare arbete 
med bågar i form av energiteorem, ledde gradvis till en omdefiniering av den 
bågliknande teorin ämnad för hängbroar. I jämförelse med Rankines teori, är det ett 
antagande som skiljer dessa teorier åt. Istället för antagande 3, d.v.s. att kabelns 
motverkande kraft q är lika stor som den utbredda lasten på farbanan, beror q till stor 
del på den elastiska styvheten i kabeln med avseende på dragspänningen och på 
böjstyvheten i avstyvningsbalken. 
 
För att bestämma q beräknas först deformationen och motsvarande energi för varje del 
av bron, d.v.s. pyloner, huvudkabel och avstyvningsbalk. I uttrycket för arbetet ingår 
kabelns horisontalkraft H, som löses ut då alla uttrycken summerats. När väl H är känt 
kan momentet i avstyvningsbalken och kabelkraften q beräknas. Kabeln kan liknas vid 
en uppochnervänd elastisk parabelbåge, utsatt för en utbredd last, i samverkan med en 
elastisk balk. Momentet i avstyvningsbalken betecknas enligt ekvationen nedan 

0= μ +M M Hy  2-10

Där M0 är momentet i en fritt upplagd balk av samma längd som avstyvningsbalken, H 
är horisontalkraften i kabeln och y kabelns nedhängning i motsvarande punkt i x-led. 

Melans differentialekvation 

Samtidigt som arbetet med elasticitetsteorin pågick, utvecklade den Österrikiske 
ingenjören Josef Melan sin differentialekvation under slutet av 1800-talet. Att 
verkningssättet hos en fritt upphängd kabel utsatt för en utbredd last i form av egen-
tyngd är ickelinjärt, var känt redan tidigt på 1800-talet. Melan var dock den första som 
beaktade detta då han publicerade sin differentialekvation år 1888. Den största 
skillnaden jämfört med elasticitetsteorin är att hänsyn tas till inverkan av kabelns ned-
böjning. (Pugsley, 1968)  
 
Efter utveckling av jämviktsutryck för moment i avstyvningsbalken och horisontalkraft 
i kabeln enlighet med Lorentsen & Sundquist, 2006, fås Melans differentialekvation 
enligt ekvation 2.11 nedan.  

IV
q- = +EIη Hη H y q  2-11

g q= +H H H  2-12

  Hg :  Horisontalkraften till följd av egentyngd 
  Hq :  Horisontalkraften till följd av trafiklast 
  η :  Kabelns nedböjning 
  q :  Trafiklastens tyngd 
  y :  Kabelns nedhängning som funktion av längden   
  E : Avstyvningsbalkens elasticitetsmodul 
  I : Avstyvningsbalkens tröghetsmoment 
 
Uttrycket blir olinjärt då horisontalkraften Hq beror av nedböjningen η. Ekvationen 
kan enkelt lösas iterativt då Hq förutsätts vara konstant, och tilldelas ett uppskattat 
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värde. Utifrån denna lösning beräknas ett nytt värde på Hq, och ekvationen löses igen. 
(Lorentsen & Sundquist, 2006) 

Selbergs nomogram  

Med utgångspunkt från Melans differentialekvation har den norska matematikern Atle 
Selberg i utgåvan Design of Suspension Bridge redovisat mycket användbara 
nomogram för beräkning av horisontalkraft, moment och nedböjning för hängbroar. 
Principen för nomogrammen innebär att man utgår från ett approximativt värde på 
horisontalkraften, vilket används i ett nomogram för horisontalkraften som funktion av 
c=l H EI vartefter värdet på H korrigeras. I beräkningarna används olika nomogram 
beroende på vad som skall beräknas, t ex. används ett nomogram för att beräkna 
horisontalkraften i huvudkabeln och ett nomogram för att beräkna momentet i 
fältmitt. (Lorentsen & Sundquist, 2006) 

Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden är en numerisk lösningsmetod, till skillnad mot de tidigare 
analytiska lösningsmetoder som beskrivits. Metoden fick sitt uppsving under 1960-
talet, i samband med datorernas etablering, då det blev möjligt att snabbt och enkelt 
lösa de stora ekvationssystem som metoden utgörs av. Ofta används metoden då 
problemen är för komplicerade för att lösas med klassiska analytiska lösningar. 
Resultaten blir sällan exakta, dock kan felen minskas genom att öka antalet 
ekvationer, d.v.s. öka indelningen av antalet element, och då uppnås resultat som är 
tillräckligt noggranna för ingenjörsberäkningar. (Cook et.al, 1989) 
 
Vid tillämpning av finita elementmetoden delas konstruktionen först in i ett mindre 
antal element, som ges diverse egenskaper. Därefter skapas ett ekvationssystem 
baserat på elementindelning, elementens egenskaper och uppställda randvillkor. 
Avslutningsvis löses ekvationssystemet och sökta variabler bestämmas.  Metoden kan 
användas både för en-, två- och tredimensionella strukturer. De olika elementen kan 
vara av typen balkelement, fjäderelement, stångelement, skalelement m.fl. Varje 
element byggs upp av ett visst antal noder och frihetsgrader, både antalet noder och 
frihetsgrader varierar mellan elementtyperna. (Cook et.al, 1989)  
 
I de FEM-beräkningar som utförts i den här rapporten, har enbart tvådimensionella 
balkelement och stångelement tillämpats, därför kommer dessa element att 
exemplifieras i följande beskrivningar av finita elementmetoden. Ett stångelement 
utgörs av två noder och fyra frihetsgrader, d.v.s. två frihetsgrader i varje nod. Detta 
har sin grund i att stångelementet endast kan uppta drag och tryckkrafter. I Figur 2-8 
exemplifieras ett stångelement, bestående av frihetsgraderna u1, v1, u2 och v2. (Austrell 
et.al, 2004) 
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Figur 2-8  Exemplifiering av frihetsgrader i ett stångelement. 

Ett balkelement utgörs av sex frihetsgrader, tre i varje nod. Detta beror på att 
balkelementet utöver drag och tryckkraft även upptar moment. I Figur 2-9 
exemplifieras ett balkelement, bestående av frihetsgraderna u1, v1, ϕ1, u2, v2.och ϕ2. 
(Austrell et.al, 2004) 

 

Figur 2-9 Exemplifiering av frihetsgrader i ett balkelement. 

Varje element med egenskaper i form av elasticitetsmodul E, area A, och (för balk-
element) tröghetsmoment I, representeras av en elementstyvhetsmatris Ke. Element-
styvhetsmatrisen ingår vidare i en global styvhetsmatris K, tillsammans med 
konstruktionens resterade elementstyvhetsmatriser. Till varje element hör också en 
elementlastvektor fl

e vari laster verkande i elementens noder införs. Elementlastvektorn 
adderas sedan till en global lastvektor f, vari alla krafter som verkar på systemet ingår. 
(Austrell et.al, 2004) 
 
För att lösa ekvationssystemet måste systemets randvillkor bestämmas. Randvillkoren 
utgörs av frihetsgradernas förutbestämda förskjutningar. För låsta frihetsgrader är 
denna förskjutning noll. Exempelvis har en fast inspänd balk tre låsta frihetsgrader i 
den noden som representerar inspänningen. I lösningen av ekvationssystemet beräknas 
först nodernas förskjutning och lagras i en global förskjutningsvektor a, i enlighet med 
Ekvation 2-13. Innan beräkningen utförs reduceras först de motsvarande rader och 
kolumner ur den globala styvhetsmatrisen K, som motsvarar de kända förskjut-
ningarna, motsvarande delar i den globala lastvektorn f reduceras också. (Austrell 
et.al, 2004) 
 

=a K f-1  2-13

Därefter kan reaktionskrafterna beräknas enligt Ekvation 2-14. Innan beräkningen 
genomförs adderas först de redan kända förskjutningarna till förskjutningsvektorn a 
och den globala lastvektorn f och styvhetsmatrisen K ges en korrekt storlek. (Austrell 
et.al, 2004) 
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=r Ka f-  2-14

2.3.4 Olinjära effekter 

Inom strukturmekaniken klassas ett problem som olinjärt då styvhetsmatrisen eller 
lastvektorn beror av strukturens deformation (förskjutning), och då samtidigt av 
lastens storlek. De olinjära effekterna kan delas upp i geometriska olinjära effekter, P-
delta effekten och materiella olinjära effekter. Till geometriska olinjära effekter räknas 
sådant som förändrar styvhetsmatrisens sammansättning till följd av nodernas 
förskjutningar. I fallet för en hängbro ökar denna typ av olinjära effekt strukturens 
styvhet, då styvheten i en kabel liksom i ett balkelement ökar till följd av ökad 
dragspänning. Detta problem kan lösas med bl.a. Newton Raphsons lösningsmetod. 
Lösningsmetoden exemplifieras nedan i Figur 2-10, där lasten P ökas stegvis (Cook, 
et.al, 1989).  
 

 

Figur 2-10  Lösning med Newton Raphsons metod, för en struktur med ökande 
 styvhet. (Cook, et.al, 1989) 

P-delta effekten är en andra ordningens effekt, där P syftar till axialkraften som verkar 
på ett balkelement och delta till dess utböjning. Denna effekt ökar styvheten för ett 
balkelement som utsätts för en dragkraft och minskar dess styvhet då den utsätts för 
en tryckkraft. (Wilson, 2002). Detta illustreras i Figur 2-11. Denna effekt ingår i 
geometriska olinjära effekterna, då förskjutningen delta också är en geometrisk 
förändring.  

 

Figur 2-11  Illustrering av P-delta effekten. 
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I CalFEM beaktas dels P-delta effekten och till viss del även geometriska olinjära 
effekter, eftersom den ökade styvheten till följd av ökad förskjutning beaktas genom 
iterering. Beräkningen av senaste normalkraften i samtliga balkelement används i 
nästa beräkningssteg, tills dessa att konvergens av normalkraften uppnåtts. Detta 
illustreras i Figur 2-12, där lasten P som verkar på strukturen ökas stegvis i syfte att 
säkrare nå konvergens. I ett noggrannare utförande där större hänsyn tas till de 
geometriska olinjära effekterna kan Newton Raphsons metod tillämpas, samtidigt som 
geometrin uppdateras enligt de uppkomna förskjutningarna efter varje iteration. Detta 
utförande har dock inte prövats i de beräkningar som utförts i den här rapporten, då 
det i rutinen calc.m som utför iterationen med avseende på normalkraften, är den 
införda geometrin som tillämpas genom hela iterationen.  
 

 

Figur 2-12  Iterering från iteration 1 till iteration i, till dess att konvergens uppnåtts. 

Materiella olinjära effekter syftar till sådant som förändrar materiella egenskaper, t.ex. 
elasticitetsmodul. De materiella egenskaperna kan förändras bl.a. p.g.a. av upp-
sprickning. Denna typ av olinjära effekt beaktas vanligtvis vid brottgränsberäkningar, 
då hänsyn tas till en begränsad materialhållfasthet, t.ex. tryck och draghållfasthet, hos 
stål och betong. (Cook, et.al, 1989). De materiella olinjära effekterna beaktas inte i de 
beräkningar som utförts i den här rapporten.  

2.3.5 Trafiklaster på hängbroar 

Beskrivningar nedan av trafiklasten är hämtade ur publ. Bro 2004. 
 
Med trafiklast avses enligt vägverkets publ. Bro 2004, ”trafikens inverkan i vertikal 
och horisontal riktning på körbana, vägren, gångbana, cykelbana och annan broyta”. 
Dock har endast de vertikala trafiklasterna beaktats i de beräkningar som utförts, 
d.v.s. bromskraften från fordon har försummats. I Bro 2004 godtas att ekvivalentlast 
typ 5 inte beaktas då samtliga brospann har en spännvidd som är mindre än 200 m. Då 
detta lastfall är tämligen komplext och mödosamt att automatisera i ett program, har 
denna ekvivalentlast inte använts i beräkningarna för trafiklast, trots att spannlängden 
överstigit 200 m. Den trafiklast som har tillämpats i programmet är ekvivalentlast typ 
1, eftersom den (bortsett från ekvivalentlast typ 5) ger den största belastningen.  
 

u 

P 

Sökt förskjutning u 

PA 

PB 
1 2 i 
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I enlighet med normen tillförs gång och cykelbanor en ytlast på 4 kN/m2, likaså sådant 
som kan räknas till andra broytor, exempelvis mittremsa. I Figur 2-13 visas exempel på 
trafiklastens indelning i brons tvärled för en bro utan mittremsa och i Figur 2-14 för en 
bro med mittremsa.  
 

 
Figur 2-13  Exempel på placering av lastfält för bro utan mittremsa. (Vägverket, 2004) 
 
 

 
Figur 2-14  Exempel på placering av lastfält för bro med mittremsa. (Vägverket, 2004) 
 
Antalet lastfält i det område som utgörs av körtrafik, är högst lika med det antalet 
lastfält som får plats, där varje lastfält har bredden 3 m. Till det område som utgörs av 
körtrafik räknas, förutom körbanan, även vägrenen och andra broytor i körbanans 
plan. De områden där inget lastfällt ryms ges ingen trafiklast.  
 
Ekvivalentlast typ 1 utgörs för varje lastfält av en jämt utbredd last p kN/m2 och en 
axellast bestående av två punktlaster av storleken A/2 kN. A är för det ett första 
lastfält 250 kN och för ett andra lastfält 170 kN. Den utbredda lasten p har storleken 4 
kN/m2 för ett lastfält, 3 kN/m2 för nästa lastfält och 2 kN/m2 för resterande lastfält. 
Då bron avdelas av mittremsa gäller den utbredda lastens indelning i vardera 
körriktningen. Lastfältens antal och placering skall väljas så att den ogynnsammaste 
inverkan i brons tvärriktning erhålls.  
 
I Figur 2-15 visas lastindelningen i brons längdled. Två av punktlasterna ska placeras 
med ett minsta avstånd av 1,5 m och den tredje skall placeras med minsta avståndet 6 
m från dessa två.  
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Figur 2-15  Illustrering av Ekvivalentlast typ 1.(Vägverket, 2004) 

För en hängbro där kabelsystemet (hängarna) är monterade i avstyvningsbalkens 
kanter kan bron i tvärled betraktas som en fritt upplagd balk. Punktlasternas storlek i 
brons längdled motsvaras då av reaktionskrafterna på den fritt upplagda balken. 
Likaså motsvaras den utbredda lasten i brons längdled av reaktionskrafterna på den 
fritt upplagda balken från utbredd last i brons tvärled. Detta illustreras i Figur 2-16. 
De stödkrafter, från ett av stöden, som genererar den värsta lasten är de krafter som 
skall användas. Punktlasterna och den utbredda lasten placeras vidare i brons längdled 
med utgångspunkt från aktuell influenslinje så att värsta tänkbara last i aktuell 
influenspunkt uppnås.  

 

Figur 2-16  Illustrering av punktlaster och utbredda laster i brons längdled och tvärled. 

 

Rutbredd 2 
Rpunktlast 2 Rutbredd 1 

Rpunktlast 1 

Rutbredd n 

Rpunktlast n 

Rpunktlast n 
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3  
 
FEM-analys med CalFEM 

I Kapitel 3.1 beskrivs den grundläggande metodiken som utgåtts ifrån vid utformandet 
av programmet. I Kapitel 3.2 beskrivs de CalFEM funktioner som tillämpats och på 
vilket sätt de har använts i programmet SusB som utvecklats för hängbroar. Samtliga 
beskrivningar av CalFEM-funktioner har hämtats ur Austrell et al., 2004. I kapitel 3.3 
beskrivs uppbyggnaden av programmet SusB, med dess centrala funktionsfiler. 

3.1 Metodik 

För att utföra lastberäkningar på en önskad bro, måste först en modell av bron skapas. 
D.v.s. en styvhetsmatris måste sättas samman, baserat på indata i form av geometri 
och egenskaper så som elasticitetsmodul, tröghetsmoment och tvärsnittsarea, och även 
upplagsförhållanden mm. Därefter kan belastning från egentyngden tillföras. I syfte att 
erhålla den önskade geometrin (den som förts in i programmet) efter pålagd egentyngd, 
flyttas avstyvningsbaken och huvudkabeln stegvis upp, till dess att huvudkabelns 
korrekta pilhöjd erhållits.  

Vidare skapas influenslinjer för valda influenspunkter, med tillämpning av styvhets-
matrisen belastad av egentyngden. Baserat på influenslinjerna hittas de lastpositioner 
som ger den största belastningen för trafiklast. Därefter placeras trafiklasten efter 
beräknade laspositioner och krafter i tidigare valda influenspunkter beräknas med 
tillämpning av styvhetsmatrisen belastad av egentyngd.  

Slutligen plottas önskade resultat, exempelvis brons geometri och deformation från 
egentyngden, moment och tvärkraftsfördelning, influenslinjer för enhetslasten och en 
figur som visar beräknad belastning i vald punkt. Ett övergripande schema för 
utformning av programmet exemplifieras nedan i Figur 3-1. 

Kapitel 
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Figur 3-1 Övergripande tillvägagångssätt för utformning av programmet. 

3.2 CalFEM 

CalFEM, vilket står för ”Computer Aided Learning of the Finite Element Method”, är 
ett applikationsverktygs till Matlab som används till att utföra beräkningar med finita 
elementmetoden. Utvecklingen av CalFEM har skett vid Lunds universitet, 
avdelningen för byggnadsmekanik, i syfte att lära ut finita elementmetoden. Verktyget 
kan användas till flera typer av strukturmekaniska problem. Dels till problem som 
handlar om deformationer och kraftverkan på strukturer uppbyggda av balkelement 
och stångelement, men även till problem gällande t.ex. värmeflöden i ytor och solida 
kroppar. (Austrell et.al, 2004) 

3.2.1 Flödesschema över tillämpade CalFEM-funktioner  

I Figur 3-2 redovisas ett funktionsschema över hur CalFEM rutinerna tillämpas i 
programmet SusB. I beaktande av p-delta effekten och delvis geometriska olinjära 
effekter utförs en iteration av normalkraften i brons samtliga balkelement. Elementens 
aktuella normalkraft beräknas av beam2gs.m och används sedan i nästa iteration av 
både beam2g.m och beam2gs.m. Vid första iterationen ansätts normalkraften till noll. 
Så som funktionen beam2g.m är utformad resulterar det i en linjär första beräkning. 

Önskad geometri genereras och 
styvhetsmatris sätts samman. 

Egentyngden läggs på, huvud-
kabeln och avstyvningsbalken 
flyttas stegvis upp, tills dess 
att korrekt kabelgeometri 
(pilhöjd) erhållits. 

Trafiklasten läggs på. 

Resultat skrivs ut och plottas, 
t.ex. beräknade snittkrafter 
och influenslinjer. 

Influenslinjer skapas och 
värsta lastposition för trafik-
last hittas. 
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Beräkningen fortsätter till dess att konvergens uppnåtts (d.v.s. då normalkraft och 
förskjutning överensstämmer) eller då andra krav, som t.ex. maximalt antal iterationer 
överstigits. 
 

 

Figur 3-2 Funktionsschema som visar hur CalFEM funktionerna tillämpats i 
 beräkningarna. 

3.2.2 Beskrivning av tillämpade CalFEM-funktioner  

[Ex,Ey]=coordxtr(edof,coord,dof,nen) 

I den globala elementtopologimatrisen edof finns samtliga element lagrade som 
representerar en viss brodel, exempelvis avstyvningsbalken. Funktionen coordxtr.m 
extraherar de x- och y-koordinater som tillhör noderna till elementen lagrade i 

[Ex,Ey]=coordxtr(edof,coord,dof,nen) 

Funktionen plockar ut x- och y-koordinater från 
den globala koordinatmatrisen coord.  

[Ke,fe]=beam2g(Ex,Ey,ep,N,eq) 

Funktionen skapar elementstyvhetsmatrisen Ke 
och elementlastvektorn fl

e för ett olinjärt två-
dimensionellt balkelement.

[K,f]=assem(edof,K,Ke,f,fe) 

Funktionen adderar elementstyvhetsmatrisen Ke 
och elementlastvektorn fl

e till den globala 
styvhetsmatrisen K och den globala lastvektorn f.  

[a,r]=solveq(K,f,bc) 

Funktionen löser ekvationssystemet och lagrar 
nodernas förskjutningar och reaktionskrafter i 
vektorn a och vektorn r. 

Ed=extract(edof,a) 

Funktionen plockar ut förskjutningarna för givna 
balkelement.  

es=beam2gs(Ex,Ey,ep,Ed,N,eq) 

Funktionen beräknar snittkrafterna för ett 
olinjärt balkelement.  

Konvergenskrav 
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matrisen edof. Funktionen kan användas till både balkelement och stångelement. Här 
exemplifieras endast användandet av balkelement eftersom brons alla ingående delar 
utgörs av balkelement, förklaringen till det finns att läsa i avsnitt 3-33 Utveckling av 
programmet SusB. I Figur 3-3 visas en balk med elementindelningen 1 till n och 
elementens frihetsgrader u, v och ϕ. Elementen utrycks i figuren som eln. 

 

Figur 3-3  Balk uppdelad i n antal element, med tillhörande frihetsgrader. 

 
Matrisen edof redovisas i Ekvation 3-1. Varje rad i matrisen representerar ett 
balkelement uppbyggt av frihetsgraderna u, v och ϕ. Balkelementen representeras 
vidare av ett elementnummer som lagras i matrisens första kolumn.  
 

1 1 1 1 2 2 2

2 2 2 2 3 3 3

n n n n m m m

el
el

=

el

u v u v
u v u v

u v u v

ϕ ϕ
ϕ ϕ

ϕ ϕ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

edof
M M M M M M M

 3-1

 
Koordinaterna hämtas från den globala koordinatmatrisen coord, vilken motsvarar 
matrisen edof och den globala topologimatrisen dof. Koordinatmatrisen innehåller 
koordinater för de noder som aktuell brodel utgörs av. Matrisen dof innehåller 
frihetsgrader för samtliga noder för aktuell brodel. Variabeln nen redogör för hur 
många noder elementet består av. I fallet för ett balkelement är nen=2.  
 
Matriserna coord, dof och Ex tillhörande balken i Figur 3-3 och redovisas i form av 
Ekvation 3-2. Matrisen för Ey ges exakt samma struktur som Ex, fast för motsvarande 
y-koordinater och redovisas därför inte här. 

el1 el1
1 1 1 1 1 1 2
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[Ke,fe]=beam2g(Ex,Ey,ep,N,eq) 

Funktionen bygger upp elementstyvhetsmatrisen Ke och lastvektorn fl
e för ett olinjärt 

balkelement. I de ekvationer som tillämpas i funktionen ingår normalkraften, vilken 
tillförs i form av variabeln N. Den här funktionen är tänkt att användas i en iterativ 
process, d.v.s. det är normalkraften från en tidigare beräkning som ska användas. I 
första iterationen sätts normalkraften vanligen till noll och då utförs en första linjär 
beräkning. Iterationen fortsätter tills dess att normalkraften konvergerat eller möjligen 
då andra villkor stoppar iterationen, t.ex. då maximalt antal iterationer överstigits.  
 
I matrisen Ke lagras elementstyvhetsmatrisen Ke, och i vektorn fe lagras elementlast-
vektorn fl

e. Med variabeln eq kan utbredd last i balkelementets transversella riktning 
påföras. Viktigt att notera är att eq är en skalär och inte en vektor. Det innebär att 
applicering av utbredd last i balkens transversella riktning som en del av egentyngden 
endast blir korrekt då elementet är beläget parallellt med x-axeln. D.v.s. då all 
egentyngd är transversellt riktat mot balkelementet. Funktion kan användas även utan 
eq, för det fallet skrivs endast matrisen Ke ut. Matriserna Ex och Ey, vilka genereras 
av funktionen coordxtr.m som beskrivits tidigare, innehåller x- och y-koordinaterna för 
elementens noder. Vektorn ep består av elementens egenskaper i form av elasticitets-
modulen E, tvärsnittsarean A och tröghetsmomentet I. 

E A Iep =[ ] 3-3

Matrisen G är en transformationsmatris, vilken beaktar balkelementets läge i det två-
dimensionella planet. Matrisen redovisas dock inte här, då den är vedertagen. 

ee TK G K GKe = =  3-4

Bortsett från variablerna φ1…5, är sammansättningen av matrisen Ke för ett olinjärt 
balkelement densamma som för ett ordinärt linjärt balkelement. 
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 3-5

Bakgrunden till uttrycken för parametrarna φ1-5 erhålls genom att betrakta 
balkelementets förändring i energimängd då det belastas med en yttre tryck- eller 
dragkraft, d.v.s. då elementets längd förändras till följd av utböjning och nodernas 
förskjutning. Den fullständiga härledningen till uttrycken är lång och redovisas därför 
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inte här, den kan dock sammanfattas med att genom ekvationslösning med tillämning 
av differentialekvationer och kombinering av uttryck för inspänningsmoment och 
vinkeländring i noderna erhålls uttrycken för parametrarna φ1-5. (R. C. Coates et.al. 
1980) 

1 = cot
2 2

kL kLφ  för N<0 och  1 = coth
2 2

kL kLφ  för N>0 3-6

2 2

2
1

1
=

12 12(1 )
k Lφ

φ−
 för N<0 och  

2 2

2
1

1
= -

12 12(1 )
k Lφ

φ−
 för N>0 3-7

3 1 2

1 3
=

4 4
φ φ φ+  3-8

4 1 2

1 3
= -

2 2
φ φ φ+  3-9

5 1 2=φ φ φ⋅  3-10

Nedan visas ekvationerna för bucklingskoefficienten k och parametern ρ. 

=k
L
π ρ  för N<0  3-11

=k
L
π ρ−  för N>0 3-12

2

2= -
NL

EI
ρ

π
 3-13

Elementlastvektorn fl
e utgörs av nodkrafterna som verkar på balkelementet. De tre 

första kolumnerna i vektorn tillhör elementets första nod och de tre sista kolumnerna 
tillhör dess andra nod. Detta gäller för ett balkelement, d.v.s. ett element som består 
av sammanlagt sex frihetsgrader. Krafterna från kolumn ett till tre, samt fyra till sex 
motsvarar frihetsgraderna u, v och ϕ, vilka illustreras i Figur 3-3. Krafterna utgörs av 
horisontalkraft, vertikalkraft och moment.   
 
I Ekvation 3-14 visas sammansättningen av vektorn fl

e, vilken sätts samman utanför 
funktionen beam2g.m. I det här utförandet tillförs egentyngden i form av nodlaster. 
Variabeln q motsvarar utbredd last på elementet i form av egentyngd och variabeln L 
är elementets längd, vilket illustreras i Figur 3-4.  
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T
e
lf 0 0 0 0

2 2
Lq Lq⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦

 3-14

 

Figur 3-4 Balkelement belastat av egentyngden q. (Austrell et al. 2004) 

[K,f]=assem(edof,K,Ke,f,fe) 

Funktionen adderar elementstyvhetsmatrisen Ke till den globala styvhetsmatrisen K 
och elementets lastvektor fl

e till den globala lastvektorn f. Detta görs med hjälp av 
elementtopologimatrisen edof. Den globala styvhetsmatrisen tillförs funktionen i form 
av matrisen K, och den globala lastvektorn i form av vektorn f. 

[a,r]=solveq(K,f,bc) 

Funktionen löser ekvationssystemet, d.v.s. räknar ut förskjutning och reaktionskraft 
för alla ingående frihetsgrader. Förskjutningarna lagras i vektorn a, och 
reaktionskrafterna lagras i vektorn r. Matrisen bc bestämmer randvillkoren för 
ekvationssystemet, där dofn är frihetsgraden och un är den förutbestämda 
förskjutningen för motsvarande frihetsgrad, vilken för låsta frihetsgrader är noll. 

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
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⎣ ⎦

M M

1

2 2

n n

bc

dof u
dof u

dof u

 3-15

I första steget beräknas samtliga förskjutningar och lagras i vektorn a, vilket görs med 
Ekvation 2-13. Innan beräkningen i Ekvation 2-13 utförs, avlägsnas de rader och 
kolumner i styvhetsmatrisen K och lastvektorn f som motsvaras av frihetsgraderna i 
matrisen bc. Det görs eftersom dessa förskjutningar redan är kända, och är själva 
förutsättningen för att ekvationssystemet ska kunna lösas. De förutbestämda 
förskjutningarna adderas sedan till resterande beräknade förskjutningar. När samtliga 
förskjutningar är kända kan reaktionskrafterna beräknas enligt Ekvation 2-14. 
Styvhetsmatrisen och lastvektorn används då i oreducerad form. 

y 

x 

L 

q 
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Ed=extract(edof,a) 

Funktionen plockar ut förskjutningarna från den globala elementförskjutningsvektorn 
tillförd i form av variabel a. Vidare bygger funktionen upp en matris Ed med nod-
förskjutningar, som motsvarar elementen i elementtopologimatrisen. Kolumn ett till 
tre och fyra till sex i matrisen i Ekvation 3-16, är i form av horisontalförskjutning, 
vertikalförskjutning och rotation. Kolumn tre till ett tillhör elementets första nod och 
kolumn fyra till sex dess andra nod. 
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 3-16

es=beam2gs(Ex,Ey,ep,Ed,N,eq) 

Funktionen beräknar snittkrafterna i form av normalkraft, tvärkraft och moment för 
ett icke linjärt balkelement vilket illustreras i Figur 3-5 nedan. Detta görs baserat på 
förskjutningarna som ges av variabeln Ed och normalkraften som ges av variabeln N. 

 

Figur 3-5 Snittkrafter på ett balkelement. (Austrell et al. 2004) 

Matrisen es utgörs av en matris med elementets snittkrafter, vilket visas i Ekvation 
3-17. 

⎡ ⎤
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⎣ ⎦

es 1 1 1

2 2 2

N V M
N V M

 3-17

Funktionen beam2gs.m är, förutom en avslutande beräkning, uppbyggd precis som 
funktionen beam2g.m. Den avslutande beräkningen, vilken redovisas nedan i form av 
Ekvation 3-18, räknar ut snittkrafterna. Variabeln ae är en vektor bestående av 
nodernas förskjutning för det aktuella balkelementet. 
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= −P K G a f
e e e

l  3-18

=a u u u u u ue T
1 2 3 4 5 6[ ]  3-19

[ ]= − − −P N V M N V M
T

1 1 1 2 2 2  3-20

 

3.3 Utveckling av programmet SusB 

3.3.1 Ramar och avgränsningar 

Då den modell av bron som används vid beräkningarna är en 2D modell, begränsas 
brons rörlighet och verkningssätt till det två dimensionella xy-planet, och de tre-
dimensionella lägesändringarna som t.ex. vridning kring x- och y-axeln försummas. I 
den plana modellen används endast halva avstyvningsbalkens egentyngd och en upp-
sättning huvudkabel och hängare, samt halva pylonen. En pylon består vanligtvis av 
två pylontorn som är sammansatta av tvärgående balkar, i det fallet skall endast ett 
pylontorn tillämpas i beräkningarna. På så sätt tillämpas halva bron med dess rätta 
dimensioner (avseende t.ex. huvudkabelns och hängarnas diameter) i beräkningarna. 
Avstyvningsbalken avgränsas till att i modellen representeras av en enkel balk, vilken 
tilldelas ett ekvivalent tröghetsmoment. I verkligheten utgörs avstyvningsbalken 
vanligen av ett komplicerat fackverk eller en stållåda. Även kabelns sammansättning 
har förenklats till att mellan hängarna utgöras av raka balkelement. Kablarnas 
förankring i pylonerna representeras av knutpunktskopplingar, d.v.s. huvudkabeln kan 
därmed inte röra sig över pylontoppen, vilket oftast är fallet i realiteten. 
 
Spannindelningen kan väljas från två spann och uppåt. Definitionen av ett spann avses 
här som antingen utsträckningen från pylon till pylon eller från backstagsförankring 
till pylon. För sidospannen gäller detta oavsett om dessa bärs upp av hängare eller 
inte. Älvsborgsbron i Göteborg är byggd med ett huvudspann buret av hängare och 
huvudkabel och med pyloner säkrade av backstag. Anslutningen till huvudspannet från 
sidorna utförs med tillfartsbroar vilandes på betongpelare och som anknyts till 
pylonerna. I programmet SusB definieras Älvsborgsbron som en trespannsbro, trots att 
sidospannen inte är upphängda. Backstagens förankring, d.v.s. spridningskamrarnas 
läge, kan inte väljas helt fritt, utan de förläggs vid broändarna och har samma 
vertikala position som brobanan. Annan förankring än jordförankring är heller inte 
möjlig. Avstyvningsbalkens utsträckning begränsas till de spann som har hängare. De 
anslutande konstruktioner som behövs då sidospannen inte har hängare, d.v.s. för att 
ansluta vägen fram till avstyvningsbalken modelleras inte av programmet.  
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Programmets beräkningsrutiner har avgränsats till endast delvis beakta geometriska 
olinjära effekter, då hänsyn tas till elementens ökade styvhet till följd av geometrisk 
förskjutning. Däremot utförs ingen uppdatering av de geometriska förskjutningarna i 
den funktion som utför beräkningarna, då beräkningen efter varje iteration utgår från 
samma geometri. I ett noggrannare utförande skulle detta kunna göras med Newton 
Raphsons lösningsmetod. P-delta effekten beaktas emellertid, vilket görs med CalFEM-
funktionen beam2g.m. Det innebär att hänsyn tas till andra ordningens effekter.  
 
Avgränsningar har också gjorts angående variabla laster på bron, då endast vertikal 
trafiklast beaktas i de beräkningar som utförs med programmet. Vidare har ytterligare 
begränsningar gjorts angående trafiklasten, vilket också nämnts tidigare i Kapitel 2.3.5 
Trafiklaster på hängbroar. Enligt vägverkets publ. Bro 2004 ska Ekvivalentlast typ 5 
beaktas då spannlängden överstiger 200 m. Då detta lastfall är tämligen komplext och 
mödosamt att automatisera i ett program, har denna ekvivalentlast inte använts i 
beräkningarna för trafiklast, trots att spannlängden ofta överstiger 200 m för denna 
brotyp. I stället används endast Ekvivalentlast typ 1. Enligt Bro 2004 skall olika 
partialkoefficienter tillämpas för olika laster och lastkombinationer, dock har beräk-
ningarna i programmet begränsats till att inte beakta några partialkoefficienter, för att 
på så sätt begränsa omfattningen av arbetet. 
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3.3.2 Programmets uppbyggnad 

 
Programmets övergripande struktur utgörs av en inmatningsfil, Input.m, där all data 
som behövs för beräkning och plottning matas in. Huvudfunktionsfilen Susb.m tar 
därefter emot all data som matas in i inputfilen. Från Susb.m utförs alla beräkningar 
och anrop till funktionsfiler. Beräkningsstegen redovisas i Figur 3-7 där ett förenklat 
och översiktligt flödesschema för programmet redovisas med tillhörande förklaring. 
 
För att åstadkomma en någorlunda allmängiltig utformning av de delar av 
programmet som utför själva beräkningen och plottar resultaten, indelas brodelarna i 
elementgrupper. Det innebär rent praktiskt att de matriser som används i 
beräkningarna delas in i elementgrupper, vilket utförs automatiskt i programmet. Till 
dessa matriser hör topologimatrisen, elementtopologimatrisen och koordinatmatrisen. 
Elementgrupperna identifieras av ett nummer i matrisens sista kolumn, benämnt som 
parametern Bp (Bridge part). Indelningen av elementgrupper, d.v.s. numreringen, sker 
på så sätt att avstyvningsbalken tilldelas nummer ett, pylonerna tilldelas nummer två 
och vidare i stigande nummerordning från vänster till höger. Därefter ges varje del av 
kabeln (kabeln indelas efter spann) en egen indelning i fortsatt nummerordning från 
det vänstra spannet till det högra. Till sist tilldelas varje hängare ett eget nummer. 
Anledningen till att hängarna indelas i egna elementgrupper är att de utgör skilda 
balkelement som inte är sammanknutna i gemensamma noder. I Figur 3-6 visas ett 
exempel på hur elementindelningen kan se ut för en hängbro med tre spann. Som 
nämnts tidigare definieras ett spann här som utsträckningen från pylon till pylon eller 
från backstagsförankring till pylon. För sidospannen gäller detta oavsett om dessa bärs 
upp av hängare eller inte.  

 

Figur 3-6 Elementgruppsindelning för en hängbro med tre spann, från grupp 1 till 
 grupp 14. 
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3.3.3 Flödesschema för programmet SusB 

Först genereras koordinatmatrisen, topologimatrisen, elementtopologimatrisen och 
matrisen innehållande ekvationssystemets randvillkor. Därefter löses ekvations-
systemet och strukturens reaktionskrafter och förskjutningar beräknas. Vidare skapas 
influenslinjer och värsta dimensionerande trafiklast räknas ut baserat på influens-
linjerna. Slutligen sammanställs snittkrafterna från egentyngd och trafiklast och 
önskade plottar skapas. Exempel av plottar visas i Figur 3-8 till Figur 3-9.  

 

 
Figur 3-7 Flödesschema över programmets beräkningssteg. 
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I bilaga 0 återfinns funktionsfilen Input.m och calc.m. Resterande funktionsfiler finns 
att beskåda i den version av detta examensarbete som finns på hemsidan för 
byggvetenskap, http://www.kth.se/abe/inst/byv/publ/.  

 

Figur 3-8 Exempel på plott för redovisning av deformation i bromodellen efter pålagd 
egentyngd. I det här exemplet har försök till geometrisk anpassning utförts 
genom uppflyttning av huvudkabeln och avstyvningsbalken. 

 

Figur 3-9 Exempel på plott som redovisar krafter och deformationer för valda 
 punkter i bromodellen. 
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3.3.4 Bromodellens uppbyggnad 

I första utförandet av det program som utarbetats, användes linjära balkelement och 
stångelement i beräkningarna för att bygga upp bromodellen. Då resultaten visade på 
allt för stora nedböjningar av avstyvningsbalken och huvudkabeln, inriktades istället 
användandet på olinjära balkelement. I valet av balkelement och stångelement valdes 
först att använda stångelement till huvudkabel och hängare, samtidigt som 
avstyvningsbalk och pyloner byggdes upp av balkelement. Problem uppstod då i form 
av att få normalkraften i hängarna att konvergera. Därför prövades istället att låta 
hela bromodellen utgöras av endast balkelement, vilket också resulterade i en stabilare 
konvergens med avseende på normalkraften, samt betydligt rimligare deformation av 
bron. 
 
Både huvudkabeln och backstagen utgörs av balkelement utan leder, vilka fästs i 
pylontopparna med knutpunktskoppling. Detta illustreras i Figur 3-10. Hängarna fästs 
i huvudkabeln och avstyvningsbalken med knutpunktskoppling, d.v.s. translationen i 
x- och y-led är delad, samtidigt som rotationen är åtskild, vilket illustreras i Figur 
3-11. De spann som har hängare, oavsett om det är sidospann eller huvudspann kan 
tilldelas valfri pilhöjd och antar då formen av kedjelinjen. Backstagens infästning i 
spridningskammaren representeras av en knutpunktskoppling. Brospannens upp-
byggnad startar från vänster i x-axelns nollpunkt och pylonerna byggs upp från y-
axelns nollpunkt. Vidare utgår samtliga indata som anges i form av x- och y-
koordinater ifrån origo likt ett ordinärt koordinatsystem. Upplagsvillkoren för 
avstyvningsbalk på pylon kan väljas till fast inspänd, fixt lager, fritt upplagd eller helt 
fri från pylon.  
 

 

Figur 3-10 Exempel av sammansättning av bromodell med tre spann. 

y 
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Figur 3-11 Illustrering av translation mellan huvudkabel och hängare. Som kan ses 
 i figuren är translationen i x- och y-led sammanlänkad. 

3.3.5 Programmets beräkningsmetod 

För att åstadkomma korrekt geometri av bron (d.v.s. den som matats in efter 
belastning från egentyngd), prövades först att stegvis flytta upp huvudkabeln och 
avstyvningsbalken tills dess att huvudkabeln förskjutits till ett någorlunda korrekt 
vertikalt läge. Denna metod utfördes på en initialt spänningslös bro med utgångspunkt 
från ursprunglig geometri. Resultaten visade dock på orimligt stora globala moment 
och globala tvärkrafter i balken. Detta kan förklaras av huvudkabelns töjning och 
nedhängning, vilken blir störst i mitten. I Figur 3-12 nedan visas momentdiagrammet 
för avstyvningsbalken och Figur 3-13 visas dess deformation. Dessa beräkningar har 
gjorts med indata för Älvsborgsbron i Göteborg, vilka presenteras i Kapitel 4.1. 

 

Figur 3-12 Momentdiagram för avstyvningsbalken då kabeln stegvis flyttats upp. 
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Figur 3-13 Pilarna till vänster i bilden markerar den uppflyttade huvudkabeln och 
 avstyningsbalken, och pilarna till höger visar dess deformation. 

 
Under uppförandet av en hängbro monteras avstyvningsbalken stegvis, bitar lyfts upp 
en i taget, justeras i rätt vertikalt läge och svetsas ihop först då alla segment är på 
plats, vilket visas i Figur 3-14. Sannolikt uppstår inte de stora globala moment som 
påvisas i Figur 3-12, vid den typen utförande. 
 

 

Figur 3-14 Montering av bron Jiangyin Yangtze River Bridge i Jiangyin i Kina, rest 
år 1999 (www.chinapage.org/bridge).  
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Om beräkningen däremot utförs med ett minskat tröghetsmoment i avstyvningsbalken, 
reduceras de globala momenten avsevärt och kvar finns endast de lokala momenten 
mellan hängarna. Detta kan ses i Figur 3-15, som visar momentfördelningen i 
avstyvningsbalken. I Kapitel 4.2 kontrolleras riktigheten i resultaten med några enkla 
jämförande beräkningar. 
 

 

Figur 3-15 Moment i avstyvningsbalken då tröghetsmomentet reducerats till en 
tusendel av det ursprungliga värdet. 

Då en jämförelse görs av normalkraften i huvudkabeln mellan ett reducerat tröghets-
moment i avstyvningsbalken och ett oreducerat tröghetsmoment, påvisas ingen 
markant skillnad. Detta illustreras i Figur 3-16. ”Normalkraft 1” är normalkraft i 
huvudkabeln för ett tröghetsmoment i avstyvningsbalken som har reducerats, och 
”Normalkraft 2” är normalkraft i huvudkabeln där ett oreducerat tröghetsmoment 
tillämpats. Därför görs antagandet att ett lägre tröghetsmoment i avstyvningsbalken 
inte påverkar resterande delar av bron nämnvärt.  
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Figur 3-16 Normalkraft i huvudkabeln för fallet då tröghetsmomentet i avstyvnings-
balken reducerats (Normalkraft 1) och då tröghetsmomentet inte 
reducerats (Normalkraft 2). 

Beräkningsgången utförs därför av programmet i följande ordning. Påvekan på bron 
från belastning av egentyngd utförs med en icke-linjär beräkning, med en styvhets-
matris där avstyvningsbalkens tröghetsmoment reducerats. Vidare utförs en linjär 
beräkning för generering av influenslinjer. Detta görs med en ny styvhetsmatris där 
tröghetsmomentet i avstyvningsbalken inte reducerats, som är initialt spänningslös och 
som sammansatts utifrån införd geometri. Att generera influenslinjer med en olinjär 
beräkning, d.v.s. en iterering av normalkraften för varje ny position av enhetslasten, 
tar mycket lång tid och är därför inte gångbart i programmet. Influenslinjerna används 
därefter för att hitta värsta lastposition för trafiklast. Vidare används en ny 
styvhetsmatris, utan initial spänning och med ett oreducerat tröghetsmoment, för att 
beräkna tillskottet i reaktionskrafter från trafiklast. Detta utförs också med en icke 
linjär beräkning.  
 
Snittkrafterna från de båda beräkningarna summeras för att åstadkomma total 
belastning från både egentyngd och värsta trafiklast. Då antagandet görs att inga 
globala nedböjningar existerar i avstyvningsbalken vid belastning av egentyngden, 
d.v.s. eftersom den justeras i rätt höjd under byggnationen av bron, beräknas 
nedböjningen i avstyvningsbalken endast för trafiklasten. Förskjutningar på resterande 
delar av bron summeras dock. 

0 5 10 15 20 25 30
6

6.2

6.4

6.6

6.8

7
x 10

7

[m]

[k
N

]

 

 
Normalkraft 1
Normalkraft 2



3.3. Utveckling av programmet SusB 

 37 

3.3.6 Centrala funktionsfiler 

Funktionen Input.m 

I den här funktionen matas all data in som funktionen Susb.m behöver för att utföra 
alla beräkningar. I bilaga A1 exemplifieras funktionen Input.m, i syfte att underlätta 
förståelsen av beskrivningarna nedan.  
 
Först bestäms brons övergripande geometri. Spannlängder anges i vektorn sp, 
hängaravstånd i vektorn s och pilhöjden i vektorn f. De span som inte har hängare 
sätts som noll i vektorn s. Pylonerna kommer att placeras efter spannindelningen i x-
led och deras botten kommer i y-led att placeras i y=0. Däremot ges möjlighet att välja 
pylontopparnas x- och y-koordinater annat än spannindelningen, eftersom de anges i 
en separat matris pyc. Pylonerna kan på så vis ges olika höjd och ges en viss lutning 
från avstyvningsbalken och uppåt. Antalet spann kan väljas från två spann och uppåt, 
i ren geometrisk mening. Hur funktionen av en bro med endast två spann (som två 
sammansatta sidospann) fungerar är dock oklart. Vektorerna för spannlängd, hängar-
avstånd och pilhöjd måste ges samma längd. Matrisen för pylontopparnas koordinater 
måste tilldelas lika många rader som antalet spann minus ett, då varje rad motsvarar 
koordinaterna för en pylontopp. Avstyvningsbalkens vertikala läge tilldelas variabeln 
stvp. Val av geometri exemplifieras nedan i Figur 3-17, med tillhörande indata. 
 
 

 

Figur 3-17 Exempel av vald geometri för en hängbro med tre spann, med tillhörande 
 indata. 

Elementindelning för avstyvningsbalken anges av variabeln stge, variabeln pye anger 
elementindelningen för samtliga pyloner och vektorn ce anger elementindelning för 
varje kabel i varje spann. Elementindelningen för samtliga brodelar utförs i form av 
antal element per meter, och kan väljas från noll och uppåt.  
 
Egenskaper för pyloner och avstyvningsbalk matas in i form av elasticitetsmodul, 
tröghetsmoment, area och egentyngd per meter. Egenskaperna tilldelas i enskilda 
variabler. För kabel och hängare anges egenskaper i form av elasticitetsmodul, 
egentyngd per meter och diameter, även dessa egenskaper tilldelas i enskilda variabler.  
 
Avstyvningsbalkens upplagsförhållande matas in i vektorn supp, vilken måste ha 
samma storlek som antalet spann plus ett. De olika inmatningsalternativen utgörs av 
fyra siffror. Ett representerar fritt hängande, två representerar rullager, tre 
representerar fixlager och fyra representerar fast inspänning. Vektorns första element 
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motsvarar vänstra landfästets upplag, vektorns andra element motsvarar första 
pylonens upplag osv.  
 
Punktlasterna för trafiklast matas in i vektorn plv. Punktlasternas utplacering utförs i 
enlighet med Ekvivalentlast typ 1 enligt publ. Bro 2004. Varje punktlast i vektorn 
kommer därför att placeras i par, i lika många filer som angivna punktlaster. På så vis 
kan punktlaster både för Eurocode och Bro 2004 matas in och placeras ut, då Eurocode 
använder sig av tre olika punktlaster och Bro 2004 av två olika. Trafiklastens utbredda 
laster anges av en vektor dlv, där varje angiven last placeras i lika många filer, och 
vektorns sista last placeras i resterande filer. Övriga laster, i form av last från cykel och 
gångväg, och last från mittremsa, ges utrymme för av variablerna, q2, q3 och q4. Vilka 
kan väljas till valfri laststorlek. 
 
Brons indelning i form av vägtrafik, cykelväg och mittremsa mm, tilldelas i en matris 
tr, som utgörs av två rader. Matrisens översta rad anger typ av broindelning, detta 
görs i form av ett nummer från ett till fyra. Nummer ett representerar vägtrafik, i det 
området fördelas lasterna från vektorn plv och dlv. Nummer två till fyra representerar 
variabler för övriga laster, d.v.s. q2, q3 och q4. Matrisens understa rad anger 
motsvarande indelnings bredd i meter. 
 
För beräkning av reaktionskrafter både för egentyngden och trafiklasten, kan olika 
parametrar som styr beräkningen väljas. Dessa parametrar innefattas av variablerna 
lpro, linc och error, och styr startlast, lastökning och konvergenskrav. Dessa 
parametrar förklaras mer ingående i avsnitt Funktionen [a,Fs,K]= 
calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,lpro,linc,error). 
 
Val av plottning för reaktionskrafter görs med vektorerna Bp1, eval1 och title1. I 
vektorn Bp1 anges vilka brodelar/elementgrupper som kraften skall beräknas för, i 
motsvarande vektor eval1 anges vilka typer av krafter som skall plottas och i vektorn 
title1 anges rubrikerna på de grafer som plottas. För vektorn eval1 finns tre olika 
alternativ av tilldelning, i form av textsträngarna, N, V och M. Dessa representerar 
plottning av normalkraft, tvärkraft och moment.  
 
På liknande sätt väljs vilka influenslinjer som skall plottas. I vektorn Bp2 anges 
aktuella brodelar/elementgrupper, i vektorn eval2 anges vilka typer av krafter eller 
förskjutningar som influenslinjerna skall baseras på, i vektorn app anges vilka punkter 
på brodelarna som influenslinjerna genereras för och slutligen anges grafernas rubriker 
i vektorn title2. För vektorn eval2 finns fem olika val av tilldelning, dels textsträngarna 
N, V och M, vilka representerar influenslinjer för normalkraft, tvärkraft och moment. 
Men även dv, som motsvarar influenslinje för vertikal förskjutning och dh, som mot-
svarar influenslinje för horisontal förskjutning. I vektorn app anges influenspunktens 
läge, detta görs som en kvot av brodelens längd, alltså ett tal mellan noll och ett. Alla 
brodelar är definierade från vänster till höger och nedifrån till upp, d.v.s. noll är 
vänster och nedåt, och ett är uppåt och höger.  
 
Slutligen finns möjlighet att välja vilka grafer som skall visas efter avslutad beräkning. 
De olika alternativen görs genom att tilldela elementen i vektorn plotcho en etta för att 
visa grafen och en nolla för att inte visa grafen, där varje element representerar 
plottning av en viss graf, exempelvis plottning av influenslinjer.  
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Funktionen [Bcoord]=coordassemb(Mgtry,pyc,stvp,ed) 

Funktionen sätter samman koordinatmatrisen, vilken innehåller koordinater för brons 
samtliga noder och skriver ut den i form av matrisen Bcoord. Matrisen Mgtry 
innehåller brons huvudsakliga geometri, d.v.s. spannlängderna sp, hängaravstånden s 
och kabelnedhängningarna f. Ett spann utan hängare åstadkoms genom att ansätta s 
till noll för det aktuella spannet. 
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Variabeln pyc innehåller pylontopparnas x- och y-koordinater, från översta radens 
pylon ett till den understa pylon n. Pylonerna kan göras olika långa och om så önskas 
kan deras läge i x-led väljas annorlunda än spann indelningens, d.v.s. pylonerna kan 
ges en viss lutning från avstyvningsbalken och uppåt.  
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Variabeln stvp anger avstyvningsbalkens vertikala position. Slutligen utgörs vektorn 
ed av elementindelningen för alla brodelar. Elementindelningen görs i form av element 
per m. Först anges ett värde för avstyvningsbalkens antal element per m, sedan ett 
värde representativt för samtliga pyloner och till sist ett värde för respektive kabel i 
varje spann. Hängarna ges ingen elementindelning, d.v.s. en hängare utgörs av ett 
balkelement med två noder. Elementindelningen kan väljas från noll och uppåt. 
Elementindelningen noll är dock är inte att rekommendera m.a.p avstyvningsbalken, 
eftersom exaktheten av värsta trafiklastplaceringen i brons längdled beror av dess 
nodindelning, och balkens enda noder för detta fall blir vid knutpunkter till hängare 
och pyloner. 
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I Ekvation 3-23 visas matrisen Bcoord som funktionen genererar. De två första 
kolumnerna utgörs av x- och y-koordinater för brons samtliga noder. Precis som 
beskrivits tidigare skiljs de olika brodelarna åt av numreringen i matrisens sista 
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kolumn. Matrisens tredje kolumn utgörs av markeringar för knutpunkter, t.ex. där 
hängarna fästs i avstyvningsbalken. Knutpunkter med hängare markeras med en etta, 
knutpunkter till landfäste markeras med en tvåa för första landfästet och en trea för 
det andra landfästet. Avstyvningsbalkens förbindelse till pyloner markeras med en fyra 
för första pylonen och sedan i stigande nummerordning. Noder som inte är en 
knutpunkt utgörs av en nolla.  
 

Funktionen [Bdof]=bdofassemb(Mgtry,pyc,stvp,Bcoord,supp) 

Funktionen sätter samman topologimatrisen Bdof innehållande brons frihetsgrader för 
samtliga noder. Matriserna Mgtry, pyc, Bcoord och variabeln stvp redovisas i 
föregående avsnitt. Vektorn supp innehåller information om avstyvningsbalkens 
upplag på pyloner och landfästen. Upplagsförhållandena anges från vänster till höger i 
brons längdled. Fyra typer av upplag kan väljas, vilka representeras av nummer ett till 
fyra. Siffran ett motsvarar fritt hängande, detta är dock inte valbart för brons 
ändpunkter. Två motsvarar rullager, tre motsvarar fixlager och fyra fast inspänning. 
Nedan visas ett exempel i form Figur 3-18 av, vilken ger motsvarande vektor i 
Ekvation 3-24.  
 

 

Figur 3-18 Exempel av upplagsförhållanden som motsvaras av Ekvation 3-24. 

 

[ ]3 2 1 2=supp
 3-24

 
I Ekvation 3-25 visas matrisen Bdof som funktionen skriver ut. Den har en upp-
byggnad som motsvarar koordinatmatrisen lagrad i variabeln Bcoord. Matrisens tre 
första kolumner består av balkelementens frihetsgrader. Kolumn fyra innehåller 
markeringar för knutpunkter, på samma sätt som i koordinatmatrisen. Slutligen utgörs 
kolumn fem av numreringen för strukturens olika elementgrupper. 
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Funktionen [Bedof]=edofassemb(Bdof) 

Funktionen sätter samman brons elementtopologimatris, vilken motsvarar brons 
koordinatmatris Bcoord och topologimatris Bdof. Utifrån brons införda topologimatris 
plockas varje brodels elementgrupp ut och sätts samman till en elementtopologimatris. 
Brons hela elementtopologimatris lagras sedermera i Bedof. 

ϕ ϕ
ϕ ϕ
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Funktionen bc=boundary(Mgtry,Bdof,supp)  

Funktionen skapar en matris bc innehållande strukturens randvillkor. Detta görs 
baserat på brons upplagsvillkor, som förs in med vektorn supp, och brons huvud-
geometri som förs in med matrisen Mgtry. Upplagsvillkoren behövs för att avgöra vilka 
randvillkor som gäller för brons landsändar. Huvudgeometrin behövs dels för att 
identifiera rätt elementgrupper i topologimatrisen, t.ex. vilka elementgrupper som 
utgörs av pyloner, men även för att avgöra om hängare används i sidospannen. Då 
hängare inte används i sidospannen, behöver inte avstyvningsbalkens ändar låsas i 
landfästena enligt villkoren i vektorn supp, ty dess utsträckning för det utförandet 
begränsas till pylonerna. För övrigt ansätts pylonerna som fast inspända i botten, och 
som redan nämnts tidigare fästs backstagen med knutpunktskoppling i spridnings-
kammaren. I Figur 3-19 illustreras frihetsgraderna för en trespannsbro med tillhörande 
randvillkor i form av matris bc. 
 

 

Figur 3-19 Exemplifiering av randvillkor för en trespannsbro. 
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Funktionen [a,Fs,K]= 
calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,lpro,linc,error) 

Den här funktionen är central för programmet, då det är den som beräknar 
förskjutningar och reaktionskrafter, till följd av belastning på bron. Funktionen kan 
hantera både balkelement och stångelement, vilka skiljs åt genom att frihetsgraderna i 
topologi- och elementtopologimatrisen anges som negativa för stångelement. 
Funktionen kan utföra både linjära och olinjära beräkningar för den struktur som förs 
in. En linjär beräkning utförs genom att inte föra in de tre sista variablerna i 
funktionen, lpro, linc och error, i annat fall utförs en olinjär beräkning.  
 
Utbredd last på strukturen förs in i form av matrisen Dlm. Dess första kolumn 
innehåller lastens storlek q. Kolumn två redogör för lastens början r1 och kolumn tre 
för dess slut r2. Utbredningen förs in i form av de rader i aktuell elementgrupps 
koordinatmatris där lastens utbredning börjar och slutar. Den sista kolumnen 
beskriver vilken del av bron som lasten verkar på, d.v.s. elementgruppsnumret.  
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Matrisen för punktlast Plm, är uppbyggd på liknande sätt. Den första kolumnen 
bestämmer punktlastens storlek p, kolumn två dess position i form av motsvarande rad 
r i elementgruppens koordinatmatris och i dess sista kolumn redogörs för vilken brodel 
lasten verkar på. 
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Precis som i tidigare beskrivna funktioner utgörs matrisen Bcoord av brons 
koordinater, matrisen Bdof av brons topologimatris, matrisen Bedof av dess element-
topologimatris och matrisen bc utgörs av matrisen för brons randvillkor. Matrisen ep 
innehåller brodelarnas egenskaper, i form av elasticitetsmodul E, tvärsnittsarea A och 
tröghetsmoment I. Varje rad i matrisen motsvarar en elementgrupp. Den matris med 
brons egenskaper som förs in i programmets huvudfunktion SusB.m är dock enklare till 
formen. Den utgörs av endast fyra rader, en rad med parametrar för 
avstyvningsbalken, en för samtliga pyloner, en för samtliga kabelgrupper och en för 
alla hängare. Matrisen enligt Ekvation 3-28 sätts samman till en korrekt storlek som 
passar elementgruppsindelningen i funktionen SusB.m. 
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Variabeln lpro anger hur stor del av lasten i procent, som iterationen ska starta med 
och variabeln linc anger hur många procent lasten skall öka med efter varje iteration. 
Variabeln error anger konvergenskravet, hur stort fel som skall tillåtas, mellan den 
senast framräknade normalkraften i elementet och normalkraften från föregående 
iteration.  
 
Funktionens inre uppbyggnad utgörs av två while-loopar. Den första yttre loopen ökar 
stegvis på lasten till dess att all last lagts på. I den inre loopen, beräknas normalkraften 
för samtliga ingående balkelement, tills dess att konvergens av normalkraften uppnåtts 
i alla element. Detta görs för varje ny pålagd last. 
 
Så som CalFEM-funktionerna beam2g.m och beam2gs.m är uppbyggda uppstår 
problem med singularitet för små värden på normalkraften N. Den exakta orsaken för 
detta har dock inte klarlagts i det här arbetet. Därför har ett minsta värde på N 
undersökts på empiriskt väg d.v.s. genom prövning, och har därefter valts till 10-3. När 
absolutbeloppet för normalkraften är mindre än 10-3 ansätts N istället till noll och då 
utförs en linjär beräkning i funktionerna beam2g.m och beam2gs.m.  
 
Gällande konvergenskravet används i första hand i Ekvation 3-29 där Ni är den 
aktuella normalkraften och Ni-1 är den föregående normalkraften. Konvergenskravet 
gäller då en högsta förändring av normalkraften från föregående beräkning, vilket 
också känns rimligt om samma konvergenskrav skall gälla för alla element. När detta 
konvergenskrav inte är möjligt, då Ni-1 är noll, används i stället konvergenskravet 
enligt Ekvation 3-30. 

i i 1 i 1/ error [%]− − <−N N N  3-29

i i 1 error [N]− <−N N  3-30

Det finns några tvivelaktigheter med den här anordningen gällande normalkraften och 
konvergenskraven. Dels att konvergenskraven skiljer sig åt, gällande typ av jämförelse 
och att användaren samtidigt inte vet när vilket av konvergenskraven kommer att 
tillämpas. Men även att en linjär beräkning istället utförs då normalkraften blir för 
liten. Förhoppningsvis påverkar inte det sistnämnda resultatet nämnvärt, eftersom en 
liten normalkraft också innebär ett litet styvhetsbidrag, skillnaden kan då tänkas bli 
liten mellan den linjära och olinjära beräkningen. I brist på tid har dock ingen bättre 
lösning hittats.  
 
För att sätta samman den globala styvhetsmatrisen, plockas varje elementgrupp ut 
med en for-loop, varpå varje elementgrupp körs i en underliggande for-loop. Vidare 
plockas varje element i elementgruppen ut för att bygga upp elementlastvektorn f e och 
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elementstyvhetsmatrisen Ke, vilket görs med tillämpande av CalFEM funktionen 
beam2g.m. Elementstyvhetsmatrisen och elementlastvektorn adderas därefter till den 
globala styvhetsmatrisen K och den globala lastvektorn f. Vidare kan ekvations-
systemet lösas med CalFEM funktionen solveq.m. 
 
I en liknande sammansättning av for-loopar beräknas normalkraften och övriga snitt-
krafter i elementen med hjälp av CalFEM-funktionen beam2gs.m. Först plockas varje 
elementgrupp ut, varpå varje ingående elements snittkrafter beräknas. Snittkrafterna 
adderas till en global snittkraftsmatris Fs, vilken också tilldelas en elementgrupps-
indelning. Vidare plockas normalkraften ut ur matrisen Fs och används i nästa 
iteration tills dess att konvergenskravet uppnåtts eller då att maximalt antal 
iterationer stoppar beräkningen. Geometrin uppdateras däremot inte enligt de 
förskjutningar som uppstår, utan det är den geometri som förs in med variabeln 
Bcoord som används i alla iterationer. Maximalt antal iterationer avseende 
normalkraften har avgränsats till 20 st. Om maximalt antal iterationer överstigs 
avbryts beräkningen. Slutligen lagras nodernas förskjutning i form av vektorn a, 
krafterna i form av matrisen Fs och styvhetsmatrisen i form av matrisen K. 
Funktionens inre funktionsschema redovisas i Figur 3-20. 
 

 
Figur 3-20 Funktionsschema över funktionen calc.m. 
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Funktionen [MIn]= 
influencelines(K,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,eval,app,Bp) 

Funktionen genererar influenslinjer för valda punkter i bromodellen. Till indata hör 
den globala styvhetsmatrisen K, den globala koordinatmatris Bcoord, den globala 
topologimatrisen Bdof, den globala elementtopologimatrisen Bedof, matrisen bc med 
randvillkoren och matrisen ep innehållande elementens egenskaper. Dessa variabler 
beskrivs närmare i tidigare redovisade funktioner.  
 
Vektorn eval innehåller information om vilken typ av kraft eller förskjutning som 
influenslinjen som skall beräknas för. De olika alternativen representeras av 
textsträngar. ’M’ genererar influenslinje för moment, ’V’ genererar influenslinje för 
tvärkraft, ’N’ influenslinje för normalkraft, ’dv’ influenslinje för vertikal förskjutning 
och ’dh’ influenslinje för horisontal förskjutning. Motsvarande vektor Bp2 innehåller 
elementgruppsnummer för de brodelar som utvärderingen skall göras på. Slutligen 
redogör en motsvarande vektor app för vart på brodelen som influensutvärderingen 
skall göras. Punktens läge anges i form av kvoten av längden, ett tal mellan noll och 
ett. Noll är vid brodelens början och ett är vid brodelens slut. Alla delar har definierats 
nerifrån och upp, och från vänster till höger, d.v.s. noll är åt vänster och nedåt, ett är 
åt höger och uppåt.  
 
I Ekvationerna 3-31, 3-32 och 3-33 ges exempel på indata. För dessa indata genereras 
influenslinjer för vertikal förskjutning i avstyvningsbalkens fjärdedelspunkt, horisontal 
förskjutning av första pylonens topp och normalkraft i kortaste hängaren.  
 

=eval ['dv' 'dh' 'N'] 3-31

[1 2 21]=Bp2  3-32

[0.25 1 0]=app  3-33

Dess inre funktion kan enkelt förklaras med att efter varje förflyttning av enhetslasten, 
beräknas nya krafter och förskjutningar för samtliga indata och förs in i matrisen MIn. 
Varje kolumn av matrisen utgörs av en influenslinje. Enhetslasten är av storleken 1 
kN. 

Funktionen [plp,dlp,rFp,rFd]=traffdiv(tr,dlv,qoth,plv) 

Funktionen fördelar lasterna i brons tvärled, samt beräknar reaktionskrafterna från 
punktlast och utbredd last på höger och vänster sida om bron. Dess tvärriktning 
betraktas som en fritt upplagd balk. Brons indelningen, t.ex. körbana, cykelbana och 
mittremsa bestäms av en matris tr. Matrisens första rad anger typ av indelning, t.ex. 
körbana eller annan broyta, den andra raden anger respektive indelnings utbredning. 
Typ av indelning anges i form av ett nummer. Last från vägtrafik representeras av 
nummer ett. För det fallet kommer lasterna att hämtas från vektorn dlv, innehållande 
utbredda laster, och vektorn plv, innehållande punktlaster. Resterande indelningar 
anges i fortsatt nummerordning och kommer att hämta sina laster från vektorn qoth, i 
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motsvarande nummerordning. I Figur 3-21 visas ett tvärsnitt från Älvsborgsbron och i 
Ekvation 3-34 visas motsvarande utseende för matrisen tr. I det här exemplet 
representeras gång- och cykelväg av nummer två och mittavdelaren av nummer tre. 
Motsvarande laster ges av variabeln qoth som visas i ekvation 3-35.  
 

 

Figur 3-21 Tvärsnitt av Älvsborgsbron. (Gatubolaget, 2001) 
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2[4 4] [kN/m ]=qoth  3-35

Eftersom ekvivalentlast 1 från Bro 2004 tillämpats i det här arbetet, utgörs dlv av 
lasterna enligt Ekvation 3-36. För det fallet då andra normer tillämpas kan dlv:s 
innehåll väljas annorlunda. Vid tillämpandet av Eurocode skulle dlv istället utgöras av 
lasterna 9 och 2,5 kN/m2. 

2[4 3 2] [kN/m ]=dlv  3-36

Samma sak gäller för vektorn innehållande punktlast. Vektorn plv utgörs av 
punktlasterna enligt Ekvation 3-37, där varje typ av punktlast utplaceras i par i de 
olika lastfälten. Vid användandet av Eurocode kan plv istället väljas till 300/2, 200/2 
och 100/2 kN.  

[250/2 170/2] [kN]=plv  3-37

Den utbredda lasten och dess position skrivs ut i form av matrisen dlp. Matrisens 
första kolumn i ekvationen anger lastens storlek q, kolumn två och tre anger dess 
utbredning från xn till xm.  
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Punktlasten och dess position skrivs ut i form av variabeln plp. På samma sätt anger 
den första kolumnen lastens storlek och kolumn två dess position.  
 

⎡ ⎤
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1 1

n n

p x
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 3-39

 
Utskriften av variablerna dlp, plp är nödvändig eftersom plottningen av lasterna sker i 
en separat funktion. Reaktionskrafterna från punktlasterna ges av vektorn rFp. Första 
kolumnen motsvarar vänstra sidans reaktionskraft Rl och kolumn två den högra Rr. På 
motsvarande sätt ges reaktionskraft från utbredd last i form av vektorn rFd.  

=rFp l r[ ]R R  3-40

=rFd l r[ ]R R  3-41

Funktionen [Dl,Pl]=traffload(coord,Inf,rFp,rFd) 

Funktionen hittar värsta placering av punktlast och trafiklast i brons längdled, 
baserad på förbestämd influenslinje. Matrisen coord innehåller koordinaterna för 
avstyvningsbalken och vektorn Inf aktuell influenslinjen. Variablerna rFp och rFd 
utgörs av, vilket beskrivits tidigare, reaktionskrafter från punktlast och utbredd last i 
brons tvärled. Vidare är det dessa laster som skall placeras ut i grafen i form av 
punktlast och utbredd last.  
 
Metoden för att hitta värsta placering av punktlasterna utgår från Figur 3-22, vilken 
visar hur punktlasterna skall placeras i brons längdled, enligt Bro 2004. Först hittas 
influenslinjens maxpunkt, därefter reduceras de intilliggande delarna av grafen, 
motsvarande 1.5 m varje håll, till noll. Därefter hittas nästa maxpunkt och samma 
reducering utförs.  
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Figur 3-22 Ekvivalentlast 1, fördelning av laster i brons längdled. (Vägverket 2004) 

Placeringen av den sista maxpunkten beror på de två första punktlasternas placering. 
Om avståndet mellan de två först utplacerade punktlasterna är mindre än 12 meter 
men mer än 7.5 meter, finns det ett utrymme mellan dessa där den sista lasten inte får 
placeras och som måste reduceras till noll innan sista punktlasten (maxpunkten) 
placeras ut. Detta visas i Figur 3-23.  
 

 

Figur 3-23 Illustrering av område som måste reduceras då avståndet mellan 
 punktlasterna är mer än 7,5 m och mindre än 12 m. 

Är avståndet mellan de två första punktlasterna mindre än 7.5 m, reduceras istället ett 
område av 6 m åt varje håll kring de två första punktlasterna innan sista maxpunkten 
hittas. Då avståndet är större än 12 m behöver ingen mer reducering utföras och sista 
maxpunkten kan hittas direkt. Beräkningen för att hitta punktlasternas position görs 
både för influenslinjernas positiva och negativa sida.  
 
Då den utbredda lasten skall placeras ut, registreras först de positiva och negativa 
areornas position i grafen. Därefter beräknas värsta lastplacering för punktlast och 
utbredd last tillsammans. Beräkningen utförs för reaktionskrafterna både från höger 
och vänster sida av bron, och både för positiva och negativa sidan av grafen. Slutligen 
skrivs den utbredda lastens placering ut och i form av matrisen Dl och punktlastens 
placering i form av matrisen Pl. Matriser har samma uppbyggnad som tidigare nämnda 
matriser Plm och Dlm, med syftet att kunna används i funktionen calc.m. 
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1.5 m

Körbana 

Område som den sista punktlasten kan placeras inom  

Punktlast Punktlast 
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Figur 3-24 Exemplifiering av trafiklastplacering i brons längdriktning baserat på 

influenslinje för tvärkraft i avstyvningsbalkens femtedelspunkt. Vid 
beräkning av influenslinjen tillämpades indata för Älvsborgsbron, som 
redovisas i avsnitt 4.1. 

 

150 200 250 300 350 400 450 500 550

−4

−2

0

2

4

6

x 10
−4

[m]

[k
N

]

Size of distributed load is 42.7079 kN/m

Size of point loads is 339.4224 kN





4.1. Indata för Älvsborgsbron 

 51 

4  
 
Resultat och jämförelser 

I följande kapitel jämförs resultat som beräknats med tillämpning av programmet 
SusB, dels med enkla handberäkningar, dels med Selbergs nomogram och även med 
mätningar av kabelkrafter som utförts på Älvsborgsbron i Göteborg. I samtliga av de 
jämförelser som gjorts i följande kapitel har geometri- och materialparametrar för 
Älvsborgsbron använts, dessa indata presenteras därför i Kapitel 4.1. I Kapitel 4.2 
jämförs enkla handberäkningar med det fallet då bron endast belastas av egentyngd. I 
Kapitel 4.3 redovisas hur Selbergs nomogram tillämpats i beräkningarna. 
 
Då de resultat som erhölls med den beräkningsmetod som presenteras i avsnitt 3.3.5 
Programmets beräkningsmetod inte var alltigenom tillfredsställande, gjordes ytterligare 
två försök att åstadkomma rimligare resultat. Att dessa försök inte presenteras i 
avsnitt 3.3.5 beror på att detta utfördes i ett relativt sent skede då examensarbetet var 
långt gånget. Totalt har tre olika försök gjorts. Dessa presenteras i Kapitel 4.4 
Beräkningar utförda med SusB, i form av avsnitt 4.4.1 Metod 1, avsnitt 4.4.2 Metod 2, 
avsnitt 4.4.3 Metod 3, där erhållna influenslinjer och resultat jämförs med motsvarande 
influenslinjer och resultat som uppnås med Selbergs nomogram.   
 
I Kapitel 4.5 presenteras jämförelser med mätningar gjorda på Älvsborgsbron, vilka 
har gjorts dels för belastning av endast egentyngd och dels för belastning av egentyngd 
och trafiklast tillsammans. (Eklund 2006, Andersson & Sundquist 2006) 
 
De beräkningar som utförts med programmet har gjorts med en lastökning i 25 steg. 
Startlasten, den last som itereringen börjar med, har satts till 10 % av total last och 
ökningen efter varje iteration (av aktuell last) har satts till 10 %. Konvergenskravet 
har valts till 10-5, vilket innebär att kvoten av ökningen (eller minskningen) av 
normalkraft och total normalkraft inte får överstiga 10-5. 

4.1 Indata för Älvsborgsbron 

I Tabell 4-1 nedan presenteras indata för Älvsborgsbron. Framtagning av de geo-
metriska parametrarna och uträkning av tröghetsmomentet har skett med tillämpning 
av ritningarna Freid et al., 1964. Huvudkabelns elasticitetsmodul har valts enligt 
Eurocode 3, 2005. Huvudkabelns och hängarnas egentyngder har valts med hjälp av 

Kapitel 
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Andersson et.al, 2006. De geometriska parametrarna förklaras av Figur 4-1. 
Uppskattning av avstyvningsbalkens egentyngd har skett med hjälp av Sundquist, 
2006. Som nämnts tidigare i avsnitt 3.3.1 tillämpas halva bron i beräkningarna (d.v.s. 
en uppsättning huvudkabel och hängare) då det är en plan bromodell, därmed används 
endast halva avstyvningsbalkens egentyngd. 

Tabell 4-1 Redovisning av geometri- och materialparametrar för Älvsborgsbron. 

Parametrar Storlek Enhet Beskrivning 
 S1  : 169.6 [m] Södra bakstagets längd 
 S2  : 172.0 [m] Norra bakstagets längd 
 φ1  : 0.290 [rad] Södra bakstagets lutning 
 φ2  : 0.284 [rad] Norra bakstagets lutning 
 h1  : 107.0 [m] Södra pylonens höjd 
 h2  : 58.7 [m] Avstyvnigsbalkens höjdläge 
 h3  : 107.0 [m] Norra pylonens höjd 
 f  : 45.00 [m] Pilhöjd 
 l1  : 161.8 [m] Vänstra sidospannets längd 
 l2  : 417.6 [m] Avstyvningsbalkens längd 
 l3  : 165.8 [m] Högra sidospannets längd 
 g  : 246 [kN/m] Avstyvningsbalkens egentyngd 
 Ec  : 210.0 [MPa] Huvudkabelns elasticitetsmodul 
 Dc : 0.58 [m] Huvudkabelns diameter  
 Ac  : 0.264 [m2] Huvudkabelns tvärsnittsarea 
 E  : 160 [MPa] Avstyvningsbalkens elasticitetsmodul 
 I  : 0.40 [m4] Avstyvningsbalkens tröghetsmoment 
 g  : 246·0.5 [kN/m] Avstyvningsbalkens egentyngd 
 gc  : 15.1 [kN/m] Huvudkabelns egentyngd  
 gh  : 110 [N/m] Hängarnas egentyngd 
 s  : 14.4 [m] Hängaravstånd 

 

 

Figur 4-1 Illustrering av de geometriska parametrarna för Älvsborgsbron. (Lorentsen 
 & Sundquist, 2006) 
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4.2 Enkla jämförande beräkningar 

Normalkraft i hängarna 

Om det förutsätts att kabeln och hängarna upptar majoriteten av belastningen från 
egentyngden, kan lastfördelningen förutsättas jämt fördelad mellan hängarna och 
kraften i en hängare kan beräknas enligt Ekvation 4-1, där s är hängaravståndet och g 
är avstyvningsbalkens egentyngd per meter. Eftersom bromodellen är en platt 2d-
modell används endast halva egentyngden från avstyvningsbalken i beräkningarna, 
vilket också nämnts tidigare. 

F s g= ⋅  4-1

14.5 1794 kN(246 0.5)= ≈⋅ ⋅F  

I Figur 4-2 presenteras de krafter i hängarna som beräknas med programmet, vilka 
synes verkar stämma ganska bra överens med resultatet för beräkningen ovan.  
 

 

Figur 4-2 Normalkrafter i hängarna till följd av belastning från egentyngd. 

Moment i avstyvningsbalken 

För fallet då avstyvningsbalken antas utsättas för endast lokala böjande moment och 
utan globala moment, kan en bit av avstyvningsbalken mellan två hängare betraktas 
som en fast inspänd balk utsatt för utbredd last, vilket illustreras i Figur 4-3. För det 
fallet tillämpas Ekvation 4-2 för beräkning av inspänningsmomentet och Ekvation 4-3 
för beräkning av maximalt fältmoment. 
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Figur 4-3 Illustrering av fast inspänd balk, utsatt för utbredd last. 
 

2

12
q l

M = ⋅  4-2

2(246 0.5) 14.5
2155 kNm

12
M = ≈⋅ ⋅  

 

2

24
q l

M = ⋅  4-3

2(246 0.5) 14.5
1078 kNm

24
M = ≈⋅ ⋅  

 

I Figur 3-15 visas det momentdiagram som programmet genererar, för det fallet då 
bron belastas av endast egentyngd och tröghetsmomentet i avstyvningsbalken 
reducerats till en tusendel av det ursprungliga värdet. Momenten i diagrammet verkar 
stämma bra överens med de moment som beräknats med Ekvation 4-2 och 
Ekvation 4-3. 

Horisontalkraft i huvudkabeln 

Horisontalkraften i huvudkabeln kan enkelt beräknas med Ekvation 4-4, där H är 
horisontalkraften, g är avstyvningsbalkens egentyngd per meter, l är spannets längd 
och f är kabelns pilhöjd.  

2gl
H

8f
=  

4-4

2(0.5 246) 417.6
59.6MN

8 45
⋅ ⋅= ≈

⋅
H  

I Figur 3-16 visas normalkraften i huvudkabeln. Horisontalkraften i huvudkabeln, 
vilken är densamma längs hela kabelns utsträckning, läses av där kabelns lutning är 
noll, d.v.s. i kabelns mitt och fås då till ca 62 MN. En viss skillnad fås alltså, vilket kan 
bero på att i programmet tas hänsyn även till kabelns och hängarnas egentyngd. 
 
För att kontrollera om så kan vara fallet utförs en överslagsmässig beräkning där 
kabelns egentyngd fördelas jämt över farbanans egentyngd. Hängarnas egentyngd kan 
anses försumbart i detta sammanhang. Med hjälp av några enkla operationer i Matlab 
uppskattas huvudkabelns längd till 430 m. Då kabelns egentyngd adderas till 
farbanans egentyngd erhålls ett tillskott av 15.6 kN/m. Horisontalkraften i 
huvudkabeln fås då istället till 67.1 MN. Ett resultat som denna gång ligger över det 
som beräknats med programmet. Kabelns egentyngd kan därmed sägas ha en viss 
inverkan på horisontalkraften. Vad skillnaden i de resultat som erhålls med 
programmet och med Ekvation 4-4 beror på är dock oklart. 
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4.3 Beräkningar med Selbergs nomogram 

Samtliga av nedanstående förklaringar, beskrivningar och ekvationer till Selbergs 
nomogram har hämtats från Lorentsen & Sundquist, 2006. 
 
För att snabbt och enkelt kunna utföra jämförande beräkningar med Selbergs 
nomogram, har de nomogram som tillämpats digitaliserats. Nomogrammen har 
placerats i funktionsfilen nomogram.m och tillämpas vidare av funktionsfilen 
selberg.m, vilken utför huvuddelen av beräkningarna. Funktionsfilerna återfinns i 
bilaga 0. Med hjälp av nomogrammen skapas influenslinjer för reaktionskraft och 
förskjutningar i olika punkter på bron. Influenslinjerna används därefter på sedvanligt 
sätt för att beräkna effekten i en viss punkt av belastning från egentyngd och 
trafiklast. 
 
I ett första steg tillämpas nomogrammet som visas i Figur 4-4. Med nomogrammet 
utarbetas influenslinjen för att beräkna horisontalkraften Hq, d.v.s. horisontalkraft i 
huvudkabeln till följd av variabel last. Genom att läsa av storleken på parametrarna 
μ0.05 till μ0.5 avgörs influenslinjens utseende. För att kunna avgöra värdet på 
parametrarna μ0.05 till μ0.5 måste värdet på faktorn c beräknas. 
 
Faktorn c beräknas i enlighet med Ekvation 4-5, vari den totala horisontalkraften H 
ingår, och den totala horisontalkraften beräknas enligt Ekvation 4-6, vari 
horisontalkraften Hq ingår. Beräkningen av den totala horisontalkraften sker därför i 
en iterativ process tills dess att faktorn c konvergerat. I den första beräkningen erhållas 
Hq med hjälp av nomogrammet och ett uppskattat värde på den totala 
horisontalkraften H. I Ekvation 4-5 är storheterna E och I avstyvningsbalkens 
elasticitetsmodul och tröghetsmoment, l är avstyvningsbalkens längd. 

H
c = l

EI  

4-5

= + +g qH H H δH  4-6

 
Storheten Hg, vilken beaktar inverkan på horisontalkraften från brons egentyngd, 
beräknas enkelt med Ekvation 4-4.  
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Figur 4-4 Selbergs nomogram för framställning av influenslinje för horisontalkraften 
 Hq, d.v.s. horisontalkraft till följd av variabel belastning.(Lorentsen & 
 Sundquist, 2006) 

Parametern δH korrigerar för linans elastiska förlängning, temperaturförlängning och 
rörelser i upplagen till följd av variabel belastning och beräknas enligt Ekvation 4-7. I 
de beräkningar som utförts har dock temperaturförlängningen och rörelser i upplagen 
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försummats, d.v.s. parametrarna αt, e1 och e2 har satts till noll. Storheten Ec anger 
kabelns elasticitetsmodul och storheten Ac dess tvärsnittsarea. 

αδ

φ

⎛ ⎞+ + += − ⎜ ⎟
⎝ ⎠+

1 22

1 ( )s
q t t

c cs

H c c

L
H L e eH

E ALf
lH E A

4-7

Parametern φH beräknas med Ekvation 4-8 och kan även läsas av i nomogrammet i 
Figur 4-4.  

φ =
⎡ ⎤⎛ ⎞− +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

2

3
12 2

16 tanh 1 1
2

H c
c c  

4-8

Parametrarna Ls och Lt beräknas i enlighet med Ekvation 4-9 och 4-10. Parametern Lt 
används dock inte i beräkningarna eftersom kabelns temperaturförlängning försummas. 
De ingående geometriska storheterna redovisas i Figur 4-1. 
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Då den totala horisontalkraften i kabeln är känd kan resterande nomogram tillämpas 
för att utarbeta influenslinjer och beräkna krafter och förskjutningar i bestämda 
punkter på bron. För vidare beräkningar av krafter och förskjutningar av värsta 
trafiklast för olika influensdiagram krävs ytterligare en iterering. Denna gång sker 
itereringen med avseende på kabelns totala horisontalkraft. Det görs därför att 
placeringen av värsta trafiklast är känd först när aktuellt influensdiagram utarbetats. 
Storheten Hq som ingår i huvudkabelns totala horisontalkraft H beror av trafiklastens 
placering, som i sin tur beror av formen hos aktuellt influensdiagram. Samtliga av de 
itereringar, beräkningar och trafiklastplaceringar som beskrivits ovan sker i den 
tidigare nämnda funktionsfilen selberg.m. 
 
De jämförelser som gjorts med Selbergs nomogram avser fallet då bron är belastad med 
både egentyngd och största trafiklast. Att göra jämförelser med nomogrammen för 
belastning av endast egentyngden är mycket svårt, eftersom avstyvningsbalkens 
tröghetsmoment reducerats i programmet till en tusendel av det ursprungliga värdet. 
Reduceringen av tröghetsmomentet har utförts i syfte att undkomma stora globala 
moment, så att endast lokala moment uppstår i avstyvningsbalken mellan hängarna. 
En jämförelse med lika lågt tröghetsmoment skulle innebära att parametern c som 
måste läsas av, hamnar utanför nomogrammet. För nomogrammet i Figur 4-4 är detta 
inget större problem då det är liten skillnad mellan c=0 och c=∞, däremot är 
resterande nomogram mer komplexa och att uppskatta värdet på parametern c blir 
därför svårt.  
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4.4 Beräkningar utförda med SusB 

Tre olika metoder, Metod 1, Metod 2 och Metod 3, har prövats för att åstadkomma 
tillfredsställande resultat med programmet SusB, vilka ges en kortfattad beskrivning 
nedan.  

Metod 1: Metod 1 utförs så som beskrivits i avsnitt 3.3.5 Programmets 
beräkningsmetod, och kan sammanfattas med att två olika styvhetsmatriser 
tillämpats för att erhålla snittkrafter, dels från belastning av egentyngd och 
dels från belastning av största trafiklast, vilka beräknats med olinjära 
beräkningar. Båda dessa styvhetsmatriser är initialt spänningslösa när 
lasterna tillförs.  

 
Metod 2:  I Metod 2 används en och samma styvhetsmatris för beräkning av snitt-

krafter från egentyngd och från största trafiklast. Då resultaten erhållna 
med Metod 1 visade på avsaknad av styvhet i bromodellen, utförs Metod 2 
med målet att inkludera den ökade styvhet som egentyngden bidrar med, 
för beräkningarna med den största trafiklasten. För att erhålla korrekt 
geometri till följd av de deformationer som egentyngden orsakar, flyttas 
kabeln stegvis upp för att på så vis låta den inta korrekt pilhöjd. Däremot 
används den införda geometrin i de fortsatta beräkningarna med trafik-
lasten och vid generering av influenslinjer. 

 
Metod 3: I Metod 3 tillämpas fortsättningsvis en enda styvhetsmatris, då Metod 2 på-

visade bättre resultat avseende jämförelse av influenslinjer. Däremot var 
övriga resultat inte helt tillfredsställande, bl.a. avvek resultatet för moment 
i avstyvningsbalkens mittpunkt. Som en ytterligare förbättring prövas i den 
här metoden att göra en noggrannare anpassning av geometrin. Därför 
anpassas pylonernas, huvudkabelns och övre hängarnas koordinater till de 
förskjutningar som egentyngden orsakar. 

4.4.1 Metod 1 

I detta försök har beräkningarna gjorts så som beskrivits i avsnitt 3.3.5 Programmets 
beräkningsmetod. I ett första steg genomförs beräkning av krafter och förskjutningar 
till följd av last från egentyngden, med en olinjär beräkning, med en styvhetsmatris där 
avstyvningsbalken har ett reducerat tröghetsmoment, för att på så sätt åstadkomma 
en rimligare momentfördelning i avstyvningsbalken. Därefter beräknas belastning från 
värsta trafiklast med en ny initialt spänningslös styvhetsmatris och med korrekt 
geometri, där avstyvningsbalkens tröghetsmoment inte reducerats. Likaså genereras 
influenslinjerna med en initialt spänningslös styvhetsmatris. Snittkrafterna från de 
båda beräkningarna summeras för att åstadkomma total belastning från både 
egentyngd och värsta trafiklast. Då antagandet görs att inga globala nedböjningar 
existerar i avstyvningsbalken vid belastning av egentyngden, d.v.s. den justeras i rätt 
höjd under byggnationen av bron, beräknas nedböjningen i avstyvningsbalken endast 
för trafiklasten. Förskjutningar på resterande delar av bron summeras dock.  
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Metod 1 sammanfattas nedan i punktform för ytterligare förtydligande.  
 

• Två olika styvhetsmatriser tillämpas i beräkningarna 

- En styvhetsmatris för beräkning av snittkrafter till följd av pålagd egen-
tyngd, med ett reducerat tröghetsmoment i avstyvningsbalken. 

- En ny styvhetsmatris (initialt spänningslös) för beräkning av snittkrafter till 
följd av största trafikbelastning, med ett oreducerat tröghetsmoment i 
avstyvningsbalken. 

• Influenslinjerna genereras också med tillämpning av en initialt spänningslös 
styvhetsmatris likt den som tillämpades för beräkning av största 
trafikbelastning, och med ett oreducerat tröghetsmoment i avstyvningsbalken. 

• Snittkrafterna för största trafikbelastning erhålls genom att addera snitt-
krafterna för beräkning med egentyngden med snittkrafterna för beräkning med 
största trafikbelastning. 

 
I Tabell 4-2 jämförs resultat från beräkningar med Selbergs nomogram med mot-
svarande resultat som uppnåtts med programmet SusB för Metod 1. För det fallet 
belastas bron med både egentyngd och största trafiklast.  
 

Tabell 4-2 Jämförelse av resultat från beräkning med Selbergs nomogram, till följd 
 av belastning från egentyngd i kombination med värsta trafiklast. 

Typ av reaktionskraft eller förskjutning. Selberg SusB Avvikelse

Horisontalkraft i huvudkabeln. [MN] 80.5 83.4 3.4 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
mittsektion. 

[MNm] 45.1 66.5 32 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
femtedelspunkt. 

[MNm] 57.5 104 45 % 

Nedböjning i avstyvningsbalkens 
femtedelspunkt. 

[m] 1.82 4.4 59 % 

Normalkraft i kortaste hängaren. [MN] 2.76 2.45 13 % 
 
Som kan ses i Tabell 4-2 är det horisontalkraften i huvudkabeln som står för den 
minsta avvikelsen. Förklaringen till detta påvisas i nomogrammet i Figur 4-4. De raka 
linjerna som styr μ-koefficienternas storlek är tämligen okänsliga för stora differenser 
av värdet på parametern c, som i sin tur beror av styvheten i avstyvningsbalken.  
 
Majoriteten av de övriga resultaten ligger långt över de resultat som uppnås med 
Selbergs Nomogram, både vad gäller krafter och deformation. Detta skulle kunna bero 
på en allt för låg styvhet i kabelsystemet då beräkning av reaktionskrafter för 
belastning av värsta trafiklast utförs. I Figur 4-5 till Figur 4-9 jämförs influenslinjer 
från Selbergs nomogram med de motsvarande influenslinjer som programmet 
genererar. Selberg 1 motsvarar influenslinje för belastning av endast egentyngd och 
Selberg 2 motsvarar influenslinje för belastning av egentyngd och trafiklast.  
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Figur 4-5 Influensdiagram för horisontalkraft i huvudkabeln. 
 

 
Figur 4-6 Influensdiagram för moment i avstyvningsbalkens mitt. 
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Figur 4-7 Influensdiagram för moment i avstyvningsbalkens femtedelspunkt. 

 

Figur 4-8 Influensdiagram för nedböjning i avstyvningsbalkens femtedelspunkt. 
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Figur 4-9 Influensdiagram för normalkraft i kortaste hängaren. 

Influenslinjerna i Figur 4-5 till Figur 4-9 tycks följa de avvikelser som kan ses i Tabell 
4-2. Precis som Tabell 4-2 visar är influenslinjerna för horisontalkraft snarlika och inga 
större avvikelser kan noteras, däremot kan betydande avvikelser i resterande influens-
diagram noteras. En trolig orsak till dessa skillnader är att den styvhetsmatris som 
används för att generera dessa influenslinjer saknar det styvhetsbidrag som egen-
tyngden genererar.  

Som beskrivits tidigare har dessa beräkningar utförts med en styvhetsmatris med ett 
minskat tröghetsmoment i avstyvningsbalken för beräkning av reaktionskrafter från 
egentyngden. Den styvhetsmatrisen kan därför inte användas i sin helhet för beräkning 
av influenslinjer. Om däremot en styvhetsmatris med ett korrekt tröghetsmoment i 
avstyvningsbalken används åstadkoms inte den sannolika momentfördelningen i 
avstyvningsbalken, d.v.s. utan globala moment. 

Vid beräkning av reaktionskrafter från egentyngden noterades ytterligare ett orimligt 
resultat, som emellertid inte redovisats. För beräkningen av reaktionskrafter från 
egentyngden påvisades en maximal normalkraft av storleken 500 kN i avstyvnings-
balken, vilket inte kan anses troligt för det verkliga fallet.  

4.4.2 Metod 2 

I syfte att åstadkomma bättre resultat har följande förändringar i beräkningarna 
gjorts. I stället för att minska tröghetsmomentet i avstyvningsbalken med en tusendel, 
minskas elasticitetsmodulen med en faktor på 1 till 100 000. Med denna förändring 
uppnås istället en maximal normalkraft av 12 kN i avstyvningsbalken, samtidigt som 
en rimlig momentfördelning erhålls i avstyvningsbalken. Alternativt skulle en 
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reducering av avstyvningsbalkens tröghetsmoment kunna kompletteras med en 
reducering av dess tvärsnittsarea, istället för att reducera elasticitetsmodulen. Vad 
skillnaden i dessa två utföranden blir är dock oklart och lämnas obesvarat i denna 
rapport.  

Beräkningsmetoden har förändrats på följande vis. Då reaktionskrafter från belastning 
av egentyngden beräknas flyttas huvudkabeln stegvis upp till dess att kabelns 
förskjutning intar den önskade pilhöjden. I denna förflyttning förblir farbanan och 
hängarnas läge oförändrade, d.v.s. de flyttas inte upp med huvudkabeln. Detta 
illustreras i Figur 4-10. Translationerna mellan hängare och huvudkabel, samt mellan 
huvudkabel och avstyvningsbalken är givetvis fortsatt sammankopplade.  

 

Figur 4-10 Brons geometri då styvhetsmatrisen beräknas för belastning av egen-
 tyngden. 
 

Med detta sätt att räkna uppnås förhoppningsvis normalkrafter i brons kabelsystem, 
som ger bron en nära korrekt styvhetsmatris som passar den önskade geometrin. För 
att ge avstyvningsbalken dess rätta styvhet (med en oreducerad elasticitetsmodul), 
ersätts de elementstyvhetsmatriser i den globala styvhetsmatrisen som representerar 
avstyvningsbalken, med elementstyvhetsmatriser som genererats med en korrekt 
(oreducerad) elasticitetsmodul. Antagandet görs att detta inte påverkar den globala 
styvhetsmatrisen och lösningen av ekvationssystemet nämnvärt då avstyvningsbalkens 
maximala normalkraft endast uppnår ca 12 kN. Det är således denna styvhetsmatris 
som används i vidare beräkningar för att generera influenslinjer och för att beräkna 
tillskott i reaktionskrafter från värsta trafikbelastning. Effekten av att använda en 
betydligt vekare avstyvningsbalk medför rimligtvis att de laster som annars skulle 
tagits upp av avstyvningsbalken, nu istället tas upp av andra delar av systemet, d.v.s. 
troligt är att någon form av lastomlagring sker. På vilket sätt denna lastomlagring 
påverkar resultaten av beräkningarna är dock oklart. De influenslinjer som åstadkoms 
med aktuell beräkningsmetod presenteras nedan i form av Figur 4-11 till Figur 4-15. 
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Metod 2 tydliggörs nedan i punktform. 

• En och samma styvhetsmatris tillämpas genom alla beräkningar. 
• Egentyngden läggs på och huvudkabeln flyttas stegvis upp tills dess att önskad 

pilhöjd erhållits efter pålagd egentyngd. Avstyvningsbalken och hängarna 
flyttas inte med, men translationerna i x-led och y-led är fortsatt samman-
kopplade. 

• Istället för att reducera tröghetsmomentet reduceras elasticitetsmodulen med en 
faktor av 1:105. 

• De elementstyvhetsmatriser i den globala styvhetsmatrisen som representerar 
avstyvningsbalken byts ut mot elementstyvhetsmatriser genererade med en 
oreducerad elasticitetsmodul, tagna från en initialt spänningslös styvhetsmatris. 

• Fortsättningsvis används denna styvhetsmatris tillsammans med införd 
geometri vid generering av influenslinjer och beräkning med största trafik-
belastning. 

• Snittkrafterna för största trafikbelastning erhålls fortsättningsvis genom att 
addera snittkrafterna för beräkning med egentyngden med snittkrafterna för 
beräkning med största trafikbelastning. 

 

För att kunna utföra beräkningarna så som beskrivits ovan har funktionsfilen calc.m 
omarbetats lite. Detta har gjorts i syfte att kunna utföra en olinjär beräkning utifrån 
den styvhet som bron har då den endast belastas av egentyngden. Förutom tidigare 
beskrivna indata, förs därför även styvhetsmatrisen med brons initiala styvhet in i 
funktionen. Vid det här tillämpandet av funktionsfilen calc.m adderas för varje ny 
iteration den införda styvhetsmatrisen med den som sätts samman baserat på senast 
beräknad normalkraft. De krafter som sedan skrivs ut är snittkrafterna till följd av den 
senast pålagda lasten, i det här fallet snittkrafter till följd av trafiklasten.  
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Figur 4-11 Influensdiagram för horisontalkraft i huvudkabeln. 
 

 
Figur 4-12 Influensdiagram för moment i avstyvningsbalkens mitt. 
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Figur 4-13 Influensdiagram för moment i avstyvningsbalkens femtedelspunkt. 

 

Figur 4-14 Influensdiagram för nedböjning i avstyvningsbalkens femtedelspunkt. 
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Figur 4-15 Influensdiagram för normalkraft i kortaste hängaren. 

Influenslinjerna ovan stämmer som synes mycket bra överens med Selbergs nomogram. 
Det är därför tänkbart att bättre resultat uppnås då denna styvhetsmatris tillämpas i 
beräkningar av reaktionskrafter från värsta trafikbelastning. I Tabell 4-3 presenteras 
resultaten för det fallet då bron belastas av både egentyngd och trafiklast, och då 
funktionen calc.m tillämpas med dess modifiering.  
 

Tabell 4-3 Jämförelse med Selbergs nomogram för belastning med största trafiklast
 och egentyngd. I ett andra försök att uppnå överensstämmande resultat. 

Typ av reaktionskraft eller förskjutning. Selberg SusB Avvikelse 

Horisontalkraft i huvudkabeln. [MN] 80.5 77.7 3.5 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
mittsektion. 

[MNm] 45.1 49.5 9.7 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
femtedelspunkt. 

[MNm] 57.5 56.2 2.3 % 

Nedböjning i avstyvningsbalkens 
femtedelspunkt. 

[m] 1.82 2.19 20 % 

Normalkraft i kortaste hängaren. [MN] 2.76 2.22 20 % 
 
Som synes i Tabell 4-3 åstadkoms bättre resultat, men fortfarande inte helt i 
överensstämmelse med de resultat som åstadkoms med Selbergs nomogram.  
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4.4.3 Metod 3 

I det tredje försöket har brons geometri som används för att beräkna reaktionskrafter 
från största trafiklast och generering av influenslinjer, anpassas till de förskjutningar 
som uppstår då bron belastas av egentyngden. Huvudkabelns och bakstagens noder, 
övre hängarnas knutpunkter och pylonernas förskjutning anpassas till den styvhets-
matris som genereras med belastning från egentyngden. Det är således denna geometri 
med adderade förskjutningar som används vid generering av influenslinjer och vid 
beräkning av snittkrafter för största trafikbelastning för valda influenspunkter. I övrigt 
är beräkningsmetoden densamma som i Metod 2. Resultaten för beräkning med Metod 
3 presenteras i Tabell 4-4. 

Tabell 4-4 Jämförelse med Selbergs nomogram för belastning med största trafiklast
 och egentyngd, då hänsyn har tagits till brons förskjutningar orsakade av 
 egentyngden. 

Typ av reaktionskraft eller förskjutning. Selberg SusB Avvikelse

Horisontalkraft i huvudkabeln. [MN] 80.5 77.7 3.5 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
mittsektion. 

[MNm] 45.1 47.4 5.1 % 

Moment i avstyvningsbalkens  
femtedelspunkt. 

[MNm] 57.5 58.2 1.2 % 

Nedböjning i avstyvningsbalkens 
femtedelspunkt.

[m] 1.82 2.28 25 % 

Normalkraft i kortaste hängaren. [MN] 2.76 2.55 8.2 % 
 
Resultaten i Tabell 4-4 ger som synes mindre avvikelser, med avseende på momenten i 
avstyvningsbalken och normalkraft kortaste hängaren. Normalkraften i huvudkabeln 
är dock oförändrad. Resultatet gällande normalkraften i kortaste hängaren är dock inte 
helt pålitligt, då motsvarande influensdiagram avviker markant, vilket kan ses i Figur 
4-16. Detta skulle kunna bero på att den geometri, med adderade förskjutningar, som 
tillämpas inte till fullo passar den styvhetsmatrisen som används i beräkningarna. I 
resterande influensdiagram noteras ingen märkbar avvikelse och de redovisas därför 
inte här.  
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Figur 4-16 Influensdiagram för normalkraft i kortaste hängaren, då viss hänsyn 
 tagits till de förskjutningar som egentyngden orsakar. 

4.5 Jämförelse med utförda mätningar på 
 Älvsborgsbron. 

I examensarbetet Eklund, 2006 analyseras kabelkrafterna i backstagen till Älvsborgs-
bron. Genom att mäta egenfrekvenserna i brons backstag, erhölls kabelkrafterna med 
dynamiska beräkningar. I Tabell 4-5 görs en jämförelse av de resultat som presenteras i 
Eklund, 2006 och de motsvarande resultat som åstadkoms med programmet SusB. För 
de beräkningar som utförs med programmet har största trafiklast tillämpats. 
Beräkningarna har utförts enligt Metod 2 som presenterats tidigare, då den påvisar 
bästa resultat för normalkraft i hängarna, d.v.s. då en styvhetsmatris med styvhets-
bidrag från egentyngden har tillämpats, samtidigt som ursprungsgeometrin utan 
förskjutningar tillämpats. 

Tabell 4-5 Kabelkrafter i bakstagen givna i MN. 

 Eklund 2006 SusB, belastning med 
endast egentyngd. 

SusB, belastning med 
egentyngd och trafiklast.

Norra bakstagen 69 64 76 

Södra bakstagen 71 64 76 
 
Då resultaten för belastning av egentyngd ligger strax under uppmätta värden och 
resultaten för egentyngd i kombination med värsta trafiklast ligger något över 
uppmätta värden, kan de resultat som beräknats med programmet anses nära 
korrekta.  
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I rapporten Andersson, Sundquist, 2006 redovisas krafter i de mittersta hängarna, 
vilka illustreras i Figur 4-17. Även dessa resultat erhölls från uppmätning av 
egenfrekvenser och tillämpning av dynamiska beräkningar. I Tabell 4-6 jämförs 
resultaten med motsvarande resultat som genereras av programmet SusB.  

 
 

Figur 4-17 Markering av de hängare där mätning av normalkraften genomförts. 
 

Tabell 4-6 Krafter i spannets mittersta hängare givna i kN. 

Hängare Andersson A., 
Sundquist. H 2006 

SusB, belastning med 
endast egentyngd. 

SusB, belastning med 
trafiklast och egentyngd.

10 1667 1757 2535 

11 1735 1757 2531 

12 1852 1757 2528 

13 1816 1756 2222 

14 1580 1756 2221 

15 1899 1756 2221 

16 1692 1756 2222 

17 1756 1757 2222 

18 1779 1757 2224 

19 1724 1757 2227 
 
För belastning med endast egentyngd placerar sig resultaten för de flesta hängarna 
strax under de uppmätta värdena, och en bra bit över för belastning med egentyngd 
och värsta trafiklast i kombination.  
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5  
 
Slutsats och diskussion 

5.1 Utförda analyser 

I det här examensarbetet har ett program utvecklats, för att på ett enkelt sätt kunna 
beräkna krafter och förskjutningar på hängbroar byggda för vägtrafik. Tre olika 
beräkningsmetoder har prövats i programmet för att beräkna krafter och 
förskjutningar på bron till följd av belastning från egentyngd och största trafiklast.  

Av de jämförelser som redovisats mellan influenslinjer genererade med Selbergs 
nomogram och de som genererats med programmet, kan en delvis god överens-
stämmelse fastställas för Metod 2 och Metod 3, d.v.s. då styvhetsbidraget från egen-
tyngden medtagits i beräkningarna. De skillnader som påvisas av influenslinjernas 
amplitud mellan första och andra beräkningsmetoden, kan därför konstateras bero på 
att styvhetsbidraget från egentyngden saknades i beräkningen med Metod 1.  

Trots bra överensstämmelse i Metod 2 med de influenslinjer som genereras med 
Selbergs nomogram, finns delvis stora avvikelser i resultaten i Tabell 4-3. Orsakerna 
till detta kan vara flera. En orsak kan vara att inte tillräcklig hänsyn tas till de olinjära 
effekterna, då de geometriska olinjära effekterna inte till fullo beaktats. En annan orsak 
kan vara att den geometri som används vid beräkning av reaktionskrafter från 
trafiklast inte har anpassats till den av egentyngden genererade styvhetsmatrisen 
(bortsett från att pilhöjden i mittspannets kabel är korrekt).  

Detta kan undersökas genom att jämföra resultaten för Metod 2 i Tabell 4-3 och 
resultaten för Metod 3 i Tabell 4-4, då den geometri som tillämpas i Metod 3 delvis 
anpassats till förskjutningarna orsakade av egentyngden. Som kan ses i Tabell 4-4 
uppnås bättre resultat för Metod 3 gällande momenten i avstyvningsbalken, resultatet 
för horisontalkraften i huvudkabeln är dock oförändrat. Avseende nedböjning i 
avstyvningsbalkens femtedelspunkt och normalkraft i kortaste hängare uppnås i 
princip ingen förbättring, då influenslinjen för normalkraft i kortaste hängaren avviker 
markant från influenslinjen genererad med Selbergs nomogram. Genom att betrakta 
huvudkabelns geometri före och efter belastning av avstyvningsbalkens egentyngd, ges 
viss förståelse för vikten av att anpassa geometrin, d.v.s. utan belastning från 
avstyvningsbalken antar huvudkabeln formen av kedjelinjen och med lasten får kabeln 
formen av en parabel, vilken är en aning spetsigare till formen.  

Kapitel 
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Vad som också bör begrundas är det influensdiagram för normalkraft i kortaste 
hängare som visas i Figur 4-16. Diagrammet påvisar klar avvikelse från tidigare 
motsvarande influensdiagram. En viss geometrisk anpassning i syfte att åstadkomma 
noggrannare resultat, kan leda till att tidigare korrekta resultat påverkas. I det här 
fallet skulle det exempelvis kunna bero på att hängarnas läge anpassats upptill och då 
förflyttats i sidled, samtidigt som de nertill intar det förbestämda geometriska läget, i 
enlighet med införd geometri. 

Något som också måste beaktas är noggrannheten i beräkningarna, dels vad gäller 
antalet iterationer, d.v.s. hur mycket lasten ökas efter varje iteration, hur stor del av 
lasten som iterationen startar med och vilka konvergenskrav som sätts upp för 
iterationen. Även tätheten i elementindelning bör beaktas. I de här beräkningarna har 
tämligen noggranna konvergenskrav använts. Som beskrivits tidigare har lasten ökats i 
25 steg. Jämförelsevis har försök gjorts med en lastökning i 100 steg, då startlasten 
endast utgjorde en procent av totallasten, och i 5 steg då startlasten utgjorde trettio 
procent av totallasten. Ingen påtaglig skillnad i resultaten påträffades vid jämförelse 
mellan beräkningarna där lastökning gjordes i 25 steg och 100 steg, däremot fanns en 
viss skillnad med de beräkningar där lastökningen utfördes med endast 5 steg.  

I de jämförelser med mätningar från Älvsborgsbron som studerats, uppnås ändå en bra 
överensstämmelse med de resultat som ges av beräkningar utförda med programmet. 
Krafterna i backstagen och hängarna, då endast belastning från egentyngd förekom, 
placerar sig närmast de uppmätta resultaten, vilket verkar vara det rimliga fallet.  

Huruvida de resultat som åstadkoms är korrekta eller inte kan inte enbart avgöras med 
avseende på hur lite eller mycket de avviker från jämförande beräkningar. Något som 
har stor betydelse för t.ex. momentet i avstyvningsbalken är hur själva monterings-
arbetet har utförts. Ett noggrant utfört monteringsarbete av avstyvningsbalken med 
noggranna justeringar där god hänsyn tagits till rådande temperaturförhållanden torde 
ge mindre globala moment i avstyningsbalken, än ett monteringsarbete där mindre 
hänsyn och försiktighet vidtagits.  

På basis av de resultat som presenterats får programmet SusB, med CalFEM toolbox 
som grund, anses vara tillämpbart för att utföra överslagsmässiga beräkningar av 
snittkrafter på enklare hängbroar likt Älvsborgsbron. Däremot krävs visst vidare 
arbete med programmet för att samtliga resultat med en och samma beräkningsmetod 
skall visa på god överensstämmelse med jämförande beräkningar, d.v.s. genom att 
fortsätta arbeta enligt Metod 3, där geometrin anpassas efter de deformationer som 
uppstår av egentyngden. Alternativt kanske olika beräkningsmetoder skulle kunna 
användas för beräkning av olika snittkrafter. 

5.2 Vidareutveckling av programmet 

Trots att resultat har presenterats där brons geometri har anpassats till de 
förskjutningar som egentyngden orsakar, har denna del av programmet inte 
implementerats ordentligt i programmet p.g.a. tidsbrist. Troligtvis behövs viss 
modifiering av funktionsfiler för att få denna del av programmet att fungera till häng-
broar med flera upphängda spann än ett.  
 



5.2. VIDAREUTVECKLING AV PROGRAMMET 

 73 

Betydelsefullt i ett vidare arbete av programmet SusB, vore att utveckla funktionen 
calc.m till att noggrannare beakta de olinjära effekterna. Möjligtvis kan på så sätt 
resultat uppnås som bättre stämmer överens med jämförande beräkningar.  
 
Även om programmet kan bygga upp geometrier och styvhetsmatriser för hängbroar 
med fler mittspann än ett och för broar med upphängda sidospann, är korrektheten i 
dessa beräkningar okänd, eftersom inga jämförelser av programmets beräkningar för 
dessa typer av broar har gjorts. Som nämnts tidigare krävs även en viss modifiering av 
rutinerna för detta skall möjliggöras med bra resultat.  
 
Lagring och utskriften av information i programmet kan troligtvis förbättras. 
Programmet skriver i dess nuvarande form ut både influenslinjer och reaktionskrafter 
från egentyngden, vilka lagras i enskilda textfiler, samt sparar visade grafer i önskad 
mapp. Önskvärt vore att programmet även lagrar textfiler där all indata som använts i 
beräkningen redovisas, så att skillnader i olika utförda beräkningar lättare kan 
särskiljas. Ytterligare en utveckling av programmet skulle kunna vara att tillämpa 
grafiskt gränssnitt och på så vis göra det mer användarvänligt. 
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A  
 
Funktionsfiler till programmet SusB 

I Bilaga Error! Reference source not found. redovisas ett detaljerat funktionsschema 
över programmet SusB, i Bilaga Error! Reference source not found. redovisas 
funktionen Input.m och i Bilaga Error! Reference source not found. redovisas 
funktionen calc.m. Bilagor med resterande funktionsfiler, inklusive de som tillämpats 
vid beräkning med Selbergs nomogram, finns att beskåda i den version av detta 
examensarbete som finns på hemsidan för byggvetenskap, 
http://www.kth.se/abe/inst/byv/publ/. Klicka på länken examensarbeten i menyn till 
vänster för att hitta rapporten. 

Bilaga 
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A.1 Detaljerat funktionsschema över använda 
 funktionsfiler. 

 
 

Input.m 

SusB.m 

coordassemb.m

Bdofassemb.m 

edofassemb.m 

boundery.m  

hangqua.m  

calc.m  

influencelines.m 

calc.m  

traffload.m  

traffdiv.m 

coordinates.m

hangstiff.m 
hangqua.m  
catenarycoord.m  

hangqua.m 

cablecoord.m

hangstiff.m

hangqua.m

dofassemb.m

CalFEM funktioner 
 
beam2g.m  
bar2s.m 
bar2g.m 
beam2gs.m  
assem.m  
solveq.m  
extract.m  
coordxtr.m  

strplot.m  

forceplot.m 

forceplot2.m 

inflplot.m 

forceprec.m 
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A.2 Funktionen Input.m 

clear all; clc 
%----------------------------INTRODUCTION---------------------------------- 
  
  % INTRODUCTION: 
  
  % This program is created to perform calculations of reaction forces on  
  % suspension bridges. To be able to make this program generally 
  % applicable the bridge different parts is divided in to element groups.  
  % Each bridge part/element group is signified by a number given  
  % by the program.   
   
  % The assign of numbers will be as follows. Stiffening girder will be  
  % assigned number one, the left pylon as number two and the rest of the 
  % pylons, in right direction from the left, in numerical order. After  
  % that each spans cable will be given numbers from left to right in 
  % continuing numericalorder. And finally each hanger will be given a own 
  % number i continuing numerical order from left to right. This is 
  % important to know when choices of plot for reaction force will be made 
  % and when choices of influence points appearing will be made.  
  
  % Example:  
  %     For a bridge constituted by three spans the stiffening girder will 
  %     be represented by number one, first pylon (to the left) by number  
  %     two, second pylon by number three, left spans cable by number four, 
  %     mid spans cable by number five and right spans cable by number six. 
  %     The hangers from left to right will be represented by number seven 
  %     and in numerical order upwards, to the last hanger at the right.   
      
  
%-------------------------------------------------------------------------%   
%------------------------------INPUT--------------------------------------%  
  
%% ---Geometry For Bridge-----------------------------------          
     
  % The total number of span can be made from two and upwards.  
  % The size of the arrays s, sp and f must be made with  
  % equal length. And the matrix pyc containing the pylons 
  % top coordinates, must have the same number of rows as the  
  % length of sp minus one. 
   
  % The array sp contains the bridge span lengths.     
  % sp=["first span"  "second span".... "last span"]  
   
    sp=[161.8 417.6 165.4];  
                             
  % The array s contains the distance between the hangers in  
  % each span, where a span without hangers is made by puting  
  % it to zero. The stiffening girders extent will be limited  
  % to the spans with hangers.  
  % s=["first span"  "second span".... "last span"] 
   
    s=[0 14.5 0];            
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  % The array f contains the cables sagging in every span.               
  % f=["first span"  "second span".... "last span"]                               
   
    f=[0 45 0];              
  
  % The variable stvp contains the stiffening girders vertical position.  
  % Zero point in vertical direction is at y=0, and there is also 
  % where the pylons will have their bottom point. 
    stvp=47.7;               
     
  % The matrix pyc contains each pylons top coordinates. 
  % One row for each pylons top coordinates. This means that  
  % the pylons can be made tilted from the stiffening girder  
  % and uppwards, and be made with different heights. 
  % Pylon bottom will be placed at y=0 in vertical direction, 
  % and according to span divison in x-direction. 
  % pyc=[x1 y1; x2 y2;...x(n) y(n)] 
   
    pyc=[161.8 107            
       161.8+417.6 107];                         
           
    
%% ---Elements Configuration------------------------------- 
  
  % The variable stge descides the stiffening girders element 
  % division, in form of elements/m. 
   
    stge=1;       
     
  % The variable pye descides the pylons element division, in form of 
  % elements/m .  
   
    pye=0.5;             
      
  % The array ce descides the cables number of elements/m. Each spans  
  % cable part is given a element division, in form of number of 
elements/m.   
  % ce=["element division in first span" "-||- in second span"... 
  %     "-||- in last span"] 
   
    ce=[0.2 0 0.2];                         
     
%% ---Parameters For Bridge-------------------------------- 
     
  % Since this program assemble a 2d model (flat model)  
  % of the bridge, only half of the stiffening girders  
  % dead weight/m is suppose to be put in.  
   
  % Stiffening girders parameters. 
      % Young's modulus.   [N/m^2]   
        E1=210*10^9;         
      % Cross-section area.[m^2]    
        A1=1.4;              
      % Moment of inertia. [m^4]       
        I1=0.400;      
      % Dead weight.       [N/m]           
        weight_stif=0.5*246*10^3;   
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  % Pylons parameters. 
      % Young's modulus.   [N/m^2] 
        E2=18*10^9;          
      % Cross-section area.[m^2]   
        A2=12;               
      % Moment of inertia. [m^4]                 
        I2=30;               
      % Dead weight.       [N/m]      
        weight_P=2400*9.81*12;      
     
  % Cables parameters. 
   
      % To consider the fact that the main cable is composed by several  
      % smaller steel strands and not a solid iron core,a fictitious value 
      % for Young's modulus will be used. This fictitious value is  
      % depending of how the cable is composed. Below you can se a list  
      % taken from Eurocode Publ. prEN 1993-1-11:2005, containing 
      % fictitious values for young's modulus. Which value to apply to 
      % variable E3, Young's modulus for the main cable, is up to the user.  
       
      %                                   Steel wire. | Strainless steel 
      %                                   ___________ | wire._____________ 
      % 1:  Spiral strand ropes.          150 +/- 10  | 130 +/- 10 | [GPa] 
      % 2:  Fully locked coil ropes.      160 +/- 10  |  -         | [GPa] 
      % 3:  Strand wire ropes with CWR.   100 +/- 10  | 90  +/- 10 | [GPa] 
      % 4:  Strand wire ropes with CF.    80  +/- 10  |  -         | [GPa] 
      % 5:  Bundle of parallel wires.     205 +/- 5   |  -         | [GPa] 
      % 6:  Bundle of parallel strands.   195 +/- 5   |  -         | [GPa] 
         
      % Young's modulus.   [N/m^2]     
        E3=160*10^9;         
      % Diameter.          [m]                      
        D3=0.58;             
      % Dead weight.       [N/m]         
        weight_c=1540*9.81;  
     
  % Hangers parameters. 
      % Young's modulus.   [N/m^2]        
        E4=145*10^9;          
      % Diameter.          [m]            
        D4=0.045;             
      % Dead weight.       [N/m]    
        weight_h=11.2*9.81;   
    
     
%% ---Support For The Stiffening Girder-------------------- 
  
  % Compound of the array supp which is containing the choices of support  
  % for the stiffening girder.  
  
  % 1: Free hanging, i.e. no contact with pylon.  
  % 2: Free roll bearing.                           
  % 3: Fixed roll bearing.                                
  % 4: Stiff connection.                                          
     
  %     s1: Left bridge support, choices is 2, 3 or 4.  
  %     s2: Support for stiffening girder on first pylon. 
  %   s(n): Support for stiffening girder on last pylon. 
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  % s(n+1): Right bridge support, choices is 2, 3 or 4.    
    
  % supp=[s1 s2... s(n) s(n+1)]        
     
    supp=[2 3 2 3];    
       
     
%% ---Choices For Traffic Load-----------------------------      
   
  %---------------------------------------------- 
  % Distributed load for vehicle lanes. 
  % 
  % The loads in the array dlv will be distributed  
  % with one load in each lanes from left to right.  
  % The amount of inputted distributed loads is optional. 
  % The function is made so that the last load in  
  % the array will put in the rest of the lanes,  
  % when every lane is filled with one load of each.   
  % This is made according to the Swedish road  
  % administration VV Publ. 2004:56. 
       
    dlv=[4 3 2]*10^3; 
   
  %---------------------------------------------- 
  % Point load for vehicle lanes 
  % 
  % Each load in the array plv will be put out in  
  % pairs, for as many lanes as there are point loads.    
  % This is also made according to the Swedish road  
  % administration VV Publ. 2004:56. The amount of  
  % inputted point load is optional. 
   
    plv=[250/2 170/2]*10^3;  
   
  %---------------------------------------------- 
  % Other distributed loads, optional loads. 
     
  % Optional load one, e.g. bicycle/pedestrian. 
    q2=4*10^3;  
     
  % Optional load two, e.g. middle area. 
    q3=4*10^3;   
     
  % Optional load three, e.g. area with zero load. 
    q4=0;    
            
  %---------------------------------------------- 
  % Division of traffic lanes 
  %  
  % The first row in the matrix tr is containing the  
  % traffic type. The type is chosen with the numbering  
  % given below. And the corresponding second row is 
  % containing it's with, in meters. 
   
  % 1: Vehicle, load from array plv and dlv will be used. 
  % 2: Optional load one, e.g. bicycle/pedestrian. 
  % 3: Optional load two, e.g. middle area. 
  % 4: Optional load three, e.g. area with zero load. 
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    tr=[2      1   3   1     2 
        2.6 10.65 1.2 10.65 2.6];     
  
%% ---Configuration For Calculation------------------------ 
  
% The choices for the first calculation is for the evaluation of the  
% correct cable geometry. Choices for the second calculation is to  
% evaluate reaction forces and displacement from traffic load.  
  
   % Choices for first calculation regarding dead weight. 
     % Convergence requirement. A number between zero and one. 
       error1=10^-5; 
     % Amount of load to start calculation with. Which  
     % shall be given in percent. 
       lpro1=0.1; 
     % Increase of load, which also shall be given in percent.   
       linc1=0.1; 
        
   % Choices for second calculation regarding traffic load.  
     % Convergence requirement. A number between zero and one. 
       error2=10^-2; 
     % Amount of load to start calculation with. Which  
     % shall be given in percent. 
       lpro2=0.1; 
     % Increase of load, which also shall be given in percent.   
       linc2=0.1; 
  
%% ---Choice Of Points For Influence Evaluation------------            
     
  % NOTIFICATION:  
  % The arrays "Bp2", "eval2", "app" and "title2"  
  % most have same length.     
  
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of bridge part.     
   
  % Put in the numbers  in array Bp2 corresponding  
  % to the parts of the bridge, in which you wish  
  % to make an influence evaluation for some point. 
   
      Bp2=[5 1 1 1 21 1]; 
   %  Bp2=[16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]; 
       
       
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of appearance for influence point on  
  % bridge part. 
   
  % The choice of influence point is made as an  
  % quotient of the length. There for the choice of  
  % input is a number between zero and one.  
  % In the way the bridge parts is defined, zero  
  % will be in the left or bottom end of an bridge 
  % part, and one will be at the top or at the right  
  % end of an bridge part. 
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    app=[0.5 0.5 0.20 0.2 0.5 0.2]; 
  % app=[0.5 0.5]; 
  % app=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5];   
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of force or displacement.  
   
  % Put in kind of force or displacement corresponding  
  % to the arrays app and Bp2. 
  % Choice of input is: 
  % 
  %   'N': Normal force  
  %   'V': Perpendicular force 
  %   'M': Moment 
  %  'dv': Vertical displacement         
  %  'dh': Horizontal displacement 
   
     eval2={'N' 'M' 'M' 'dv' 'N' 'V'}; 
  %   eval2={'N' 'N'};   
  %   eval2={'N' 'N' 'N' 'N' 'N' 'N' 'N' 'N' 'N' 'N'};   
  %---------------------------------------------- 
  % Title on graphs. 
  % 
  % Put in titles on graphs. This is also going to be the filenans for the  
  % plotted graphs, therefore, don't end the title with some sort of point.  
   
    title2={'Influence line for horizontal force in main cable' 
            'Influence line for moment in stiffening girders midd point' 
            'Influence line for moment in stiffening girders fifth point'            
            'deflection in stiffening girders fifth point' 
            'Influence line for normalforce in shortest hanger' 
            'Influence line for vertical force in stiffening girders fifth 
point'}; 
  
%     title2={'Influence line for normalforce in left backstay' 
%            'Influence line for normalforce in right backstay'}; 
%      title2={'-'; '-'; '-'; '-'; '-'; '-'; '-'; '-'; '-'; '-'}; 
         
%% ---Plot Of Reaction Forces On Bridge--------------------  
  
  % The reaction forces displayed will be from  
  % the load with dead weight. 
  
  % NOTIFICATION:  
  % The arrays "Bp1", "eval1" and "title1" most have same length.     
     
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of bridgepart. 
   
  % Put in the numbers in array Bp1 corresponding to  
  % the parts of the bridge in which you wish to  
  % evaluate reaction forces.  
   
    Bp1=[1 1 1 5];   
   
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of force.  
   
  % Put in kind of force corresponding to the bridge  
  % parts you did put in array Bp1.  
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  % Choice of input is:  
  %     'N': Normal force.  
  %     'V': Perpendicular force. 
  %     'M': Moment. 
   
      eval1={'N' 'V' 'M' 'N'}; 
   
  %----------------------------------------------     
  % Title of graph 
   
  % Put in title on the graph. This is also going to be the filenames for  
  % the plotted graphs, therefore, don't end the title with some sort of  
  % point. 
   
      title1={'Normal force in stiffening girder' 
              'Perpendicular force in stiffening girder' 
              'Moment in stiffening girder' 
              'Normal force in main cable'};       
         
  %---------------------------------------------- 
  % Choice of loads to show in the plot of reaction force 
  % regarding the traffic load.  
  %   
  % For every chosen influence point on some bridge part 
  % the traffic load will be different beacause it is  
  % the worts traffic load due to the current influence  
  % line. Therefor, in this part you can chose which of  
  % the traffic loads due to the influencelines to be  
  % applyed to each plot with reaction forces.  
  % The first given influence point will be reprecented by  
  % number one and the rest in rising numbering order. 
  % If you leave the arry "loadch" empty, only reaction  
  % force from dead weight will be ploted.    
  % 
  %     Example: loadch={'1' '2'} 
  %              For this case traffic loading from evaluation 
  %              of influencepoint one and two will be plotted. 
   
      loadch={'2' '3'};           
       
       
%% ---Choice Of Plots To Be Displayed---------------------- 
  
  %   The array "plotcho" contains choices for different plots  
  %   to be displayed, where 1 (or som other number) means it will be 
  %   displayed and 0 means it won't be displayed.  
      
  %   col 1: Plot of bridge deformation. 
  %   col 2: Plot of chosen section forces. 
  %   col 3: Plot of normal force in hangers,  
  %          from calculation with dead load. 
  %   col 4: Plot of traffic load crossways of the bridge. 
  %   col 5: Plot of influence line for chosen points.   
  %   col 6: Plot of worst traffic load based on influence lines. 
  %   col 7: Plot of reaction force from traffic load and dead  
  %          load, in the points chosen for influence evaluation.  
  
  %            1  2  3  4  5  6  7  
      plotcho=[1  1  1  1  1  1  1]; 
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%% --- Choice of storage for plots ------------------------- 
  
 % Chose output map for your displayed plots.  
 %    Example: storage={'H:\My folder\calculations'}; 
  
 %    If no storage of output is desired, leave it  
 %    empty, i.e. storage={};. 
  
%   storage={};  
    storage={'H:\Exjobb KTH\Output'}; 
%   storage={'H:\Examensarbete\Output'}; 
%   storage={'C:\Exjobb hemma\Output'}; 
  
   
   
%%                    ! DON'T CHANGE ANYTHING BELOW !     
%-------------------------------------------------------------------------- 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
 % Array containing main geometry.  
   Mgtry=[s; sp; f]; 
    
 % Array containing stiffening girder element property. 
   epst=[E1 A1 I1]; 
    
 % Array containing pylons element propertys. 
   eppy=[E2 A2 I2];                
  
 % Moment of inertia [m^4].  
   I3=((pi*D3^4)/64); 
    
 % Array containing cables element property.    
   epc=[E3 ((D3/2)^2)*pi I3]; 
    
 % Array containing element propertys hangers.     
   eph=[E4  4*(D4^2)*pi/2  (pi*D4^4)/64]; 
    
 % Array containing bridgeparts element division. 
   ed=[stge pye ce]; 
    
 % Array containing bridge parts dedweight.   
   weight=[weight_stif; weight_P; weight_c; weight_h];     
    
 % Array containing bridge parts element property.  
   ep=[epst; eppy; epc; eph];   
  
 % Matrix contaning choices for traffic load. 
   qtr=[dlv q2 q3 q4];  
  
 % Matrix containing choices for calculation.   
   calcch=[error1 lpro1 linc1 
           error2 lpro2 linc2];  
  
 % Arrays containing choices for plots. 
   plot1=[num2cell(Bp1)' eval1' title1];     
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   plot2=[num2cell(Bp2)' num2cell(app)' eval2' title2];     
    
 % Run of function SusB.m, from which the different calculations will  
 % be made.    
   
[rFp,rFd,Bcoord,Infl,mapname]=SusB(Mgtry,stvp,pyc,ed,weight,ep,supp,tr,qtr,
... 
        plv,plot1,plot2,plotcho,storage,loadch,calcch); 
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A.3 Funktionen SusB.m 

Function 
[rFp,rFd,Bcoord,Infl,mapname]=SusB(Mgtry,stvp,pyc,ed,weight,ep,supp,... 
          tr,qtr,plv,plot1,plot2,plotcho,storage,loadch,calcch) 
  
% --------Short explanation of all inputs---------------------- 
% 
%  Mgtry: Matrix containing bridge main geometry, in form of span length 
%         sp, hanger distenace s and sagging f for each span. From span  
%         one to span n. 
% 
%         Mgtry=[ s1   s2 ...  s(n);     
%                sp1  sp2 ... sp(n)      
%                 f1   f2 ...  f(n)]  
% 
%   stvp: Variable to govern stiffening girders vertical position. 
% 
%    pyc: Matrix containing coordinates for the pylon tops. The reason for  
%         this input is because of the ability to use tilted pylons, and  
%         pylons of different heights. One row for each pylon, from pylon 
%         one to pylon n. 
% 
%         pyc=[x1   y1;    
%              :     :   
%              x(n) y(n)]  
% 
%     ed: Array containing element division, i.e. element/m for each  
%         bridgepart, exept the hangers. 
% 
%         ed=["stiffening girder"  "pylon1"..."pylon(n)" ...  
%             "cable1"..."cable(n)"]    
% 
% weight: Array containing each bridgeparts dead weight in N/m.  
%            
%         weight=["stiffening girders weight" "pylons weight"...  
%                 "cables weight" "hangers weight"]             
% 
%     ep: Array containing element property for the bridgparts. All pylons 
%         will get the same element property and all the hangers will get  
%         the same element property. By element property means Youngs  
%         modulus E, cross-section area A and moment of inertia I. 
%      
%         ep=[E1 A1 I1;...E(n) A(n) I(n)] 
%    
%   supp: Array containing information regarding the support  
%         for the stiffening girder.  
% 
%         supp=["left land support" "first pylon support"... 
%               "last pylon support" "right land support"]      
%           
%    qtr: Array containing distributed loads in crossway of the bridge,  
%         e.i. vehicle load and pedestrian etc.  
% 
%    plv: Array containing point loads for vehicle lanes, in crossway of 
%         the bridge. 
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% 
%     tr: Matrix containing division of traffic lanes. 
% 
%  plot1: Matrix containing information regarding ploting of forces. 
%  
%  plot1: Matrix containing information regarding ploting of influence  
%         lines. 
%    
%  plotcho: Array containing information of which plots to be displayed. 
% 
%   loadch: Array containing information of wihch reaction forces from 
%           some of the traffic loads to be displayed. The traffic loads  
%           is settled by the influencelines. 
% 
%   calcch: Matrix containing parameters that governs choices for 
%           calculation, i.e. convergence requirement, increasing of load  
%           and size of start load.  
% 
%---------------------------------------------------------- 
  
%%  Compound of matrix containing coordinates for each bridge parts. 
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp('Compound of the bridge coordinate matrix Bcoord'); disp(' ')               
     
    Bcoord=coordassemb(Mgtry,pyc,stvp,ed);        
     
     
%%  Compound of matrix containing each bridge parts topology matrix. 
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp('Compound of the bridge topology matrix Bdof'); disp(' ')         
     
    Bdof=bdofassemb(Mgtry,pyc,stvp,Bcoord,supp);     
     
     
%%  Compound of matrix containing each bridge parts element topology 
matrix. 
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp('Compound of the bridge element topology matrix Bedof');  
    disp(' ') 
     
    Bedof=edofassemb(Bdof);     
     
     
%%  Compound of matrix containing bridge boundery conditions. 
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp('Compound of matrix containing boundery conditions bc');  
    disp(' ')        
     
    bc=boundary(Mgtry,Bdof,supp);          
     
     
%% Choice of calculation method 
 
    % Three different choices of methods is avaliable M1, M2 and M3 
    method={'M3'};              
     
%% Calculation of bridge section forces and nodes displacement,  
 % regarding dead weight. 
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  disp('-----------------------------------------------------------') 
  % Variables will be used in calculation below.                        
    s=Mgtry(1,:);      % Array containing hanger distances. 
    sp=Mgtry(2,:);     % Array containing span lengths. 
     
  % For-loop to calculate number of hangers in each spans. 
    for i=1:length(s) 
        h=hangqua(s(i),sp(i),0.5);  
        nrh(i)=h(1); % Array containing number of hangers for each span.          
    end                
  
  % Compound of variabels to be used in for-loop below, that put  
  % togather the matrix Dlm containing distributed loads. In this  
  % case the distributed load is in form of bridge dead weight.  
  % The variables governs which weight to be used in the matrix Dlm.  
  % Therefore their value is depending on the bridge composition. 
    k=length(Mgtry(2,:));     
    l=k*2;       
    m=l+sum(nrh);                 
     
  % -------------------Compound of load matrix----------- 
  % Compound of matrix Dlm, which containing the structures dead load. 
  % The load is distributed from row(n) to row(m) in the corresponding  
  % bridgeparts coordinate matrices. 
  %  
  % Dlm=["load"  row1 row2;... "load"  row(n) row(m);]  
    t=0; tt=1; 
    for i=1:Bcoord(end,end)            
        le=length(Bcoord(Bcoord(:,end)==i,1));         
        if i==1                 
           t=1; % Stiffening girder 
        elseif 1<i && i<=k                
               t=2; % Pylons 
        elseif k<i && i<=l                
               t=3; % Cables 
        elseif l<i && i<=m 
               t=4; % Hangers 
        end 
        if weight(t)~=0 
           Dlm(tt,:)=[weight(t) 1 le i]; 
           tt=tt+1; 
        end 
    end     
    Plm=0;    % Point load, which in this case is zero. 
     
  %---------Compound of property matrix------------------    
  % Compound of matrix containing element property, which will correspond   
  % to the matrices Bcoord,Bdof and Bedof, regarding division of  
  % elementgroups. The matrix will have one row of property for each  
  % elementgroup, e.i. one row for each bridgepart.   
    ep2(1,:)=ep(1,:);  
    ep2(2:k,:)=ones(k-2+1,1)*ep(2,:); 
    ep2(k+1:l,:)=ones(l-(k+1)+1,1)*ep(3,:); 
    ep2(l+1:m,:)=ones(m-(l+1)+1,1)*ep(4,:);       
       
  % Variable error governs the convergence requirement 
  % for the iteration process. 
    error=calcch(1,1);  
  % Variable lpro governs how much of the total load  
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  % the calculation will start with, in percent. 
    lpro=calcch(1,2); 
  % Variable linc governs how much the load will increase 
  % after each itearation of the normal force. 
    linc=calcch(1,3);   
   
     
  %---------Calculation of forces and displacements--------   
   
  % Calculation with method two and three. 
    if strcmp(method,'M3') || strcmp(method,'M2') 
     % Compound of stiffness matrix. And for method three also new geometri 
       
[Knon,Fnon,anon,tBcoord]=findGandK(Mgtry,pyc,stvp,ed,Dlm,Plm,Bcoord,... 
                                 Bdof,Bedof,bc,ep2,lpro,linc,error,method); 
       Bcoord=tBcoord;             
        
  % Calculation with first method.      
    else 
     % Stiffening girder gets a lower value for Young's modulus, in purpose  
     % to reduce all global moments in the stiffening girder.       
       ep2(1,1)=ep2(1,1)*10^-5;  
     % Calculation of sectionforces in use of dead load.   
       [anon,Fnon,Knon]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,... 
                             ep2,lpro,linc,error);                          
       ep2(1,1)=ep2(1,1)*10^5;     
       Knon=[]; 
     % Compound of stiffness matrix used in influenceline calculations.  
       [anon,Fnon,Knon]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep2); 
    end    
    disp(' ') 
     
     
     
     
%% Compound of influence lines in use of an linear calculation. 
       
  % Linear calculation is performed in purpose to compound the stiffness  
  % matrix that will be used in calculation of influence lines.    
   
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp(['Calculation of influence lines']); disp(' ');          
          
  % Compound of influence line, by using stiffness matrix K  
  % from linear calculation. 
    Bp2=cell2mat(plot2(:,1)); % Array containing element group numbers,  
                              % signifying which bridgeparts the  
                              % influence points is appearing on. 
    app=cell2mat(plot2(:,2)); % Array containing number signify where on  
                              % the bridge parts the point will appear. 
    eval2=plot2(:,3);         % Array containing type of force or  
                              % displacement to be evaluated.   
    title2=plot2(:,4);        % Array containing title of plotts. 
     
  % Evaluation of influence lines is performed and stored in matrix Infl.   
    non=0;  
    [Infl]=influencelines(Knon,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep2,eval2,app,Bp2,non); 
    disp(' ');          
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%% Calculation of traffic load and its positions.  
  
    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp('Calculation traffic load and its positions') 
  % Stiffening girders global coordinate matrix is picked out from matrix 
  % Bcoord, which is containing coordinates for the entire bridge.                  
    stiffg=Bcoord(Bcoord(:,end)==1,1:2);  
     
  % The distributed load from vehicles in crossway of the bridge,  
  % is separated from the other distributed loads, q1, q2 and q3.   
    dlv=qtr;  
    dlv(end-2:end)=[];     
    qoth=qtr(end-2:end);      
     
  % Calculation of traffic loads position in crossway of the bridge and its  
  % reaction forces on each side. The crossway of the bridge is regarded as 
  % an simply supported beam. 
    [plp dlp rFp rFd]=traffdiv(tr,dlv,qoth,plv);                     
     
  % plp: Matrix containing point load and its position in crossway of the 
  %      bridge to be used in plot function. 
  % dlp: Matrix containing distributed load and its position  
  %      in crossway of the to be used in plot function.  
  % rFp: Array containing reaction forces in the supports on left and  
  %      right side due to the point loads. (The crossway of the bridge  
  %      is regarded as an simply supported beam.) 
  % rFd: Array containing reaction forces in the supports on left and  
  %      right side due to the distributed loads.  
     
  % Compound of traffic load position in length direction of the bridge,  
  % based on the influence lines composition.   
    Dlm=[]; % Matrix that will contain distributed load and it's position, 
            % from traffic load. 
    Plm=[]; % Matrix that will contain point load and it's position, 
            % from traffic load. 
    for i=1:length(Infl(1,:))               
      % The distributed load and point load position is evaluated for 
      % current influence line. 
        [Dl,Pl]=traffload(stiffg,Infl(:,i),rFp,rFd);          
      % The distributed load is stored.    
        Dlm=[Dlm;Dl ones(length(Dl(:,1)),1) ones(length(Dl(:,1)),1)*i];         
      % The point load is stored.   
        Plm=[Plm;Pl ones(length(Pl(:,1)),1) ones(length(Pl(:,1)),1)*i];       
        Dl=[]; Pl=[]; 
    end     
    
     
     
     
     
     
%% Calculation of bridge reaction forces when traffic load is applyed.  
%  Calculation is based on choices for influence lines and choice regarding 
%  traffic lanes.  
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    disp('-----------------------------------------------------------') 
    disp(['Calculation of bridge reaction forces when traffic load'...  
          ' is applyed']); disp(' ');         
     
    disp(' The evaluation will be made with an nonlinear calculation')         
    disp(' ')                      
     
    for i=1:Dlm(end,end) 
        disp([' Calculation ' num2str(i) ' of ' num2str(Dlm(end,end))])      
        
      % The topology matrix for current bridge part is picked out. 
        dof=Bdof(Bdof(:,end)==Bp2(i),1:3); 
      
      % Type of force to be calculated is evaluated.           
        infch=strcmp('N',eval2(i))*1; 
        if infch==0 
           infch=strcmp('V',eval2(i))*2; 
        end  
        if infch==0 
           infch=strcmp('M',eval2(i))*3; 
        end 
        if infch==0 
           infch=strcmp('dv',eval2(i))*2; 
        end 
        if infch==0 
           infch=strcmp('dh',eval2(i))*1; 
        end 
               
      % Current distributed load is picked out. 
        tDlm=Dlm(Dlm(:,end)==i,1:4);   
        tDlm(:,1)=tDlm(:,1); 
      % Current point load is picked out. 
        tPlm=Plm(Plm(:,end)==i,1:3);         
      % Calculation of reactionforces.          
        % Variable to govern size of start load.    
          lpro=calcch(2,2);  
        % Variable to govern increasing of load.   
          linc=calcch(2,3);    
        % Convergence requirement.   
          error=calcch(2,1);   
           
        % Nonlinear calculation.         
          if strcmp(method,'M2')==1 || strcmp(method,'M3')==1 
             [atr,Ftr,K]=calc(tDlm,tPlm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep2... 
                            ,lpro,linc,error,Knon);   
             disp(' ') 
          else 
             [atr,Ftr,K]=calc(tDlm,tPlm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep2... 
                            ,lpro,linc,error);   
             disp(' ')  
          end     
        
      % Wanted displacement is stored. 
        if strcmp('dv',eval2(i))==1 || strcmp('dh',eval2(i))==1 
           row=round(length(dof(:,1))*app(i));  
           if row==0 
              row=1; 
           end              
         % Load from traffic and dead weight.   
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           result1(i)=atr(dof(row,infch));  
         % Load from dead weight.         
           result2(i)=anon(dof(row,infch));  
      % Wanted reaction force is stored.        
        else   
           force1=Ftr(Ftr(:,end)==Bp2(i),1:3); % Load from traffic. 
           force2=Fnon(Fnon(:,end)==Bp2(i),1:3); % Load from dead weight. 
           row=round(length(force1(:,1))*app(i)); 
           if row==0 
              row=1; 
           end 
         % The multiply with 0.001 is to get forces in kN and kNm. 
         % Load from traffic and dead weight is stored. 
           result1(i)=(force1(row,infch)+force2(row,infch))*0.001;  
         % Load from dead weight is stored.   
           result2(i)=force2(row,infch)*0.001; 
        end         
         % The reaction forces is stored for each traffic load. 
           eval([strcat('Ftr',num2str(i)) '=[Ftr(:,1:3)+Fnon(:,1:3)'... 
                 ' Fnon(:,end)];']);            
    end;  disp(' '); 
  
     
     
     
     
     
%% Saving of useful data 
  
  % Compund of storage directery. 
   
    % Compound of mapname 
      mn=clock;        
      mapname=strcat('\',num2str(mn(1)),'_',num2str(mn(2)),... 
              '_',num2str(mn(3)),'_',num2str(mn(4)),'_',num2str(mn(5)),... 
              '_',num2str(round(mn(6))),'\');  
           
    if sum(sum(char(storage)))~=0       
       if exist(char(storage))~=0  
          nodir=0;  
        % Compound of main directory                         
          f1=fullfile(char(storage),mapname); 
          if exist(f1)==0 
             mkdir(f1);         
          end  
           
        % Directory for influencelines   
          if plotcho(5)~=0 || plotcho(6)~=0 
             mapname2='\influencelines\'; 
             f2=fullfile(char(storage),mapname,mapname2);               
             if exist(f2)==0 
                mkdir(f2);         
             end  
          end               
           
        % Directory for section forces     
          if plotcho(2)~=0 
             mapname2='\section_forces\'; 
             f3=fullfile(char(storage),mapname,mapname2);               
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             if exist(f3)==0 
                mkdir(f3);         
             end  
          end       
           
        % Directory for data   
          f4=fullfile(char(storage),mapname,'\data\');  
          mkdir(f4)  
       else            
          nodir=1; 
          disp('---------------------------------------------------------') 
          disp('   The directory you have given does') 
          disp('   not exist and the plots cant be saved') 
          disp(' ') 
          disp('---------------------------------------------------------') 
       end       
    end  
     
    if sum(sum(char(storage)))~=0 
       if exist(char(storage))~=0 
           
        % Influencelines   
          direct=strcat(f4,'Influence_lines.m');                  
          save(direct,'Infl','-ASCII'); 
     
        % Bridge coordinates   
          direct=strcat(f4,'Bridge_coordinates.m');                  
          save(direct,'Bcoord','-ASCII'); 
     
        % Forces 
          direct=strcat(f4,'Reaction_forces_traffic_loads.m');                  
          save(direct,'Ftr','-ASCII'); 
   
          direct=strcat(f4,'Reaction_forces_dead_weight.m');                  
          save(direct,'Ftr','-ASCII');    
        end 
    end 
     
     
     
     
     
%% Plot functions     
         
  % Plot of bridge deformation 
    if plotcho(1)~=0 
       xsc=1; ysc=1; % Scale factors for plot. 
     % Plot of the bridge and its deformation.   
       strplot(Bcoord,Bdof,anon,xsc,ysc)  
                                         
     % Saving of plot.                                    
       if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0; 
          direct=strcat(f1,'Bridge_deformation');                  
          saveas(gcf,direct,'fig')                                      
       end 
    end 
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  % Plot of sectionforces on bridge. 
    if plotcho(2)~=0  
       for i=1:length(plot1(:,1))   
         % Array contaning numers signify which bridgeparts to be plotted.   
           Bp1=cell2mat(plot1(:,1));  
         % Array containing type of forces to be evaluated. 
           Ftype=plot1(:,2); 
         % Array containing title for the graph. 
           title1=plot1(:,3);         
            
         % Compound of plotts.   
           string2=''; 
           string1={'forceplot(Bcoord,Bp1(i),Ftype(i),title1(i),Fnon'}; 
           if sum(length(loadch))==0 
              forceplot(Bcoord,Bp1(i),Ftype(i),title1(i),Fnon);  
           else 
              for ii=1:length(loadch) 
                  string2=strcat(string2,',Ftr',loadch(ii));                    
              end                 
              string2=strcat(string1,string2,');');             
              eval(char(string2));  
           end 
            
         % Compound of filname without blanks.   
           temptitle=char(title1(i)); 
           for ii=1:length(temptitle) 
               if temptitle(ii)==' '; 
                  temptitle(ii)='_';   
               end     
           end   
            
      % Saving of plot.      
        if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0;                                      
           direct=strcat(f3,temptitle);                
           saveas(gcf,direct,'fig'); 
        end 
       end 
    end    
         
     
  % Ploting normal force in hangers. 
    if plotcho(3)~=0 
       t=1;        
       for i=length(sp)*2+1:length(sp)*2+sum(nrh) 
         % Force in actuall hanger is picked out. 
           tN=Fnon(Fnon(:,end)==i,1);  
           Nhang(t,1)=tN(1);             
           t=t+1; 
       end    
        
     % Compound of plot. 
       figure 
       axes('fontsize',12,'FontName','times'); 
       ylabel('[kN]','fontname','times','fontsize',12); 
       title('Bar graph showing forcees in 
hangers','fontname','times','fontsize',12); 
       bar([1:t-1],Nhang*0.001,'stack'),colormap([.5 .5 .5]); 
        
     % Saving figure. 
       if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0; 
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          direct=strcat(f1,'Normal_force_in_hangers');                
          saveas(gcf,direct,'fig')       
       end 
    end         
        
     
  % Plot of traffic load, in bridge cross way direction.     
    if plotcho(4)~=0 
       forceplot2(plp,dlp,sum(tr(2,:))) 
     % Saving figure. 
       if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0; 
          direct=strcat(f1,'Traffic_load_in_bridge_crossway_direction');               
          saveas(gcf,direct,'fig')                    
       end 
    end    
        
     
  % Plot of influencelines with or without worst load. 
    coord=Bcoord(Bcoord(:,end)==1,1); % Stiffening girders coordinate  
                                      % matrix is picked out. 
    if plotcho(5)~=0 || plotcho(6)~=0   
      
     % Correct labels on y-axis for plot is found out. 
       for i=1:length(Infl(1,:))           
           dh=strcmp(eval2(i),'dh'); 
           dv=strcmp(eval2(i),'dv'); 
           fN=strcmp(eval2(i),'N'); 
           fV=strcmp(eval2(i),'V'); 
           fM=strcmp(eval2(i),'M');         
           if fN==1 
              label2={'[kN]'}; 
              scale=0.001; 
           elseif fV==1 
                  label2={'[kN]'}; 
                  scale=0.001; 
           elseif fM==1 
                  label2={'[kNm]'}; 
                  scale=0.001; 
           end     
           if dh==1 || dv==1 
              label2={'(m)'}; 
              scale=1; 
           end 
            
           inflx=Infl(:,i)*scale; 
           if plotcho(6)~=0; % Plot with traffic load displayed will be 
performed. 
              Dl=Dlm(Dlm(:,end)==i,1:3);               
              Pl=Plm(Plm(:,end)==i,1:2);               
              inflplot(coord,inflx,label2,title2(i),Dl,Pl)      
              Dl=[0 0 0]; 
              Pl=[0 0];              
           else % Plot without traffic load displayed will be performed. 
              Dl=0; Pl=0; 
              inflplot(coord,inflx,label2,title2(i),Dl,Pl)         
           end 
            
         % Compound of filname without blanks.   
           temptitle=char(title2(i)); 
           for ii=1:length(temptitle) 
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               if temptitle(ii)==' '; 
                  temptitle(ii)='_';   
               end     
           end       
  
         % Saving of plots.      
           if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0;                                   
              direct=strcat(f2,temptitle);                
              saveas(gcf,direct,'fig')                                      
           end            
       end             
    end 
     
     
  % Plot of forces in choosen points for traffic load and dead load. 
    if plotcho(7)~=0 
       forcepres(result1,result2,app,Bp2,eval2,Bcoord) 
        
     % Save figure  
       if sum(sum(char(storage)))~=0 && nodir==0;  
          
direct=strcat(f1,'Presentation_of_influence_points_and_forces_on_bridge');             
          saveas(gcf,direct,'fig')         
       end 
    end 
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A.4 Funktionen coordassemb.m 

 
function Bcoord=coordassemb(Mgtry,pyc,stvp,ed) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function coordassemb(Mgtry,pyc,stvp,ed) 
%        
%   PURPOSE: To put together the coordinated matrix containing coordinates  
%            for every bridge part constituting the bridge.  
%        
%   INPUT:  
% 
%     Mgtry: Matrix containing hanger distance "s", span length "sp",  
%            cable sagging "f" for each span, from span one to span n.  
%                    
%            Mgtry=[s; sp; f]                
%            
%             s=[s1 s2....s(n)]        
%            
%            sp=[sp1 sp2....sp(n)]            
% 
%             f=[f1 f2...f(n)] 
% 
%       pyc: Matrix containing pylons top coordinates, from bridge left 
%            pylon the to right, i.e. pylon one to pylon n. 
%            
%            pyc=[x1 y1;.. xn yn] 
%                    
%      stvp: Stiffening girders vertical position, where vertical  
%            zero point is in origo. The pylons bottom will also be placed 
%            at y=0.  
% 
%        ed: Array containing element division for stiffening girder, 
%            pylons and cables, a number telling quantity of elements/m. 
% 
%            ed=[stge pe ce];    
% 
%              stge: Stiffening girders element division. 
%                pe: Pylons element division, one "pe" representing  
%                    all pylons. 
%                ce: Cables element division, where every spans cable have  
%                    its own element division. ce is therefore an array  
%                    with the left spans cable division put first, and the 
%                    right spans cable element division last in the array. 
% 
%   OUTPUT:        
% 
%       The output is a matrix like the one below, containing coordinates  
%       for every bridge part. The two first columns contains x- and  
%       y-coordinates. The third column indicates connection to other  
%       structure parts, e.g. where the pylon and the stiffening girder  
%       connects. The fourth column contains numbering of the bridge parts, 
%       which divide them in to element groups. For example the  
%       stiffening girder is signified by number one and the first pylon  
%       (at the left end) is signified by number two. 
% 
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%       output=[x y  "connection mark" 1 
%               . .            .       . 
%               . .            .       . 
%              xn yn "connection mark" n] 
%              
% 
%    USED FUNCTIONS:        
%               
%      cablecoord.m: Function to put together a matrix containing the  
%                    cables coordinates.                               
%       hangstiff.m: Function to compound an array containing the  
%                    x-coordinates at the points where the hangers and  
%                    pylons are connected to the stiffening girder.  
%     coordinates.m: Function to put together a matrix containing  
%                    coordinates for a certain bridge part, after given 
%                    element division and connection points.  
%-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
    stge=ed(1);   % Stiffening girders element division. 
    pe=ed(2);     % Pylons element division. 
    ce=ed(3:end); % Cables element division.        
    s=Mgtry(1,:); % Array containing hanger distance for each span. 
    sp=Mgtry(2,:);% Array containing span length for each span.      
    f=Mgtry(3,:); % Array containing cables sagging for each span.      
         
         
  %-----Stiffening girders matrix is put together----------   
       
    limit=0.5; % Variable to govern the distance from last/first hanger  
               % to land/pylon.      
    Bp=1;      % Marking of the bridge parts, i.e. division of the  
               % bridge parts into element groups. The first marking  
               % is of the stiffening girder.   
                
    np=hangstiff(s,sp,limit);        % The coordinates for the connection 
                                     % points to hanger and pylon is  
                                     % compound. 
                                      
    np=[np ones(length(np),1)*stvp]; % The y-coordinates for necessary  
                                     % connection points is added. 
                                    
    stiffg=coordinates(np,stge,Bp);  % Compound of every nodes coordinate 
                                     % constituting the stiffening girder. 
                                     
    for i=1:length(pyc(:,1))        % x-coordinate for stiffening girders           
        pylpos(i)=sum(sp(1:i));     % connection to pylon is being stored.              
    end         
     
    mark=4; % Variable in purpose to mark pylons connection, to be able to  
            % separate those type of connections from connection to  
            % land ends.  
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  % Marking of stiffening girders connection to land and pylons,  
  % which will be stored in the third column of matrix stiffg.     
    for i=1:length(stiffg(:,1)) 
        if stiffg(i,3)==1 % Indicates some kind of connection,  
                          % either to hanger or to pylon.               
         % Marking of left bridge end, i.e. where the first 
         % x-coordinate is equal to zero. 
           if stiffg(i,1)==0  
              stiffg(i,3)=2;  
           end                 
         % Marking of right bridge end, i.e. where the last 
         % x-coordinate is equal to the bridge total length. 
           if round(stiffg(i,1)*10^5)/(10^5)==round(sum(sp)*10^5)/(10^5) 
              stiffg(i,3)=3;  
           end 
         % Marking of pylons connection. 
           for ii=1:length(pylpos) 
               A=round(stiffg(i,1)*10^5); 
               B=round(pylpos(ii)*10^5);                   
               if A==B % True means shared connection point is found.  
                  stiffg(i,3)=mark;  
                  mark=mark+1; 
               end 
           end          
        end 
    end        
         
         
  %-----Pylons matrix is put together---------------------- 
  
    Py=[]; 
    Bp=Bp+1; % Variable in purpose to give every pylon it's  
             % element group number. 
              
    for i=1:length(pyc(:,1)) 
        npPy=[pylpos(i) 0         % Matrix containing the start coordinate,  
              pylpos(i) stvp      % mid coordinates and end coordinate for   
              pyc(i,1) pyc(i,2)]; % the pylons. 
                                   
                                   
        Pyt=coordinates(npPy,pe,Bp); % Compound of every nodes coordinate  
                                     % constituting the pylon. 
        Py=[Py; Pyt];  % Matrix containing all the pylons coordinates. 
        Bp=Bp+1; 
    end   
         
     
  %-----Cables matrix is put together----------------------        
   
    pos=[0 stvp pyc(1,:)]; % First cables first connection point. 
     
  % Compound of matrix that governs which points the  
  % cable will extend between. 
    for i=1:length(pyc(:,1))-1                    
        pos=[pos; pyc(i,:) pyc(i+1,:)];            
    end 
    pos=[pos; pyc(end,:) sum(sp) stvp]; % Last cables, last connection  
                                        % point is added to the matrix.     
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  % Compound of every nodes coordinate constituting the cable.    
    cableM=cablecoord(s,sp,f,pos,ce,limit,Bp);  
                                                   
     
  %-----Hanger matrix is put together----------------------         
       
  % The hangers upper coordinates is picked out from the cables 
  % coordinate matrix. 
    c=1;        
    for i=cableM(1,end):cableM(end,end)  
        tcable=cableM(cableM(:,end)==i,1:3); % Current cable matrix is  
                                             % picked out.  
      % For loop in purpose to find the correct upper coordinates 
      % for the hangers. 
        for ii=1:length(tcable(:,1)) 
            if tcable(ii,3)==1 
               uhc(c,1:2)=tcable(ii,1:2); 
               c=c+1;                 
            end 
        end 
    end         
         
  % Lower x- and y-coordinates is picked out from the stiffening 
  % girders matrix. 
       
    t=1; 
  % For loop in purpose to find correct lower coordinates for the hangers.      
    for i=1:length(stiffg(:,1)) 
        if stiffg(i,3)==1 
           lhc(t,1:2)=stiffg(i,1:2); 
           t=t+1; 
        end 
    end       
     
  % For loop in purpose to put together hangers matrix. 
    ii=1; Bp=cableM(end,end)+1; 
    for i=1:length(uhc(:,1));         
        hang(ii,1:4)=[uhc(i,1:2) 0 Bp]; 
        hang(ii+1,1:4)=[lhc(i,1:2)  0 Bp]; 
        ii=ii+2; 
        Bp=Bp+1; 
    end 
         
  %-----Compound of output matrix--------------------------   
       
  % The coordinates in the matrices are rounded to five decimals. 
  % The reason for this is because of problems with some numbers  
  % coming from nowhere and appearing in the eight or nine decimal. 
  % The importance of this is because of the ability to find the correct  
  % nodes that is shared by several number of elements.      
    stiffg=round(stiffg*10^5)/(10^5); 
    Py=round(Py*10^5)/(10^5); 
    cableM=round(cableM*10^5)/(10^5); 
  % Output matrix.   
    Bcoord=[stiffg; Py; cableM; hang];  
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A.5 Funktionen bdofassemb.m 

function Bdof=bdofassemb(Mgtry,pyc,stvp,Bcoord,supp) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function bdofassemb(Mgtry,pyc,stvp,Bcoord,supp) 
%   
%   PURPOSE: To put together a matrix containing topology matrices for all 
%            bridge parts, i.e. the bridge parts degrees of freedom. 
%        
%   INPUT: 
% 
%      supp: An array containing numbers that governs the  
%            configurations for the bridge support.  
%        
%    Bcoord: Matrix containing coordinate matrices for all bridge parts.             
%    
%     Mgtry: Matrix containing bridge main geometry. Array s contains 
%            hanger distance for each span, array sp contains span length 
%            for each span and array f contains cable sagging for each 
%            span. The array content is given from the left span to the 
%            right, from 1 to n. 
% 
%                 Mgtry=[ s1   s2 ...  s(n);     
%                        sp1  sp2 ... sp(n)      
%                         f1   f2 ...  f(n)]  
% 
%      stvp: The variable stvp contains the stiffening girders  
%            vertical possition. 
%        
%       pyc: Matrix pyc contains coordinates for the pylon tops. One row  
%            for each pylon, from pylon one to pylon n. 
% 
%           pyc=[x1   y1;    
%                :     :   
%               x(n) y(n)]  
% 
%   OUTPUT:     
%        
%       A matrix of size n times five, where the three first colums  
%       contains the bridge topology matrices. The fourth column  
%       contains information regarding the connection points and the fifth  
%       column contains numbers for division of element groups. 
% 
%   USED FUNCTIONS:          
% 
%   dofassemb.m: Function to assemble the topology matrices, containing  
%                degree of freedom for the different bridgeparts. 
% 
%     hangqua.m: Function to calculate quantity of hangers in a span and to  
%                calculate a hanger distance to land and pylon.  
%-------------------------------------------------------------------------- 
     
     
    sp=Mgtry(2,:);  
    s=Mgtry(1,:);                     
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  %-----Compound of stiffening girders topology matrix----- 
   
    Bp=1;  % Variable that assign the element group number,  
           % for each bridge part. 
    shM=[];  
    startnr=1; % Start numbering for the degrees of freedom (d.o.f.). 
     
  % Stiffening girders coordinate matrix is picked out. 
    stiffg=Bcoord(Bcoord(:,end)==1,1:3);  
     
  % Stiffening girders topology matrix is compounded. 
    stiffdof=dofassemb(startnr,stiffg,shM,Bp); 
   
     
  %-----Compound of pylons topology matrix-----------------                     
   
    pp=4; % Marking of the connection point to the first pylon. 
    dofnr=stiffdof(end,3)+1; % Variable to govern the numbering  
                             % of the d.o.f. 
    Pydof=[]; 
    for i=2:length(supp)-1; 
      % If statement in purpose to control if there is some connection  
      % between pylon and stiffening girder.  
        if supp(i)>1                         
         % D.o.f is picked out.  
           dof=stiffdof(stiffdof(:,4)==pp,1:3);           
        end 
      % Pylons coordinate is picked out.  
        Py=Bcoord(Bcoord(:,end)==i,1:3);  
      % Connection points x-coordinate.   
        x=round(sum(sp(1:(i-1)))*10^5)/(10^5);          
        if supp(i)==1                    % Free hanging stiffening girder. 
           shM=[];                     
           Pydoft=dofassemb(dofnr,Py,shM,i);  
        elseif supp(i)==2                % Roll connection.                  
               shM=[x stvp 0 dof(2) 0];   
               Pydoft=dofassemb(dofnr,Py,shM,i); 
        elseif supp(i)==3                % Fixed roll connection.                      
               shM=[x stvp dof(1:2) 0];                
               Pydoft=dofassemb(dofnr,Py,shM,i);  
        elseif supp(i)==4                % Stiff connection. 
               shM=[x stvp dof(1:3)]; 
               Pydoft=dofassemb(dofnr,Py,shM,i);   
        end       
        Pydof=[Pydof; Pydoft];  % Topology matrix for all pylons is stored.        
        pp=pp+1;                % The number indicating connection to pylon 
                                % is increased. 
        dofnr=Pydof(end,3)+1;   % Start number for d.o.f for next pylon.         
    end 
  
 
 
 
 
 
 
  %-----Cables matrix containing d.o.f is put together------ 
   
    cdof=[]; 
    dofnr=Pydof(end,3)+1; % Start number, for numbering of the d.o.f. 
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    Bp=length(sp)+1;      % Variable that assign the element group number. 
     
    for i=1:length(sp)             
        cable=Bcoord(Bcoord(:,end)==Bp,1:3);         
        if i==1                % First spans cable.  
         % Pylons topology matrix is picked out. 
           Pydoft=Pydof(Pydof(:,end)==i+1,1:3);            
         % Compound of matrix containing shared degrees of freedom 
         % and coordinates at that point. 
           xyc=round(pyc(i,:)*10^5)/(10^5); % Coordinates for pylon top. 
           shM=[xyc Pydoft(end,1) Pydoft(end,2) 0]; 
        elseif i==length(sp)   % Last spans cable. 
             % Pylons topology matrix is picked out. 
               Pydoft=Pydof(Pydof(:,end)==i,1:3);                
               xyc=round(pyc(i-1,:)*10^5)/(10^5); 
               shM=[xyc Pydoft(end,1) Pydoft(end,2) 0];  
        else                   % Mid spans cables.  
               Pydoft1=Pydof(Pydof(:,end)==i,1:3); 
               Pydoft2=Pydof(Pydof(:,end)==i+1,1:3);  
               xyc=round(pyc(i-1:i,:)*10^5)/(10^5); 
               shM=[xyc(1,:) Pydoft1(end,1) Pydoft1(end,2) 0 
                    xyc(2,:) Pydoft2(end,1) Pydoft2(end,2) 0];   
        end 
         
      % Compound of topology matrix for current span. 
        cdoft=dofassemb(dofnr,cable,shM,Bp); 
         
        cdof=[cdof; cdoft];     % Cables topology matrix is stored.     
        dofnr=max(max(cdof))+1; % Start number for next matrix d.o.f 
        Bp=Bp+1;                % Compound of number that distinguish the 
                                % next cable element group. 
    end             
   
   %------Hangers topology matrix is put together------------ 
    
   % Quantity of hangers for each span is calculated. 
     for i=1:length(s) 
         A=hangqua(s(i),sp(i),0.5); 
         nrh(i)=A(1); % Array containing number of hangers for each 
                      % span from left to right. 
     end           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   % Hangers upper degrees of freedom is picked out from the 
   % cables topology matrix. 
     t=1; 
     for i=1:length(sp) 
         if nrh(i)~=0 % True signifies that the span contains hangers. 
            Bp=i+length(Mgtry(1,:)); 
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          % Current spans cable-topology matrix is picked out.   
            cabledof=cdof(cdof(:,end)==Bp,1:4);             
          % For loop in purpose to find out which d.o.f  
          % the hanger should be connected to.  
            for ii=1:length(cabledof(:,1))  
                if cabledof(ii,4)==1 % True signifys that the correct 
                                     % d.o.f has been found. 
                   hangdof(t:t+1,1:2)=[cabledof(ii,1:2); 0 0]; 
                   t=t+2; 
                end 
            end                     
         end 
     end          
       
   % Hangers lower d.o.f is picked out from stiffening girder.         
     t=2; 
     for i=1:length(stiffdof(:,1))  
         if stiffdof(i,4)==1 % True signifies that the correct 
                             % d.o.f has been found. 
            hangdof(t,1:2)=stiffdof(i,1:2); 
            t=t+2; 
         end             
     end                
             
   % D.o.f for rotation is applied to the hangers matrix.  
     t=cdof(end,3)+1;    
     for i=1:length(hangdof(:,1)) 
         hangdof(i,3)=t; 
         t=t+1; 
     end  
     col1=length(stiffdof(1,:)); 
     col2=length(hangdof(1,:)); 
      
   % Hangers topology matrix is getting size to fit the rest of the 
   % topology matrices. 
     hangdof=[hangdof zeros(length(hangdof),col1-col2)];  
            
   % Element group number is applied in form of variable Bp. Every hanger 
   % will have it's own element group number. 
     Bp=2*length(sp)+1; t=1;             
     for i=1:sum(nrh) 
         hangdof(t:t+1,end)=Bp;                 
         Bp=Bp+1; 
         t=t+2; 
     end                    
   
    
  %-----The output matrix is being compound-------------- 
     
       Bdof=[stiffdof; Pydof; cdof; hangdof];       
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A.6 Funktionen edofassemb.m 

function Bedof=edofassemb(Bdof) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function Bedof=edofassemb(Bdof) 
%    
%   PURPOSE: To compound the element topology matrix for a structure 
%            constituting of beam elements or bar elements.  
% 
%   INPUT:  
%    
%   Notation: To be able to separate bar and beam elements from each other 
%             in the matrix Bdof, the d.o.f. belonging to bar elements must 
%             be put to minus. 
%        
%    Bdof: Matrix containing bridge topology matrices. The first three 
%          columns contains d.o.f and the last column contains the  
%          different bridge parts element group number. 
% 
%   OUTPUT: 
% 
%         Matrix containing element topology matrices for all bridge parts. 
%         The first column contains numbering of the elements. The rest of  
%         the columns, except the last, contains d.o.f that constitutes the  
%         elements. The last column contains the element group numbering. 
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    strnr=1;   % Numbering of the elements constituting the bridge parts. 
    Bedof=[];    
    t=length(Bdof(1,:)); 
    for i=1:Bdof(end,end) 
      % Topology matrix for current bridge part is picked out.   
        dof=Bdof(Bdof(:,end)==i,1:t);                                        
        Bp=dof(1,end);   % Variable in purpose to mark the output matrix  
                         % with the correct element group number. 
         
      % Compound of topology matrix for one element group,  
      % i.e. one bridge part. 
        for ii=1:length(dof(:,1))-1 
            if dof(1,1)>0   % Beam elements.  
               Bedoft(ii,:)=[strnr dof(ii,1:3) dof(ii+1,1:3) Bp];              
            else            % Bar elements. 
               Bedoft(ii,:)=[strnr dof(ii,1:2) dof(ii+1,1:2) 0 0 Bp];  
            end 
            strnr=strnr+1;  % Variable which is numbering the elements. 
        end               
       
        Bedof=[Bedof; Bedoft]; % Compound of output matrix.     
        Bedoft=zeros(1,8); 
        strnr=abs(Bedof(end,1))+1; % Increase of element numbering.  
    end 
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A.7 Funktionen boundary.m 

function bc=boundary(Mgtry,Bdof,supp); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function boundery(Mgtry,Bdof,supp) 
%    
%   PURPOSE: To compound a matrix containing the bridge boundary  
%            conditions.    
%   INPUT:  
% 
%     Mgtry: Matrix containing bridge main geometry. 
%            Mgtry=[s; sp; f];           
%                  s: Array containing the distance between the 
%                     hangers for every span. 
%                 sp: Array containing the span length for each span. 
%                  f: Array containing the sagging for each span.  
% 
%      Bdof: A matrix containing the bridge parts topology matrices,  
%            separated by the element group number in the last column. 
% 
%      supp: An array containing numbers that govern the configurations  
%            for the bridge support over the pylons and land ends.  
% 
%   OUTPUT:     
% 
%           A matrix containing two columns. The first column contains  
%           d.o.f, and the second column contains their predetermined  
%           displacement, which in this case will be zero. 
% 
%   USED FUNCTIONS:         
% 
%        hangqua.m: Function to calculate quantity of hangers in a span 
%                   and to calculate the distance from first/last hanger to 
%                   land or pylon. 
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    s=Mgtry(1,:);  
    sp=Mgtry(2,:);       
  % Calculation of quantity of hangers in each spans.  
    for i=1:length(s) 
            A=hangqua(s(i),sp(i),0.5); 
            nrh(i)=A(1); 
    end     
     
  % Boundery conditions for stiffening girder. 
    stifdof=Bdof(Bdof(:,end)==1,1:3);     
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  % Bridge left end point.               
    bclep=[];  
    if s(1)~=0  % True means there is hangers in the first span.       
        
       if supp(1)==2; % Free roll support. 
          bclep(1,1)=stifdof(1,2);  
       end     
       if supp(1)==3; % Fixed roll support. 
          bclep(1,1)=stifdof(1,1); 
          bclep(2,1)=stifdof(1,2); 
       end     
       if supp(1)==4; % Total fixed support.                                         
          bclep(1,1)=stifdof(1,1); 
          bclep(2,1)=stifdof(1,2);      
          bclep(3,1)=stifdof(1,3);      
       end 
       bclep=[bclep zeros(length(bclep),1)]; 
    end 
             
  % Bridge right end point. 
    bcrep=[];     
    if s(end)~=0 % There is hangers in the last span.       
        
       if supp(end)==2; % Free roll support. 
          bcrep(1,1)=stifdof(end,2); 
       end     
       if supp(end)==3; % Fixed roll support. 
          bcrep(1,1)=stifdof(end,1); 
          bcrep(2,1)=stifdof(end,2); 
       end     
       if supp(end)==4; % Total fixed support.                                         
          bcrep(1,1)=stifdof(end,1); 
          bcrep(2,1)=stifdof(end,2);      
          bcrep(3,1)=stifdof(end,3);      
       end                
       bcrep=[bcrep zeros(length(bcrep),1)]; 
    end             
     
  % Pylons boundery conditions, i.e totaly fixt in pylon bottom.   
    bcpy=[];   
    for i=2:length(sp) 
        Py=Bdof(Bdof(:,end)==i,1:3);         
        bcpyt=[Py(1,1:3)' zeros(3,1)];                  
        bcpy=[bcpy; bcpyt];         
    end 
       
  % Cables boundery conditions. 
    nrcleft=length(sp)+1; 
    nrcright=length(sp)*2; 
    lcdof=Bdof(Bdof(:,end)==nrcleft,1:3);     
    rcdof=Bdof(Bdof(:,end)==nrcright,1:3);     
    bccable=[[lcdof(1,1:2)' zeros(2,1) ]; [rcdof(end,1:2)' zeros(2,1)]];          
    
 % Compound of the output matrix.  
   bc=[bclep ; bcpy; bcrep; bccable]; 
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A.8 Funktionen calc.m 

 
function [a,Fs,K]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,lpro,linc,error,Kin) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
% § Input to perform a linear calculation. 
%   function [a,F,K]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep) 
%  
% § Input to perform a nonlinear calculation. 
%   function [a,F,K]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,... 
%                    lpro,linc,error) 
% 
% § Input to perform a nonlinear calculation for a structure  
%   with initial stiffness. 
%   function [a,F,K]=calc(Dlm,Plm,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,... 
%                    lpro,linc,error,Kin)     
% 
%   PURPOSE: To evaluate displacements, forces and stiffness matrix K 
%            for inputted structure in use of an linear or nonlinear  
%            calculation. The nonlinear effect considered here is the  
%            p-delta effect. This function can perform calculations for 
%            structures consisting of both beam elements and bar  
%            elements. To make the function recognize bar elements, put  
%            topology matrix d.o.f to "minus". To do an linear calculation,  
%            don't put in the three last inputs, "lpro", "linc"  
%            and "error". 
% 
%   INPUT: 
% 
%       Dlm: Matrix containing distributed load and its positions, from  
%            row(n) to row(m) in the coordinate matrix corresponding to  
%            that structure part being exposed to distributed load.  
%            The value of variable Bp indicates which part of the structure 
%            being exposed to distributed load, i.e. the element group 
%            number. 
% 
%            Dlm=["load" row1  row2 Bp;  
%                 "load" row3  row4 Bp; 
%                    :    :      :                                  
%                 "load" row(n) row(m) Bp]    
% 
%       Plm: Matrix containing point load and it's positions. 
%             
%            Plm=["load" row1 Bp; 
%                 "load" row2 Bp; 
%                    :    : 
%                 "load" row(n) Bp]  
%      
%    Bcoord: Matrix containing coordinates for the entire structure. The  
%            two first columns of the matrix contains x and y coordinates.  
%            The different bridge parts is separated by the element group  
%            number, which is put in the last column of the matrix Bcoord.             
% 
%      Bdof: Matrix containing the topology matrices for the entire  
%            structure. Also separated by the element group number for each 



A.8. Funktionen calc.m 

 111 

%            bridge part, in the same way as matrix Bcoord. 
% 
%     Bedof: Matrix containing the element topology matrix for the entire 
%            structure. Also separated with the value of variable Bp, in 
%            the same way as matrix  Bcoord. 
% 
%        bc: Matrix containing the structures boundary condition. 
% 
%        ep: Matrix containing the structures element properties, which 
%            must have the same number of rows as the division of bridge 
%            parts, i.e. the highest element group number. Therefore, one 
%            row for each bridge part. 
% 
%            E=Young's modulus. 
%            A=Cross section area. 
%            I=Moment of inertia.    
% 
%            ep=[E1 A1 I1 
%                E2 A2 I2 
%                :  :  :  
%                En An In]    
% 
%      lpro: The value of variable lpro decides how much of the inputted 
%            load (in percent) the calculation will start with. 
%             A number between 0 and 1.      
% 
%      linc: The value of variable linc decides how much the load will  
%            increase (in percent) after each iteration.  
%            A number between 0 and 1.      
% 
%     error: The value of variable error decides the convergence  
%            requirements for the iteration process.  
%            A number between 0 and 1. 
% 
%       Kin: Input of stiffness matrix with initial stiffness. 
% 
%    OUTPUT:  
%         a: Array containing displacement for every node constituting 
%            the bridge. 
% 
%         F: Matrix containing section forces for every point in  
%            the structure. Bp represents the element group number. 
% 
%            F=[N V M Bp 
%               : : : : 
%               N V M Bp]                 
% 
%         K: Stiffness matrix for the entire structure. 
% 
%   USED FUNCTIONS: 
% 
%   ( All these function are CalFEM - functions ) 
%coordxtr.m: Extract nodal coordinate data from the global coordinate  
%            matrix for a number of elements with equal number of  
%            element nodes and dof's.  
%  beam2g.m: Compute the element stiffness matrix for a two dimensional 
%            beam element with respect to geometric nonlinearity. 
%   assem.m: Assemble element matrices Ke ( and fe ) into the global 
%            stiffness matrix K ( and the global force vector f ) 
%            according to the topology matrix edof.    
%  solveq.m: Solve static FE-equations considering boundary  
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%            conditions.  
% beam2qs.m: To compute section forces in two dimensional beam  
%            element (beam2e).   
% extract.m: Extract element displacements from the global displacement 
%            vector according to the topology matrix edof.       
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
  % Distributed load is applied to the element topology matrix.       
    Bedof=[Bedof(:,1:end-1) zeros(length(Bedof(:,1)),1) Bedof(:,end)];      
    if sum(sum(Dlm))~=0 
       for i=1:length(Dlm(:,1))   
           qarray=Bedof(Bedof(:,end)==Dlm(i,end),end-1);          
           qarray(Dlm(i,2):Dlm(i,3)-1,1)=Dlm(i,1);                   
           Bedof(Bedof(:,end)==Dlm(i,end),end-
1)=qarray+Bedof(Bedof(:,end)==Dlm(i,end),end-1); 
           qarray=[]; 
       end 
    end 
  
  % Point load is applied to the topology matrix. 
    Bdof=[Bdof(:,1:end-1) zeros(length(Bdof(:,1)),1) Bdof(:,end)];       
    if sum(sum(Plm))~=0 
       for i=1:length(Plm(:,1)) 
           parray=Bdof(Bdof(:,end)==Plm(i,end),end-1); 
           parray(Plm(i,2),1)=Plm(i,1); 
           Bdof(Bdof(:,end)==Plm(i,end),end-
1)=parray+Bdof(Bdof(:,end)==Plm(i,end),end-1); 
           parray=[]; 
       end 
    end 
       
    if nargin>8 % True means the current calculation is an  
                % nonlinear calculation. With inputs lpro, 
                % linc, error at the end. 
                                 
       qtot=sum(Bdof(:,end-1))+sum(Bedof(:,end-1));      
        
     % The point load is getting it's start value. 
       Bdof(:,end-1)=Bdof(:,end-1)*lpro;         
     % The distributed load is getting it's start value.                                
       Bedof(:,end-1)=Bedof(:,end-1)*lpro;  
    else 
     % Increase of qtot to make the while loop run  
     % one time for the case of an linear calculation. 
       qtot=(sum(Bdof(:,end-1))+sum(Bedof(:,end-1)))*2;  
    end 
  
  % Summing of point load and distributed load.   
    qcomp=sum(Bdof(:,end-1))+sum(Bedof(:,end-1));  
     
  % The stiffness matrix is getting correct size.     
    sizeK=max(max(abs(Bdof(:,1:3))));  
    disp(['  The size of the stiffness matrix is ' num2str(sizeK)... 
    ' times ' num2str(sizeK)]) 
    disp(' ') 
     
    c=1; % Variable to govern the normal force in iteration process,  
         % so that the while loop still runs after the weight increasing.          
    nn=0; % Counting of weight increasing.      
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    N=[zeros(length(Bedof(:,1)),1) Bedof(:,end)]; % Initial normal forces. 
     
    if nargin>8 
    % Calculation of total number of weight increase calculations. 
      lincnr=ceil(log10(1/lpro)/log10(linc+1));  
    end 
     
    if nargin<11 % For the case when the structure do not have an  
                 % initial stiffness. 
       Kin=0; 
    end 
         
  % While loop in purpose to increase the weight. 
    while qcomp<qtot        
          n=0; % Counting of iterations regarding the  
               % elements normal forces.            
                     
        % In case of an linear calculation the load was increased earlier  
        % in purpose to make the while loop run one time. Here it will get  
        % it's correct size. 
          if nargin<9                    
             qtot=qtot/2;  
          end       
           
        % While loop for iteration of normal forces. 
          while  sum(c(:))~=0                                  
                  
                 if nargin==8 
                    K=lpro;     
                    f=zeros(sizeK,1);                    
                 else 
                    K=zeros(sizeK,sizeK); 
                    f=zeros(sizeK,1);                    
                 end 
                  
               %-------Compound of stiffness matrix K and array f---  
                
               % For loop 1: Purpose is to run all the parts of the  
               %             structure, separated by the element group  
               %             number in the end column of matrix Bdof,  
               %             Bcoord and Bedof. 
                
                 for i=1:Bcoord(end,end)  
                   % Coordinate matrix is picked out.   
                     coord=Bcoord(Bcoord(:,end)==i,1:2); 
                      
                   % Topology matrix for current bridge part is picked out. 
                     dof=Bdof(Bdof(:,end)==i,1:end);  
                      
                     if dof(1,1)<0 % True: Current bridge part is a bar  
                                   % elements and only has two columns  
                                   % containing d.o.f.  
                        dof(:,3)=[];   
                        dof=abs(dof); 
                     end 
                      
                   % Element topology matrix for current bridge part is 
                   % picked out. 
                     edof=Bedof(Bedof(:,end)==i,1:end);  
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                     if edof(1,2)<0 % True means current structure  
                                    % part is a bar element. 
                        edof(:,6:7)=[];   
                        edof=abs(edof); 
                     end 
                      
                     newN=N(N(:,end)==i,1); % Normal forces for structure. 
                      
                   % For loop 2: Purpose is to run all elements in one  
                   % bridge part and assemble the stiffness matrix K. 
                     for ii=1:length(edof(:,1))                          
                    [Ex,Ey]=coordxtr(edof(ii,1:end-2),coord,dof(:,1:3),2);              
                       % Assembling of new stiffness matrix K and load 
                       % array f. 
                         if edof(1,2)>0 % True: Current element is an beam  
                                        %       element. 
                          % Distributed load on element. 
                            qel=edof(ii,end-1);  
                          % Length of actual element.   
                          elL=sqrt(abs(Ex(1)-Ex(2))^2+abs(Ey(1)-Ey(2))^2);  
                          % Assemble of element stiffness matrix.    
                            if nargin~=8 
                               Ke=beam2g(Ex,Ey,ep(i,:),newN(ii,1));  
                            end 
                          % Assemble of element load array. 
                            fe=[0 -qel*elL/2 0 0 -qel*elL/2 0]';  
                          % Adding of element load array to global load 
                          % array, and adding of element stiffness matrix 
                          % to global stiffness matrix. 
                          if nargin~=8 
                  [K f]=assem(edof(ii,1:end-2),sparse(K),sparse(Ke),f,fe); 
                          else 
                             f(edof(ii,2:7))=fe; 
                          end 
                         elseif edof(1,2)<0 
                          % The current element is a bar element. 
                            Ke=bar2g(Ex,Ey,ep(i,:),newN(ii,1));                         
                      K=assem(edof(ii,1:end-2),sparse(K),sparse(Ke),f,fe); 
                         end 
                               
                       % If statement, to decide if the structure are  
                       % exposed to some point load or not. 
                         if dof(ii,end-1)~=0  
                          % There is some point load on the current part 
                          % of the structure.  
                            f(dof(ii,2))=f(dof(ii,2))-dof(ii,end-1);  
                         end 
                          
                     end % End of for loop 2. 
                 end % End of for loop 1.                  
                  
                 if sum(sum(Kin))~=0; % Adding of initial stiffness, for  
                                      % the case when Kin is inputted.                  
                    K=K+Kin;                      
                 end 
                                   
               %--------Solving of equation system-------------------------             
                                     
                 [a r]=solveq(sparse(K),f,bc); 
                                   



A.8. Funktionen calc.m 

 115 

               %--------Evaluation of new normal forces-------------------- 
                 N0=N; % Normal force from former calculation is stored 
                 tN=[];                        
               % For loop 1: Purpose is to run all the bridge parts.              
                 t=1;  
                 for i=1:Bcoord(end,end) 
                   % Coordinate matrix for current bridge part is  
                   % picked out. 
                     coord=Bcoord(Bcoord(:,end)==i,1:2); 
                   % Element topology matrix for current bridge part is 
                   % picked out. 
                     edof=Bedof(Bedof(:,end)==i,1:end);  
                     if edof(1,2)<0 % True means the current element  
                                    % is an bar element. 
                        edof(:,6:7)=[];  
                        edof=abs(edof); 
                     end 
                      
                   % Topology matrix current bridge part is picked out.   
                     dof=Bdof(Bdof(:,end)==i,1:end);  
                     if dof(1,1)<0 % True: Current bridge part is a bar  
                                   % elements and only has two columns  
                                   % containing d.o.f.  
                        dof(:,3)=[];   
                        dof=abs(dof); 
                     end 
                   % Assemble of matrix containing nodes displacement for  
                   % current structure part.                   
                     Ed=extract(abs(edof(:,1:end-2)),a);                       
                      
                   % Normal forces for current structure part is 
                   % picked out. 
                     newN=N(N(:,end)==i,1);                           
                   % For loop 2: Purpose is to run all elements in one  
                   % structure part and evaluate the new normal force. 
                     for ii=1:length(edof(:,1))    
                    [Ex,Ey]=coordxtr(edof(ii,1:end-2),coord,dof(:,1:3),2);  
                         if edof(1,2)>0  % True: Current element is an  
                                         % beam element. 
                          % Calculation of section forces in beam element. 
                            es=beam2gs(Ex,Ey,ep(i,:),Ed(ii,:),newN(ii,1));  
                         elseif edof(1,2)<0   % True: Current element  
                                              % is an bar element. 
                            es=[0 0 0; 0 0 0]; 
                            
es(1:2,1)=bar2gs(Ex,Ey,ep(i,:),Ed(ii,:),newN(ii,1)); 
                         end                                                  
                       % Compound of matrix containing forces. 
                         if ii==length(edof(:,1))    
                            Fs(t:t+1,1:4)=[es [i; i]];  
                            t=t+1; 
                         else 
                            Fs(t,1:4)=[es(1,:) i]; 
                         end                            
                         t=t+1; 
                     end  % End of for loop 2. 
                      
                   % Compound of matrix containing latest normal forces. 
                     tN1=[Fs(Fs(:,end)==i,1) Fs(Fs(:,end)==i,end)]; 
                     tN1(end,:)=[]; 
                     tN=[tN; tN1]; 
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                 end  % End of for loop 1.     
                 N=tN;      
    
                  
                 if nargin>8 % True means current calculation is nonlinear.  
                  % Convergence requirements.  
                  %      N0: Normal force from former calculation. 
                  %       N: Normal force from latest calculation. 
                    c=zeros(length(N(:,1)),1);                     
                    for i=1:length(N(:,1)) 
                      % A to small normal force will make the stiffness  
                      % matrix singular. These problems have been found  
                      % often starting in the stiffening girder, sense the  
                      % normal force in the stiffening girder is very small 
                      % for load with only dead weight.  
                        if abs(N(i,1))<10^-3                    
                           N(i,1)=0;           
                        end                    
                      % If statement in purpose avoid division by zero. 
                        if abs(N0(i,1))>0 
                         % If statement to compare with 
                         % convergence requirement. 
                           if (abs(N(i,1)-N0(i,1)))/abs(N0(i,1))<error 
                              c(i)=0;                             
                           else 
                              c(i)=1; 
                           end 
                        else                              
                         % For N=0 alternative convergence requirement 
                         % is used. 
                           if (abs(N(i,1))-abs(N0(i,1)))<error 
                              c(i)=0; % Convergence requirement  
                                      % is fulfilled. 
                           else 
                              c(i)=1; % Convergence requirement  
                                      % is not fulfilled. 
                           end             
                        end 
                    end 
                 else % In case of an linear calculation. 
                     c=zeros(length(N(:,1)),1);                     
                 end 
                 n=n+1; % Counter of iteration for normal force. 
                  
               % Brake for maximum iterations.  
                 if (n>20) 
                    disp('The solution doesn’t converge') 
                    return 
                 end 
                  
               % Problems with convergence. 
                 if n>15 
                    convpr=N(c~=0,end); 
                    convpr=unique(convpr); 
                    disp(['   ' 'Converge problems, still'... 
                        ' waiting for following element']) 
                    disp(['   ' 'groups to converge: ']) 
                    disp([num2str(convpr)]) 
                 end          
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               % Problems with singularity and NaN. 
                 if sum(isnan(a))>0 
                    [row col]=find(isnan(a)==1);  
                    for i=1:length(row) 
                        [row2 col2]=find(Bdof(:,1:3)==row(i)); 
                        singpr(i)=Bdof(row2(1),end); 
                    end 
                    singpr=unique(singpr); 
                    disp(['   ' 'singularity problems in following '... 
                        ' element groups:']) 
                    disp(['       ' num2str(singpr)]) 
                 end 
                                
          end % End of while loop for iteration of normal force. 
           
        % Increase of load.    
          if nargin>8                    
             Bdof(:,end-1)=Bdof(:,end-1)*(1+linc); 
             Bedof(:,end-1)=Bedof(:,end-1)*(1+linc); 
             qcomp=qcomp*(1+linc); 
          end 
           
        % To make the while loop above run until all the weight is put on. 
          if qcomp(:,1)<qtot  
             c(:)=1;                 
          else 
             c(:)=0; 
          end                                 
           
     % Display of calculation process. 
       nn=nn+1; 
       if nargin>8    
          disp(['    Normalforce itteration ',num2str(n),... 
              '  Weight increase nr ',num2str(nn),' of ', num2str(lincnr)])           
       end 
          n=0;                
    end % End of while loop for load increasing. 
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A.9 Funktionen influencelines.m 

function [MIn]=influencelines(K,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,eval,app,Bp2,non); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%   [MIn]=influencelines(K,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,eval,app,Bp2,non); 
% 
%   PURPOSE: To compound influence lines for chosen points on the  
%            bridge.             
% 
%   INPUT:  
%            
%         K: The structures stiffness matrix.  
% 
%    Bcoord: Matrix containing coordinate matrices for all bridge parts.  
%            The two first columns of the matrix contains x and y  
%            coordinates. The different bridge parts (element groups) is 
%            separated by the numbering in the last column of the matrix 
%            Bcoord.    
% 
%      Bdof: Matrix containing topology matrices for all bridge parts.   
% 
%     Bedof: Matrix containing element topology matrices for all  
%            bridge parts. 
% 
%        bc: Matrix containing boundary conditions for the structure. 
% 
%        ep: Matrix containing element property for the entire bridge, 
%            corresponding to matrices Bcoord and Bdof. Which means that 
%            the number of rows must be the same as the number of bridge 
%            parts (element groups) in matrix Bcoord and Bdof. 
% 
%       Bp2: Array containing choice of bridge parts, i.e. the number  
%            represent the element group of that bridge part on which 
%            a point for influence evaluation will appear. 
% 
%       app: Array containing choice of appearance for the influence points  
%            corresponding to array Bp2. The choice of influence point 
%            is made as an quotient of the length. This means that zero 
%            will be in the left or bottom end of an structure part, and  
%            one will be at the top or at the right end of an structure  
%            part.    
% 
%      eval: Array containing type of force or displacement, in which the  
%            influence line will be based on, corresponding to the arrays  
%            Bp2 and app. 
% 
%             Choice of input in array is:     
%              'N': Normal force  
%              'V': Perpendicular force 
%              'M': Moment 
%             'dv': Vertical displacement         
%             'dh': Horizontal displacement        
% 
%       non: The variable governs choice of calculation. To make an linear  
%            calculation after each movement of the unit load put non=0, to 
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%            make an nonlinear calculation put non=1. The choice of an 
%            nonlinear calculation takes very long time. 
% 
%   OUTPUT: 
%    
%       MIn: Matrix containing influence lines, one influence line 
%            in each column. 
% 
%   USED FUNCTIONS: 
%            All these functions are CalFEM functions.  
% extraxt.m: Extract element displacements from the global displacement 
%            vector according to the topology matrix edof.              
%coordxtr.m: Extract nodal coordinate data from the global coordinate  
%            matrix for a number of elements with equal number of  
%            element nodes and dof's.  
%  solveq.m: Solve static FE-equations considering boundary  
%            conditions.  
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    disp('Calculation of influence lines') 
    disp(' ');          
    
  % For loop in purpose to find points of influence evaluation  
  % in form of a row in the bridge parts element topology matrix. 
    for i=1:length(app) 
         
      % Current bridge parts element topology matrix is picked out.           
        M=Bedof(Bedof(:,end)==Bp2(i),1:2);   
         
      % Correct row is picked out, and stored.          
        ip(i)=round(length(M(:,1))*app(i));  
         
      % If statement to prevent any row "0" and change it to "1". 
        if app(i)==0;  
           ip(i)=1; 
        end         
    end            
     
    stiffdof=Bdof(Bdof(:,end)==1,1:3);    % Matrix containing stiffening  
                                          % girders d.o.f.         
    stiffg=Bcoord(Bcoord(:,end)==1,1:3);  % Matrix containing stiffening 
                                          % girders coordinates.           
    MIn=zeros(length(stiffg(:,1)),length(ip)); % Matrix in which influence  
                                               % lines is stored. 
                                                
    P=1; % Unit load on stiffening girder. 
     
  % Variables to govern displaying of calculation process.    
    if length(K)<2*10^3 && non==0 
       prev=200;      
    elseif length(K)<4*10^3 && non==0 
       prev=100;  
    elseif length(K)<7*10^3 && non==0 
       prev=50;   
    elseif length(K)<8*10^3 || non==1 
       prev=10;    
    end 
    prev2=prev; 
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  % For loop to move unit load forward. 
    for i=1:length(stiffg(:,1));       
         
      % Solving of  equation system.         
        if non==1; % Option for nonlinear calculation after every unit  
                   % loads movement. This choice of calculation takes  
                   % very long time and is not to recommend. 
           Dlm2=0; 
           Plm2=[P i 1]; 
           error=0.01; 
           lpro=0.3; 
           linc=0.3;         
          [a2,F,K]=calc(Dlm2,Plm2,Bcoord,Bdof,Bedof,bc,ep,lpro,linc,error); 
        else % Option for linear calculation after every unit  
             % loads movement. 
          
           f2=zeros(length(K(:,1)),1); % Erase of old unit load. 
           f2(stiffdof(i,2))=-P;       % Input of new unit load  
           [a2 r]=solveq(sparse(K),f2,bc);   
        end 
         
      % For loop in purpose to evaluate the chosen points  
      % on current bridge part. 
        for ii=1:length(ip)             
            dh=strcmp(eval(ii),'dh'); % Horizontal movement. 
            dv=strcmp(eval(ii),'dv'); % Vertical movement. 
            fN=strcmp(eval(ii),'N');  % Normal force. 
            fV=strcmp(eval(ii),'V');  % Perpendicular force. 
            fM=strcmp(eval(ii),'M');  % Moment.  
             
          % Topology matrix for current bridge part is picked out. 
            dof=Bdof(Bdof(:,end)==Bp2(ii),1:3);                                         
             
            if non==0; 
             % Element topology matrix for current bridge part  
             % is picked out.                     
               edof=Bedof(Bedof(:,end)==Bp2(ii),1:7);  
               Ed=extract(edof,a2);            
           
               if ip(ii)<=length(edof(:,1))  
                % If other points than end-point is chosen.              
                  [Ex Ey]=coordxtr(edof(ip(ii),:),Bcoord,Bdof,2); 
               else 
                % If end-point is chosen. 
                  [Ex Ey]=coordxtr(edof(ip(ii)-1,:),Bcoord,Bdof,2);   
               end             
                 
             % Evaluation of forces. 
               Force=beam2s(Ex,Ey,ep(Bp2(ii),:),Ed(ip(ii),:));  
            end         
             
          % The wanted force or displacement is stored.       
            if fN==1   
               if non==0   
                 In=Force(1,1);                    
               else 
                  ForceArray=F(F(:,end)==Bp2(ii),1); 
                  In=ForceArray(ip(ii)); 
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               end 
            elseif fV==1                             
               if non==0 
                  In=Force(1,2);                    
               else 
                  ForceArray=F(F(:,end)==Bp2(ii),2);                
                  In=ForceArray(ip(ii));     
               end 
            elseif fM==1 
               if non==0 
                  In=Force(1,3);                                       
               else 
                  ForceArray=F(F(:,end)==Bp2(ii),3); 
                  In=ForceArray(ip(ii));      
               end 
            end           
            if dv==1                   
               In=a2(dof(ip(ii),2)); 
            end     
            if dh==1                    
               In=a2(dof(ip(ii),1));                   
            end 
             
          % Influence line is stored in the output matrix MIn. 
            MIn(i,ii)=In;                 
        end % End of for loop for evaluation of chosen points. 
         
        if round((i/length(stiffg(:,1)))*1000)>prev    
           disp(['   ' num2str(prev/10) ' % of influence calculation'... 
               ' performed']); 
           prev=prev+prev2; 
        end 
    end % End of for loop to move the unit load.  
     
    disp('   100 % of influence calculation performed'); 
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A.10 Funktionen traffdiv.m 

function [plp,dlp,rFp,rFd]=traffdiv(tr,dlv,qoth,plv); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%            traffdiv(tr,dlv,qoth,plv) 
% 
%   PURPOSE: To place the distributed load and point load from traffic 
%            in the crossway direction of the bridge, and calculate the  
%            reaction force at the supports on the left and the right side. 
%            The crossway of the bridge will be regarded as a simply 
%            supported beam. 
% 
%   INPUT:  
% 
%        tr: The first row in matrix tr contains type traffic  
%            and the second corresponding row the width (in meters) of the  
%            inputted traffic type. 
%                        
%            The choices of first row is:    
%             
%            1: Vehicle (the loads from array dlv and plv will be used).     
%            2: Free choice, e.g. bicycle/pedestrian.  
%            3: Free choice, e.g. middle area.                
%            4: Free choice, e.g. area with zero load.  
%            :               
%            n: Free choice, some area with some load.     
% 
%            The example below is from the Älvsborgs bridge in Gothenburg. 
% 
%                tr=[2      1   3   1     2 
%                    2.6 10.65 1.2 10.65 2.6];    0 
% 
%       dlv: Array containing distributed load from vehicle. The first load 
%            in the array will be used in the first lane, the second load  
%            in the arry will be used in the second lane etc. The function  
%            can handle as many distributed loads as you wish. This array  
%            will be used when the first row in matrix tr equals one. 
%             
%       plv: Array containing point load for vehicles. The first load in  
%            the array will be used in form of a point load pair in the 
%            first lane and the second load in the array will be used in 
%            the second lane in form of a point load pair and so on. 
%   Therefore this function can be used both for Euro code and the 
%   Swedish code Bro 2004. 
% 
%      qoth: Array containing the rest of the distributed loads, i.e.  
%            load type 2,3,4...n . The first load in the array will be used  
%            when tr equals 2, the second load in the array will be used  
%            when tr equals 3 etc.  
%   OUTPUT:  
%        
%       rFp: Array containing reaction force in the supports due to the  
%            point loads. Reaction force at the left support will appear 
%            in the left column and the reaction force at the right support 
%            in the right column. 
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% 
%       rFd: Array containing reaction force in the supports due to the  
%            distributed loads. The appearance will be the same as in array 
%            rFp. 
%-------------------------------------------------------------------- 
  
     
  %---------Development of traffic lanes-------------------   
  % Assemble of a more detailed matrix for traffic division 
  % regarding traffic lanes    
   
    c=1; % Variable to govern how to put in the more detailed  
         % division of traffic lanes in the current array.   
    t=length(tr(1,:)); % Total number of traffic divisions. 
    w=3;    % Width of one traffic lane for vehicles. 
    qrem=0; % Remaining part of vehicle area, with zero distributed load.  
     
    for i=1:t         
      % Vehicle area            
        if tr(1,c)==1                
         % Number of lanes fitting the vehicle area                 
           nrlane=floor(tr(2,c)/w);  
         % Part of the traffic space that don't fit as traffic lane. 
           rest=tr(2,c)-nrlane*w;    
         % Array containing a more detailed division of the traffic lanes.    
           tr2t=zeros(2,nrlane);     
         % Compound of a temporary array with traffic lanes.   
           for ii=1:nrlane           
               tr2t(1:2,ii)=[1; w];  
           end     
            
         % The traffic space that don't fit as traffic lane is added. 
           if rest~=0  
              tr2t=[tr2t [0; rest]]; 
           end       
            
         % For the case when the lanes from array tr2t  
         % is putted in on first row. 
           if c==1   
              tr=[tr2t tr];  
           end                
            
         % For the case when the lanes from array tr2t is putted 
         % in the middle of array tr. 
           if c~=1 && c~=length(tr(1,:))  
              tr=[tr(:,1:c-1) tr2t tr(:,c+1:end)];  
           end 
            
         % For the case when the lanes from array tr2t is putted  
         % in on the last row. 
           if c==length(tr(1,:))  
              tr=[tr tr2t];  
           end          
        end 
           
      % Other areas, e.g. bicycle area. 
        if tr(1,c)~=1 % No detailed division of a vehicle traffic  
                      % lane has been made from above calculations. 
           c=c+1;            
        elseif tr(1,c)==1 % Detailed division of a vehicle traffic lane  
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                          % has been made from above calculations. 
               c=c+length(tr2t); 
        end 
    end 
   
     
  %---------Point load position---------------------------   
  % Compound of matrix containing point load from vehicle  
  % and its positions crossway of the bridge. The load is  
  % stored in matrix plp, and placed at .  
  % 
  %     plp=["point load 1" "x1-position"..... 
  %          "point load n" "x(n)-position"]  
   
    x=0;    % Position of point load. 
    pl=1;   % Variable to govern which point load from array plv to be 
used.         
    nrpl=1; % Variable to govern the number of lanes containing point 
loads.            
    plp=[]; 
    trlane=0; % Variable to govern that the point load only is put at one  
              % side of an vehicle area divided by an middle strip. 
               
    for i=1:length(tr(1,:))                              
      % Vehicle 
        if tr(1,i)==1 && nrpl<=length(plv)            
         % Compound of the point load for one lane.           
           x=x+0.5; % Distance from lane edge to point load is added. 
         % Pointload and its distance from left end is added to the array. 
           plp=[plp; plv(pl) x];  
         % Distance from former point load to next point load is added. 
           x=x+2;  
         % Pointload and its distance from left end is added to the array.   
           plp=[plp; plv(pl) x];  
           x=x+0.5;   % Distance from point load to lane edge is added. 
            
           pl=pl+1;     % Next point load from array plv is to be chosen. 
           nrpl=nrpl+1; % Number of lanes with point loads is counted for. 
           trlane=1;    % Indicates that point load for vehicles has been  
                        % put out. 
        end     
         
      % Bicycle, middle or remaining part of the vehicle area   
        if tr(1,i)~=1  
           x=x+tr(2,i);  
           if trlane==1; 
              nrpl=length(plv)+1; % Indicates that no more point load is to  
                                  % be put out for vehicles. 
           end 
        end                
    end 
     
     
  %---------Distributed load position---------------------- 
  % Compound of matrix containing distributed load and its  
  % positions. The load is stored in matrix dlp, and  
  % distributed from x(n) to x(m). 
  % 
  % dlp=["distributed load 1" "x1-position" "x2-position"... 
  %      "distributed load n" "x(n)-position" "x(m)-position"] 
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    x=0; % Position of distributed load               
    p=1; % To govern which of the loads from array dlv to be used. 
    dlp=[]; 
    for i=1:length(tr(1,:))             
      % Vehicle load.   
        if tr(1,i)==1                           
           dlp=[dlp; dlv(p) x x+tr(2,i)];            
           p=p+1; 
           if p>3 
              p=3;  
           end 
           x=x+tr(2,i); 
        end             
         
      % Other loads.  
        if tr(1,i)~=1 && tr(1,i)~=0                       
           dlp=[dlp; qoth(tr(1,i)-1) x x+tr(2,i)];            
           x=x+tr(2,i); 
           p=1;  
        end            
           
      % Remaining part of vehicle area, with zero load. 
        if tr(1,i)==0                           
           dlp=[dlp; qrem x x+tr(2,i)];           
           x=x+tr(2,i);                 
        end             
    end            
     
     
  % ----The reaction force from end supports is stored------   
    tbw=sum(tr(2,:)); % Total width of stiffening girder in crossway  
                      % of the bridge. 
     
  % Point load.  
    rFp=[0 0]; % Reaction forces from point loads. 
    for i=1:length(plp(:,1))  
      % Reaction force from point load at the left side.   
        rFp(1)=plp(i,1)*(tbw-plp(i,2))/tbw+rFp(1);  
      % Reaction force from point load at the right side.   
        rFp(2)=plp(i,1)*(plp(i,2))/tbw+rFp(2);      
    end    
       
  % Distributed load. 
    rFd=[0 0]; % Reaction forces from distributed loads. 
    for i=1:length(dlp(:,1))  
        w=dlp(i,3)-dlp(i,2); % Length of distributed load. 
      % Reaction force from distributed load at the left side.   
        rFd(1)=dlp(i,1)*(w)*(tbw-(dlp(i,2)+w/2))/tbw+rFd(1);  
      % Reaction force from distributed load at the right side.   
        rFd(2)=dlp(i,1)*(w)*(dlp(i,2)+w/2)/tbw+rFd(2);        
    end                  
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A.11 Funktionen traffload.m 

 
function [Dl,Pl]=traffload(coord,Inf,rFp,rFd) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%    
%   function [Dl,Pl]=traffic(coord,Inf,rFp,rFd) 
% 
%   PURPOSE: To evaluate worst load position of point load and distributed  
%            load for inputted influence line. 
% 
%   INPUT: 
% 
%     coord: Matrix containing the x and y-coordinates for the  
%            stiffening girder. 
% 
%       Inf: Array containing the influence line.  
% 
%       rFp: Array containing two loads. The loads are reaction forces from  
%            vehicles point load in crosswise direction of the bridge.  
%            The arrays first load is reaction force from left side (in  
%            crosswise direction of the bridge), and the second load is  
%            reaction force from the right side. 
% 
%       rFd: Array containing two loads, which is reaction forces from  
%            distributed traffic loads in bridge crosswise direction.  
%            The first load is reaction force from the left side  
%            (crosswise of the bridge), and the second load is reaction  
%            force from the right side. 
% 
%    OUTPUT:   
%            
%        Dl: Matrix containing distributed load and its positions, from  
%            row(n) to row(m) in the coordinate matrix coord.  
% 
%            Dlm=["load" row1 row2   
%                 "load" row3 row4 
%                    :    :      :      
%                    :    :      : 
%                 "load" row(n) row(m)] 
% 
%        Pl: Matrix containing point load and it's positions. 
%             
%            Plm=["load" row1; 
%                 "load" row2; 
%                    :    : 
%                 "load" row(n)]      
% 
% SUB FUNCTION: 
% 
%    reduce: The function will reduce certain rows to zero in the array Inf 
%            containing the influence line. That is made with help of the  
%            matrix coord containing coordinates, corresponding to the  
%            array Inf.  
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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  %----Calculation of point loads position----------------- 
   
  % Point load position/distances according to VV  
  % Publ 2004:56, ekvivalentlast typ 1. 
   
    d1=1.5; % First distance between vehicle point loads. [m] 
    d2=6;   % Second distance between vehicle point loads. [m]           
     
    %   Distance requirements in bridge length direction for point load. 
    % 
    %   Point load       Point load                      Point load     
    %     |                |                               | 
    %     |---d1>=1.5 m----|-----------d2>=6---------------| 
    %     |                |                               |  
    %_____V________________V_______________________________V___________ 
      
     
  % For loop in purpose to evaluate both positive and negative side of  
  % the influence line, for distributed load and point load together.         
    for i=1:2             
        Inf=Inf*-1; % First evaluation will be  
                    % of the negative side of the graph. 
     
      % Finding first max point and its position. 
        [row,col]=find(Inf==max(Inf)); 
        maxp(1,:)=[Inf(row(1)) row(1)];          
     
      % Reduce parts of influence line to zero, in distance d1  
      % in left direction from first max point. 
        Infred=reduce(Inf,maxp(1,2),d1,coord);  
     
      % Reduce parts of influence line to zero, in distance d1  
      % in right direction from first max point. 
        Infred=reduce(Infred,maxp(1,2),-d1,coord); 
     
      % Finding second max point and its position.  
        [row,col]=find(Infred==max(Infred)); 
         maxp(2,:)=[Infred(row(1)) row(1)]; 
             
      % Reduce parts of influence line to zero, in distance of d1 
      % in left direction from second max point. 
        Infred=reduce(Infred,maxp(2,2),d1,coord);  
     
      % Reduce parts of influence line to zero, in distance of d1 
      % in right direction from second max point. 
        Infred=reduce(Infred,maxp(2,2),-d1,coord); 
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      % Evaluation of possibility to put the last point load 
      % in between the two other. Which is the case when the  
      % distance is bigger than d1+d2 or smaller than 2*d2.  
        if abs(coord(maxp(1,2))-coord(maxp(2,2)))>d1+d2 &&... 
           2*d2>abs(coord(maxp(1,2))-coord(maxp(2,2))) 
     
         % Find position at distance>d2 from first max point in  
         % direction to the second max point.          
           maxp=sortrows(maxp,2); % Sort the rows with the lowest  
                                  % row position first. 
           row=maxp(1,2);          
           removel=0;             % Variable in purpose to control the  
                                  % distance from first max point to the 
                                  % next. 
         % While loop in purpose to find a point at a distance at least  
         % d2=6 m from first max point. 
           while removel<d2                      
                 row=row+1; 
                 removel=abs(coord(maxp(1,2),1)-coord(row,1));                          
           end 
           pos=[ 0    0    
                row 0];   
     
         % Find position at distance>d2 from second max point in 
         % direction to the first max point 
           row=maxp(2,2);  
           removel=0; 
           while removel<d2                      
                 row=row-1; 
                 removel=abs(coord(maxp(2,2),1)-coord(row,1));                          
           end 
           pos(1,1)=row;                
           Infred(pos(1):pos(2))=0; % Reducing of the part between the two  
                                    % point loads, where the last point  
        end                         % load can't be placed. I.e. in between  
                                    % the rows in the matrix pos. 
              
      % For the case when the distance between the first and second  
      % max point is smaller than distance d2, i.e. the requirement of 
      % a distance at least larger than d2 is not fulfilled.   
        if abs(coord(maxp(1,2))-coord(maxp(2,2)))<d2              
           Infred=reduce(Infred,maxp(1,2),d2,coord); 
           Infred=reduce(Infred,maxp(1,2),-d2,coord);  
           Infred=reduce(Infred,maxp(2,2),d2,coord); 
           Infred=reduce(Infred,maxp(2,2),-d2,coord);             
        end 
    
      % Finding third max point and its position. 
        [row,col]=find(Infred==max(Infred)); 
        maxp(3,:)=[Infred(row(1)) row(1)];         
     
        if i==1             
           minp=maxp; % Storing of the min points i.e.  
                      % when calculating with Inf*(-1). 
        end          
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    end         
    
    
 
 
  %----Calculation of distributed loads position----------- 
   
    A=0; % Total area under influence graph on positive side. 
    B=0; % Total area under influence graph on negative side.       
    t=1; 
    if Inf(t)==0 % Evaluation of the sign ( - or +) at  
       t=2;      % the start of the influence graph.  
    end     
    if Inf(t)<0 
       sign=-1;  % Indicates the graphs negative areas. 
    else 
       sign=1; % Indicates the graphs positive areas. 
    end     
    pos=[1 0 sign];  % Matrix containing row position for the positive and  
                     % negative areas extent. pos=[row(n) row(m) sign(+/-)]    
    t=1; 
    for i=1:length(Inf)-1 % For loop in purpose to compound the matrix  
                          % pos and to evaluate the magnitude of the area  
                          % under the graph. 
      % If statement to evaluate when the graph  
      % is crossing the x-axis (changing sign).       
        if (Inf(i)<=0 && Inf(i+1)>=0) || (Inf(i)>=0 && Inf(i+1)<=0)             
           if (Inf(i)<=0 && Inf(i+1)>=0) 
              sign=1; % Indicates area on positive side of graph. 
           else 
              sign=-1; % Indicates area on negative side of graph. 
           end 
           pos(t,2)=i+1;    % Areas end extending is stored. 
           pos(t+1,1)=i+1;  % Areas start extending is stored. 
           pos(t+1,3)=sign; % Indication of areas sign (+ or -) is stored. 
           t=t+1; 
        end              
         
      % Calculation of area using the trapezoid rule. 
        elwith=sqrt(abs(coord(i,1)-coord(i+1,1))^2+... % With of element. 
                    abs(coord(i,2)-coord(i+1,2))^2);  
        minh=min(abs([Inf(i) Inf(i+1)]));     % Height of square.  
        sqar=elwith*minh;                     % Square area. 
        triang=abs(Inf(i)-Inf(i+1))*elwith/2; % Triangle area, e.i. top 
                                              % area. 
        Ar=sqar+triang; % Summing of area.      
         
      % Summing of area.   
        if Inf(i)>0 % Area on positive side is stored. 
           A=A+Ar;  
        else % Area on negative side is stored. 
           B=B+Ar;  
        end     
    end    
    pos(end,2)=length(coord(:,1)); % The last row position is stored. 
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  %----Evaluation of max loading in use of point load ----- 
  %    and distributed load from arrays rFp and rFd. 
   
    fF=0; % Variable in purpose to compare first evaluation with the 
second,  
          % e.i reaction forces from left side with right side (crosswise 
          % of the bridge). 
     
  % Purpose of for loop is to evaluate both left and right side  
  % of the bridge in crosswise direction.  
    Dl=0; 
    Pl=0; 
    for ii=1:2  
        p=A*rFd(ii)+sum(maxp(1:3,1))*rFp(ii); % Sum of force for positive  
                                              % side of influence graph.   
        n=B*rFd(ii)+sum(minp(1:3,1))*rFp(ii); % Sum of force for negative 
                                              % side of influence graph.           
         
        if n>fF || p>fF % If statement to decide if the actual calculation 
                        % is giving a higher value than the former. 
           t=1; Dl=[]; Pl=[];             
           if p<n % For the case when the minus side of the graph  
                  % gives the highest value.                 
              fF=n;              
            % The output point loads size and position is stored.   
              Pl=[ones(length(minp(:,1)),1)*rFp(ii) minp(:,2)];  
              for i=1:length(pos(:,1)) 
                  if pos(i,3)==-1                    
                   % The output distributed loads size and position  
                   % is stored. 
                     Dl(t,1:3)=[rFd(ii) pos(i,1:2)];  
                     t=t+1; 
                  end 
              end           
           elseif p>n % For the case when the positive side of  
                      % the graph gives the highest value. 
            % The output point load size and position is stored. 
              Pl=[ones(length(maxp(:,1)),1)*rFp(ii) maxp(:,2)];  
              fF=p;             
              for i=1:length(pos(:,1))  
                  if pos(i,3)==1 
                   % The output distributed load size and position  
                   % is stored. 
                     Dl(t,1:3)=[rFd(ii) pos(i,1:2)];  
                     t=t+1; 
                  end   
              end            
           end       
        end             
    end     
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%------------------Sub function reduce-----------------------     
    function Infout=reduce(Inf,pos,d,coord) 
         
    % Inf: Array containing influence line.     
    % pos: Variable to decide which row in array Inf to  
    %      start reducing from. 
    % coord: Matrix containing coordinates corresponding  
    %        to the influence line. 
    % d: Distance to decide how much rows to be reduced in the  
    %    array containing the influence line. 
     
    if d>0 
       move=1; % Reduce influence line in forward direction. 
    elseif d<0 
       move=-1; % Reduce influence line in backward direction. 
    end 
  
    distance=0; 
    pos2=pos; 
    lock=1; 
     
    while distance<abs(d) && lock==1 
          pos2=pos2+move; 
          if pos2==0 || pos2>length(coord(:,1)) 
             lock=0; 
          end 
          if lock==1 
             distance=abs(coord(pos)-coord(pos2)); 
             Inf(pos:pos2)=0; % For reducing in forward direction. 
             Inf(pos2:pos)=0; % For reducing in backward direction. 
          end 
    end 
    Infout=Inf;     
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A.12 Funktionen catenarycoord.m 

function [Ccable]=catenarycoord(f,npc) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%   function [Ccable]=catenarycoord(f,npc) 
% 
%   PURPOSE: To compound y-coordinates on the catenary curve for inputed  
%            x-coordinates. 
% 
%   INPUT:  
% 
%         f: The catenarys sagging. 
%       npc: Matrix containing x-coordinates for which you wish to find a  
%            y-coordinate on the catenary curve 
% 
%  npc(1,:): Coordinates for catenarys first piont npc(1,:)=[x1 y1] 
%npc(end,:): Coordinates for catenarys last piont npc(end,:)=[xn yn]                   
% 
%            npc=[x1 y1; x2 0; x3 0;.....xn yn]   
% 
% 
%   OUTPUT:  
% 
%          A matrix containing x and y coordinates for the catenary curve. 
%          Ccable=[x1 y1; x2 y2;....; xn yn] 
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    x1=npc(1,1);   % Starting point x-coordinates. 
    y1=npc(1,2);   % Starting point y-coordinates. 
    xn=npc(end,1); % End point x-coordinates. 
    yn=npc(end,2); % End point y-coordinates.     
    l=abs(x1-xn); % Length in x-direction between start and end point.     
    Ccable=zeros(length(npc),2); % Output matrix.         
  % First point   
    Ccable(1,1)=x1; 
    Ccable(1,2)=y1;     
  % Last point   
    Ccable(end,1)=xn; 
    Ccable(end,2)=yn;   
  
    if length(npc(:,1))>2 
       for i=1:length(npc(:,1))-2; 
           x=npc(i+1,1); % Value of x-coordinate. 
           Ccable(i+1,1)=x; 
             
         % Variables for catenary function 
           z=((x-x1)/(l/2)-1); 
           B=2-exp(1)-exp(-1); 
           C=(f)*2/B+y1-f; 
           D=(y1-yn)*(x-x1)/(x1-xn); 
         
         % Catenary function     
           Ccable(i+1,2)=-((f)*(exp(z)+exp(-z)))/B+C+D;          
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        end 
    else 
       Ccable=npc;  
    end
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A.13 Funktionen hangstiff.m 

function np=hangstiff(s,sp,limit) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function hangstiff(s,sp,limit)    
% 
%   PURPOSE: To compound x-coordinates for the hangers and the pylons 
%            connection to the stiffening girder for each of the spans on  
%            the bridge. 
% 
%   INPUT: 
% 
%       s: Array containing hanger distances. From span one to span n, from 
%          the left to the right span. 
% 
%          s=[s1 s2 .. s(n)]  
% 
% 
%      sp: Array with span length. From span one to span n, from 
%          the left to the right span. 
% 
%          sp=[sp sp .. sp(n)]           
% 
%   limit: A number between zero and one that decides how close you want 
%          to set the the first and last hanger to land and pylon.  
%          A low choise for "limit" is getting the hanger close to the  
%          pylon and a high choise for "limit" is getting it far from  
%          the pylon. Recomended is 0.5.             
% 
%            
%   OUTPUT: 
% 
%          An array with x-coordinates for stiffening girders connection             
%          to pylons and hangers.       
% 
%          output=[x1 x2....xn]'   
% 
%   USED FUNCTIONS:                   
%        
%        hangqua.m: Function in purpose to find out quantity of hangers in  
%                   one span and to calculate the distance from first/last  
%                   hanger to land or pylon.    
%-------------------------------------------------------------------------- 
     
    x=0; 
    np=[]; 
    for i=1:length(s)            
        if s(i)~=0          
           h=hangqua(s(i),sp(i),limit);  
           spy=h(2); % Distance from first/last hanger to pylon/land.            
           nrh=(sp(i)-2*spy)/s(i)+1; % Number of hangers in actuall span. 
           np1=zeros(nrh+2,1); % Array that will contain connection points. 
           hh=spy;        
         % Compound of x-coordinates for current span. 
           for ii=2:nrh+1 
               np1(ii,1)=hh; 



A.14. Funktionen coordinates.m 

 135 

               hh=hh+s(i); 
           end 
           np1(end,1)=np1(end-1,1)+spy; 
           np1=np1+x; % The correct x-possition is added. 
            
            if i>1 
               if s(i-1)~=0 
                  np1=np1(2:end); 
               end           
            end 
           np=[np; np1]; % The output array is compunded. 
        end     
        x=x+sp(i);    
    end 
 
 
 
 

A.14 Funktionen coordinates.m 

 
function coord=coordinates(np,del,Bp); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%   function coordinates(np,del,Bp); 
% 
%   PURPOSE: To compound a matrix containing the coordinates for  
%            a certain bridge part, e.g a pylon with a certain element 
%            division. 
% 
%   INPUT: 
% 
%      del: The number of element/m. Variable del can be put equal to zero 
%           if no elements between the nodes in the matrix np wanted, and  
%           it can be a number between zero and uppwards. 
% 
%       np: This matrix is containing nodes that needs to be in a beam 
%           or bar. For example in the the beam representing the  
%           stiffening girder the nodes for connecting to the hangers and  
%           to the pylons needs to be at a certain place. And it is between 
%           the coordinates in the matrix "np" that the new points, from  
%           the elemnt division, is beeing put in. 
% 
%           np=[x1 y1; x2 y2;.... xn yn] 
% 
%           [x1 y1]: The first node for the bridge part. 
%           [xn yn]: The last node  for the bridge part. 
%            
% 
%       Bp: The variable Bp is containing a number to assign current 
%           bridgpart its element group number, which will be put in the  
%           output matrix last column.  
% 
%   OUTPUT: 
% 
%     A matrix of "n" times 4. The two first columns is containing x and y 
%     coordinates. The third column is containing marks for connection 
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%     points (i.e np:s coordinates) and the fourth column is containing the 
%     inputed value of Bp. 
%        
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    p=1; 
  % When there is connection points    
    if length(np(:,1))>2 
       coord=zeros(1,4); 
     %    
       if del~=0; 
          dl=(1/del);              
          for i=1:length(np(:,1))-1; 
                              
            % Nodes from matrix np is stored 
              u=sqrt((np(i+1,1)-np(i,1))^2+(np(i+1,2)-np(i,2))^2);            
              x1=np(i,1);  
              y1=np(i,2);             
              x=np(i,1);     
              y=np(i,2);             
               
              z=1;    % Variable to mark values from martix "np" so it can 
                      % found in the output matrice 
                       
              xl=np(i+1,1)-np(i,1); 
              yl=np(i+1,2)-np(i,2);             
              dx=dl*(xl/u); 
              dy=dl*(yl/u);                        
     
            % Operation to assemble nodes between the points 
            % in the vector "np"                          
              while sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2)<u-dl 
                    coord(p,1)=x;    
                    coord(p,2)=y;                     
                    coord(p,3)=z; 
                    coord(p,4)=Bp; 
                   
                    x=coord(p,1)+dx;  
                    y=coord(p,2)+dy;   
                    z=0;                     
                    p=p+1;                         
              end                 
                 
            % Last nodes 
              if i==length(np(:,1))-1 
                 coord(p,1)=np(end,1);    
                 coord(p,2)=np(end,2);             
                 coord(p,3)=1; 
                 coord(p,4)=Bp; 
              end                 
          end     
       end 
    end  
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  % When no connection points exists 
    if length(np(:,1))<=2 
       coord=zeros(1,3); 
       if del~=0; 
          dl=(1/del);              
          for i=1:length(np(:,1))-1; 
                              
            % First nodes 
              u=sqrt((np(i+1,1)-np(i,1))^2+(np(i+1,2)-np(i,2))^2);             
              x1=np(i,1); 
              y1=np(i,2);             
              x=np(i,1);     
              y=np(i,2);             
              xl=np(i+1,1)-np(i,1); 
              yl=np(i+1,2)-np(i,2);             
              dx=dl*(xl/u); 
              dy=dl*(yl/u);                        
                         
            % Operation to assemble nodes between the points 
            % in the vector "np"                          
              while sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2)<u-dl 
                    coord(p,1)=x;    
                    coord(p,2)=y;                                         
                    coord(p,3)=Bp; 
                     
                    x=coord(p,1)+dx;  
                    y=coord(p,2)+dy;                      
                    p=p+1;                         
              end                 
                 
            % Last nodes 
              if i==length(np(:,1))-1 
                 coord(p,1)=np(end,1);    
                 coord(p,2)=np(end,2);                         
                 coord(p,3)=Bp; 
              end                  
          end     
       end  
    end 
  
  % For the case when there is a vector "np" and no other elemets between 
    if del==0; 
       z=1;      
       coord(1:length(np(:,1)),1:2)=np; 
       coord(:,3)=z; 
       coord(:,4)=Bp; 
    end 
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A.15 Funktionen hangqua.m 

function h=hangqua(s,sp,limit) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%   function hangqua(s,sp,limit) 
% 
%   PURPOSE: To find out quantity of hangers in a span and to calculate a  
%            distance from first/lasthanger to land or pylon. 
% 
%   INPUT:  
% 
%       s: Distance between hangers.  
% 
%      sp: Spanlength of span. 
% 
%   limit: The value of "limit" decides how close you want to put first  
%          and last hanger to the pylon or land. A number between one and  
%          zero, where a low value for "limit" is getting the hanger close  
%          to the pylon and a high "limit" number is getting it far from  
%          the pylon. Recomended is 0.5.      
% 
%   OUTPUT:   
%          Array contaning the variable nrh for number of hangers in one  
%          span, and variable spy for distance from first/last hanger to 
%          land or pylon. 
%          h=[nrh; spy] 
% 
%          nrh: Number of hangers in the span. 
%          spy: Hangerdistance to land or pylon.  
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    if s~=0 && sp~=0     
        hd=sp/s;    % How many "hanger distances" does fit. 
        rhd=floor(sp/s);     
        if hd-rhd>=limit  
           spy=(sp-(hd-1)*s)/2;  
        else 
           spy=(sp-(hd-2)*s)/2;   
        end    
         
        nrh=(sp-2*spy)/s+1;     
        if nrh-floor(nrh)~=0 
           nrh=floor(nrh); 
           spy=(sp-(nrh-1)*s)/2;         
        end     
        h=[nrh spy]; 
    end 
  
    if s==0 || sp==0 
        h=[0 0]; 
    end 
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A.16 Funktionen catenarycoord.m 

function [Ccable]=catenarycoord(f,npc) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%   function [Ccable]=catenarycoord(f,npc) 
% 
%   PURPOSE: To compound y-coordinates on the catenary curve for inputed  
%            x-coordinates. 
% 
%   INPUT:  
% 
%         f: The catenarys sagging. 
%       npc: Matrix containing x-coordinates for which you wish to find a  
%            y-coordinate on the catenary curve 
% 
%  npc(1,:): Coordinates for catenarys first piont npc(1,:)=[x1 y1] 
%npc(end,:): Coordinates for catenarys last piont npc(end,:)=[xn yn]                   
% 
%            npc=[x1 y1; x2 0; x3 0;.....xn yn]   
% 
% 
%   OUTPUT:  
% 
%          A matrix containing x and y coordinates for the catenary curve. 
%          Ccable=[x1 y1; x2 y2;....; xn yn] 
% 
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
    x1=npc(1,1);   % Starting point x-coordinates. 
    y1=npc(1,2);   % Starting point y-coordinates. 
    xn=npc(end,1); % End point x-coordinates. 
    yn=npc(end,2); % End point y-coordinates.     
    l=abs(x1-xn); % Length in x-direction between start and end point.     
    Ccable=zeros(length(npc),2); % Output matrix.         
  % First point   
    Ccable(1,1)=x1; 
    Ccable(1,2)=y1;     
  % Last point   
    Ccable(end,1)=xn; 
    Ccable(end,2)=yn;    
    if length(npc(:,1))>2 
       for i=1:length(npc(:,1))-2; 
           x=npc(i+1,1); % Value of x-coordinate. 
           Ccable(i+1,1)=x; 
             
         % Variables for catenary function 
           z=((x-x1)/(l/2)-1); 
           B=2-exp(1)-exp(-1); 
           C=(f)*2/B+y1-f; 
           D=(y1-yn)*(x-x1)/(x1-xn); 
         
         % Catenary function     
           Ccable(i+1,2)=-((f)*(exp(z)+exp(-z)))/B+C+D;          
        end 
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    else 
       Ccable=npc;  
    end 
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A.17 Funktionen dofassemb.m 

function Outdof=dofassemb(startnr,coord,shM,Bp); 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%  function dofassemb(startnr,coord,shM,Bp); 
% 
%   PURPOSE: To compound the topology matrix for inputed bridgepart 
%            elements. This function can only handle beam elements. 
% 
%   INPUT:   
% 
%   startnr: It is the number in which the the function will start 
%            numbering the degrees of freedom. 
% 
%            if startnr=211 ---> Outdof=[211 212 213; 214 215 216; ...] 
% 
%       shM: shM is a matrix in which you put in nodes that have  
%            some degree of freedom that is shared with other 
%            elements nodes. That is the case for the node where the 
%            stiffening girder is attach to the pylon. For the case when   
%            there is no shared nodes, put shM=0. 
% 
%         [xn yn]: Coordinates for the node that is getting some other  
%                  degrees of freedom than the usual numbering. 
% 
%              nr: The number for the the degree of freedome that you 
%                  wish to put in at that place. For the rest of the d.o.f 
%                  in the same node that is not supose to be replaced, put  
%                  nr equal to zero.                    
% 
%            shM=[ x1  y1  nr1   nr2     nr3; 
%                   .   .   .     .        . 
%                   .   .   .     .        . 
%                  xn  yn  nr(l)  nr(m)  nr(n); ]          
%            
%     coord: Matrix containing coordinates for the bridge part in  
%            which topology matrix is beeing assembled for. 
%        
%        Bp: Variable to mark the output matrix rows in the last column,   
%            with the number signify current bridgeparts elementgroup.             
% 
% 
%   OUTPUT:  
%            
%           Matrix of zise n times 5, containing degrees of freedome 
%           corresponding to the matrix "coord" that was put in. Columns  
%           one to three contains d.o.f. The fourth column is marking  
%           connection points, taken from the matrix "coord". The last  
%           column in the matrix contains the numbers to mark  
%           the output matrix elementgroup. 
%-------------------------------------------------------------------------- 
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    Outdof=zeros(length(coord(:,1)),3); 
  % The degres of freedom from the matrix shM is added.   
    if sum(sum(shM))~=0 
       for i=1:length(shM(:,1)) 
           [row 
col]=find(round(coord(:,1)*10^5)/(10^5)==round(shM(i,1)*10^5)/(10^5)... 
               & 
round(coord(:,2)*10^5)/(10^5)==round(shM(i,2)*10^5)/(10^5));     
           if sum(sum(row))~=0 
              Outdof(row,:)=shM(i,3:end);  
           end 
       end 
    end   
    t=startnr;     
  % The rest of the degres of freedom is added.   
    for i=1:length(Outdof(:,1)); 
        for ii=1:length(Outdof(1,:)) 
            if Outdof(i,ii)==0; 
               Outdof(i,ii)=t; 
               t=t+1; 
            end             
        end 
    end 
     
  % Bridgeparts element group number is added.   
    Outdof=[Outdof coord(:,3) ones(length(Outdof(:,1)),1)*Bp];      
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B  
 
Funktionsfiler tillämade vid 
beräkning med Selbergs nomogram 

B.1 Funktionen selberg.m 

function [InflS1 InflS2]=selberg(Mgtry,coord,pyc,ep,rFp,rFd,alpha,... 
                                 lambda,H,g,varargin) 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% 
%   Mgtry: Matrix containing bridge main geometry, in form of span length 
%          sp, hanger distenace s and sagging f for each span. From span  
%          one to span n. 
% 
%          Mgtry=[ s1   s2 ...  s(n);     
%                 sp1  sp2 ... sp(n)      
%                  f1   f2 ...  f(n)]  
% 
%   coord: Matrix containing stiffening girders coordinates. 
% 
%     pyc: Matrix containing coordinates for the pylon tops.  
% 
%          pyc=[x1   y1;    
%               :     :   
%               x(n) y(n)]  
% 
%      ep: Matrix containing property for the main cable and the  
%          stiffening girder, in form of Young's modulus E, crossesection 
%          area A and moment of inertia I. 
% 
%          ep=[ E1 A1 I1   "stiffening girders property" 
%               E2 A2 I2]  "cables property"   
%                
%    rFp: Array containing reaction forces in the supports on left and  
%         right side due to the point loads. (The crossway of the bridge  
%         is regarded as an simply supported beam.) 
%    rFd: Array containing reaction forces in the supports on left and  
%         right side due to the distributed loads.  
% 
%   alpa: Temperature extension coefficient. 
% 
% lambda: Hanger distance. 
% 

Bilaga 
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%      H: Guessed value of horizontal force in main cable. 
% 
%      g: Stiffening girders dead weight per meter.  
% 
% 'plot': To make the function plos the influence graph, put in 'plot' at  
%         the end of all inputs. 
%  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
  
  % Calculation of nessesary geometry parameters. 
    sp=Mgtry(2,:);   % Span length. 
    f=Mgtry(3,2);    % Main cable sagging. 
    stvp=coord(1,2); % Stiffening girders vertical position.  
     
    % Length of left backstay. 
      s1=sqrt((pyc(1,2)-stvp)^2+sp(1)^2);  
     
    % Length of right backstay. 
      s2=sqrt((pyc(2,2)-stvp)^2+sp(3)^2);          
       
    % Pylon heights    
      h1=pyc(1,2);  % Left pylon.  
      h2=pyc(2,2);  % Right pylon 
     
    % Inclanation of left backstay. 
      fi1=atan((pyc(1,2)-stvp)/sp(1));    
       
    % Inclanation of right backstay. 
      fi2=atan((pyc(2,2)-stvp)/sp(3)); 
     
    % Compound of new matrix containing geometry parameters.   
      Mgtry2=[fi1 fi2; s1 s2; h1 h2]; 
       
  % To make the bridge extension start in point zero. 
    if coord(1,1)~=0  
       coord(:,1)=coord(:,1)-coord(1,1); 
    end        
    L=abs(coord(end,1)-coord(1,1));       
     
  % Array containing the different nomograms.   
    plates={'I' 'II' 'III' 'VI' 'VIII' }; 
     
  % Array containing titles on grapfs for plotting.   
    gtitle={'Influence line for horizontal force in main cable' 
            'Influence line for moment in stiffening girders mid point' 
            'Influence line for moment in point 0.2*L' 
            'Influence line for deflection in point 0.2*L'                     
            'Influence line for normal force in shortest hanger'}; 
     
    result={'Calculated horizontal force in main cable: ' 
            'Calculated moment in stiffening girders mid point: ' 
            'Calculated moment in point 0.2*L: ' 
            'Calculated deflection in point 0.2*L: '             
            'Calculated normal force in shortest hanger: '};   
         
  % Array containing y lables. 
    ylb={'[N]' '[Nm]' '[Nm]' '[m]' '[N]'};     
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  % Arrays to store calculated forces and displacements.   
    effect1=zeros(length(plates));     
    effect2=zeros(length(plates));     
    InflS1=[]; % Matrix that will contain influence lines. 
    InflS2=[]; % Matrix that will contain influence lines. 
    Plm1=[];   % Martrix for point load. (Dead weight + traffic load) 
    Dlm1=[];   % Matrix for distributed load. (Dead weight + traffic load) 
    Plm2=[];   % Martrix for point load. (Dead weight) 
    Dlm2=[];   % Matrix for distributed load. (Dead weight) 
    MdH05=[]; MdH02=[]; etadH=[]; dS=[]; 
    H1=[]; % Array for horizontal force. (Dead weight + traffic load) 
    H2=[]; % Array for horizontal force. (Dead weight) 
    c1=[]; % Array for c parameters. (Dead weight + traffic load) 
    c2=[]; % Array for c parameters. (Dead weight) 
    dH1=[]; % Array for parameter delta H. (Dead weight + traffic load) 
    dH2=[]; % Array for parameter delta H. (Dead weight) 
  % Calculatin of influence lines and reaction force from  
  % worst traffic load. 
    for j=1:length(plates);  
      % For loop in purpose to calculate reaction force from both traffic  
      % load + dead weight (jj=1), and only dead weight (jj=2).    
        for jj=1:2 
          % Iteration to evaluate the correct horizontal force in the main 
          % cabale from different distributed loads. 
            oldH=0; newH=H;   % Guessed value of H, that was inputed.    
            while abs((oldH-newH)/newH)>0.01           
                 
                % Calculation with olnly dead weight.                  
                  if jj==2; 
                     ept=[ep(1,1) ep(1,2) ep(1,3)*10^0; ep(2,:)]; 
                  else 
                     ept=ep; 
                  end   
                                 
                % Compound of influenceline for current influence point.                
                  [infl parm cprim]=nomogram(lambda,f,coord,newH,ept,... 
                      pyc,plates(j));                   
                  tDlm=[0 0 0]; 
                  tPlm=[0 0]; 
                   
                % Calculation with load from traffic and dead weight.                   
                  if jj==1  
                   % Evaluation of load possition, based on influence line.             
                     [tDlm,tPlm]=traffload(coord,infl(:,2),rFp,rFd);                    
                  end 
                  oldH=newH;  
                  
               % Calculation of horizontal force from load position. 
               % For the sub function Hforce, only the load from traffic  
               % should be inputed in matrix tDlm and tPlm. Dead weight  
               % is inputed with variable g. 
                 [newH dH cnew]=Hforce(Mgtry2,coord,f,ept,tDlm,tPlm,L,... 
                     newH,alpha,lambda,pyc,g);                                   
            end 
             
          % Calculation with dead weight and traffic load.   
            if jj==1 && strcmp('I',plates(j))~=1  
               tDlm=[tDlm; g 1 length(coord(:,1))]; % Adding of dead 
     weight. 
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          % Calculation with only dead weight.      
            elseif strcmp('I',plates(j))~=1 && jj==2  
               tDlm=[g 1 length(coord(:,1))]; % Adding of dead weight. 
          % Calculation with dead weight or traffic load and dead weight.       
            elseif strcmp('I',plates(j))==1   
               if jj==1  
                  effect1(j)=newH; 
               else 
                  effect2(j)=newH; 
               end 
            end             
             
            if jj==1 
               H1=[H1; newH];  
               c1=[c1; cnew]; 
               Plm1=[Plm1; tPlm ones(length(tPlm(:,1)),1)*j']; 
               Dlm1=[Dlm1; tDlm ones(length(tDlm(:,1)),1)*j']; 
               dH1=[dH1; dH]; 
            else                
               H2=[H2; newH];                
               c2=[c2; cnew];  
               Plm2=[Plm2; tPlm ones(length(tPlm(:,1)),1)*j']; 
               Dlm2=[Dlm2; tDlm ones(length(tDlm(:,1)),1)*j'];  
               dH2=[dH2; dH]; 
            end 
             
          % Calculation of the effect from worst distributed  
          % loads position.  
           
          % Calculation of effect from distributed load. 
            if sum(sum(tDlm))~=0 && strcmp('I',plates(j))~=1  
               for i=1:length(tDlm(:,1))                      
                 % Calculation of area.   
                   tinfl=infl(tDlm(i,2):tDlm(i,3),:);              
                   bredd=tinfl(2:end,1)-tinfl(1:end-1,1);                          
                   Ar=0; 
                   for ii=1:length(tinfl(:,1))-1 
                       addsign=1; 
                       if tinfl(ii,2)<0 
                          addsign=-1;  
                       end     
             Ar=Ar+(bredd(ii)*(min(abs([tinfl(ii,2) tinfl(ii+1,2)]))... 
                  +abs(tinfl(ii,2)-tinfl(ii+1,2))*bredd(ii)/2))*addsign; 
                   end 
                     
                 % Calculation of effects. 
                   if jj==1 
                      effect1(j)=Ar*tDlm(i,1)+effect1(j); 
                   else 
                      effect2(j)=Ar*tDlm(i,1)+effect2(j);                            
                   end 
                   bredd=[]; 
                   tinfl=[]; 
               end 
            end         
            
          % Calculation of effect from pointload.                   
            if sum(sum(tPlm))~=0 && strcmp('I',plates(j))~=1 
               for i=1:length(tPlm(:,1))                  
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                   if jj==1 
                      effect1(j)=effect1(j)+tPlm(i,1)*infl(tPlm(i,2),2); 
                   else 
                      effect2(j)=effect2(j)+tPlm(i,1)*infl(tPlm(i,2),2);  
                   end 
               end               
            end 
             
             
         % Calculation of correction parameters. 
           corr={}; 
           if strcmp(plates(j),'II')==1 
            % Parameter phiM for moment in stiffening girders mid point.  
              u=0.5;              
              phiM=(8/(cnew^2))*(1-cosh(cnew*(u-0.5))/(cosh(cnew/2))); 
              MdH05=[MdH05;-phiM*dH*f];           
              corr={'MdH05'}; 
           elseif strcmp(plates(j),'III')==1 
                % Parameter phiM for moment in in stiffening  
                % girders point 0.2*L.  
                  u=0.2;              
               phiM=(8/(cprim^2))*(1-cosh(cprim*(u-0.5))/(cosh(cprim/2)));              
                  MdH02=[MdH02;-phiM*dH*f]; 
                  corr={'MdH02'}; 
           elseif strcmp(plates(j),'VI')==1  
                % Correction parameter for deflection.   
                  phiEta=parm; 
                  etadH=[etadH;-phiEta*dH*f/newH]; 
                  corr={'etadH'};                   
           elseif strcmp(plates(j),'VIII')==1  
                % Correction for normal force in hanger. 
                  phiS=parm; 
                  dS=[dS; 2*phiS*lambda*f*dH/(L^2)]; 
                  corr={'dS'};                   
           end 
                     
           tcorr=0; 
           if sum(length(corr))~=0;                      
              tcorr=eval(strcat(char(corr),'(',num2str(jj),')'));                       
           end 
           if jj==1 
              effect1(j)=effect1(j)+tcorr; 
           else 
              effect2(j)=effect2(j)+tcorr;  
           end 
                                  
           tDlm=[0 0 0]; 
           tPlm=[0 0]; 
           if jj==1                
              InflS1=[InflS1 infl(:,2)];            
           else            
              InflS2=[InflS2 infl(:,2)]; 
           end 
        end         
    end 
         
 
 
 
 



APPENDIX B.1.  

 148

 
    if strcmp(varargin,'plot')==1 
     % Plot of influence line and traffic load position.       
       for i=1:length(InflS1(1,:)) 
           tDlm1=Dlm1(Dlm1(:,end)==i,1:3); 
          tPlm1=Plm1(Plm1(:,end)==i,1:2); 
           inflplot(coord(:,1),InflS1(:,i),ylb(i),gtitle(i),tDlm1,tPlm1)     
       end 
      
       for i=1:length(InflS2(1,:)) 
           tDlm2=Dlm2(Dlm2(:,end)==i,1:3); 
           tPlm2=Plm2(Plm2(:,end)==i,1:2); 
           inflplot(coord(:,1),InflS2(:,i),ylb(i),gtitle(i),tDlm2,tPlm2)     
       end 
    end 
     
 
 
 
 
  % Displaying of results. 
    corrpar={' ' 'MdH05' 'MdH02' 'etadH' 'dS'}; 
    disp(['Reaction forces and displacements from traffic load and'...  
          ' dead weight in combination.'])   
    for i=1:length(effect1)                     
        disp(' '); 
        disp(['  ' char(result(i)) num2str(sprintf('%0.5g',effect1(i)))... 
            '  ' char(ylb(i))]) 
        if length(char(corrpar(i)))>1 
           val=sprintf('%0.5g',eval(strcat(char(corrpar(i)),'(1)'))); 
           disp(['     Value of correction parameter ' char(corrpar(i))... 
               ' is: ' num2str(val)])              
        end 
        disp(['      c: ' num2str(c1(i)) '    '  '   H: '... 
             num2str(sprintf('%0.5g',H1(i)))... 
             '   dH: ' num2str(sprintf('%0.5g',dH1(i)))]); 
        disp(' '); 
    end 
    disp(' '); 
    disp(' '); 
    disp('Reaction forces and displacements from dead weight.')   
    for i=1:length(effect2)                     
        disp(' '); 
        disp(['  ' char(result(i)) num2str(sprintf('%0.5g',effect2(i)))... 
            '  ' char(ylb(i))]) 
        if length(char(corrpar(i)))>1 
           val=sprintf('%0.5g',eval(strcat(char(corrpar(i)),'(2)'))); 
           disp(['     Value of correction parameter ' char(corrpar(i))... 
               ' is: ' num2str(val)]) 
        end 
        disp(['      c: ' num2str(c2(i)) '    '... 
             '   H: ' num2str(sprintf('%0.5g',H2(i)))... 
             '   dH: ' num2str(sprintf('%0.5g',dH2(i)))]) 
        disp(' '); 
    end   
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function [Hout dH 
cnew]=Hforce(Mgtry2,coord,f,ep,Dlm,Plm,L,H,alpha,lambda,pyc,g) 
%% Subfunction for calculation of of horizontal force i main cable.      
  
         E=ep(1,1); % Young's modulus. 
         I=ep(1,3); % Moment of inertia. 
  
       % Values for parameter c in iteration below.  
         cnew=L*sqrt(H/(E*I));  
         cold=0;        
  
         plate={'I'};  % Graph for horizontal force.      
         while abs((cnew-cold)/cnew)>0.01 
              
             % Compound of influenceline for horizontal force. 
               [infl]=nomogram(lambda,f,coord,H,ep,pyc,plate);                
                           
             % Calculation of horizontal force Hq from variable load, based 
             % on compounded influence line. 
               Hq=0; 
             % Calculation of Hq from distributed load.   
               if sum(sum(Dlm))~=0  
                  for i=1:length(Dlm(:,1))         
                    % Calculation of area from influence line. 
                      tinfl=infl(Dlm(i,2):Dlm(i,3),:);                           
                      bredd=tinfl(2:end,1)-tinfl(1:end-1,1);                          
                      Ar=0; 
                      for ii=1:length(tinfl(:,1))-1 
                      Ar=Ar+bredd(ii)*(min([tinfl(ii,2) tinfl(ii+1,2)])... 
                            +abs(tinfl(ii,2)-tinfl(ii+1,2))/2);             
                      end         
                       
                    % Calculation of Hq. 
                      Hq=Ar*Dlm(i,1)+Hq;               
                      bredd=[]; 
                      tinfl=[]; 
                  end 
               end           
                
             % Calculation of Hq from pointload. 
               if sum(sum(Plm))~=0  
                  for i=1:length(Plm(:,1)) 
                      Hq=Hq+Plm(i,1)*infl(Plm(i,2),2); 
                  end 
               end                        
                            
             % Calculation of parameter dH.                           
               phi1=Mgtry2(1,1);             
               phi2=Mgtry2(1,2);             
               s1=Mgtry2(2,1);             
               s2=Mgtry2(2,2);             
               h1=Mgtry2(3,1);             
               h2=Mgtry2(3,2);            
               Ec=ep(2,1);            
               Ac=ep(2,2);           
                                   
               Ls=L*(1+8*((f^2)/(L^2)))+s1/(cos(phi1)^2)+s2/(cos(phi2)^2); 
           
               Lt=L+s1/cos(phi1)-h1/tan(phi1)+s2/cos(phi2)-h2/tan(phi2); 
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               phiH=3/(16*((12/(cnew^2))*((2/cnew)*tanh(cnew/2)-1)+1));                
           
            dH=(-1/((f^2)/(phiH*L*H)+Ls/(Ec*Ac)))*(Ls*Hq/(Ec*Ac)+alpha*Lt);  
           
             % Calculation of horizontal force Hg from dead weight 
               Hg=g*(L^2)/(8*f);       
                  
             % Calculation of new total horizontal force and new  
             % parameter c. 
               H=dH+Hq+Hg;              
               cold=cnew;   
               cnew=L*sqrt(H/(E*I)); % Calculation of new value for  
                                     % parameter c. 
         end          
         Hout=H; 
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B.2 Funktionen nomogram.m 

function [infl parm cprim]=nomogram(lambda,f,coord,H,ep,pyc,plate) 
  
  % Adjustment so that the span vill beghin in point zero in x-direction. 
    if coord(1,1)~=0  
       coord(:,1)=coord(:,1)-coord(1,1); 
    end        
         
  % Young's modulus for stiffening girder. 
    E=ep(1,1); 
  % Moment of inertia for stiffening girder.   
    I=ep(1,3); 
  % Length of suspended span.   
    L=coord(end,1);  
  % Calculation of parameter c.   
    cnew=L*sqrt(H/(E*I));     
   
  % Calculation of parameter Hpr and cprim, which will be used in  
  % evaluation of influence line for vertical deflection in point 0.2*L  
  % (plate VI) and moment in stiffening girderspoint 0.2*L (plate III). 
    cprim=0; 
    if strcmp(plate,'III')==1 || strcmp(plate,'VI')==1           
       L=coord(end,1); % The length of the bridge 
        
     % Variables to be used in equation for the cables parabolic shape.   
       B=-f/(L/2-L/4);  
       A=-B/L;     
       C=pyc(1,2); 
        
     % Equation for the cables parabolc shape. 
       x=[0:0.5:L]'; 
     % y=A*x.^2+B.*x+C; 
        
     % Cables derivate, i.e. change of cables inclination. 
       ypr=2*A.*x+B;     
       ypr=[x ypr];       
         
     % Evaluation of inclination of main cable in point 0.2*L. 
       [row col]=find(min(abs(ypr(:,1)-0.2*L))==abs(ypr(:,1)-0.2*L)); 
       fiu=abs(atan(ypr(row,2)));          
        
     % Calculation of parameter Hpr   
       Hpr=H*sec(fiu)^2;           
       cprim=L*sqrt(Hpr/(E*I));             
    end     
     
    parm=0; % Variable containing parameters which is read in the graphs  
            % and is needed in calculations outside this function. 
            % Ofen calculation of parameters for correction, for example  
            % Phi-S. 
    
  % Assembe of influence line for horizontal force in main cable.   
    if strcmp(plate,'I')==1      
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       [infl]=plateI(coord,cnew,f); 
    end           
   
 
  % Assembe of influence line for moment in stiffening girders mid point.       
    if strcmp(plate,'II')==1      
       [infl]=plateII(coord,cnew); 
    end        
   
  % Assembe of influence line for moment in point 0.2*l.        
    if strcmp(plate,'III')==1      
       [infl]=plateIII(coord,cprim); 
    end   
     
  % Assembe of influence line for vertical deflection in stiffening 
  % girders point 0.2*L.  
    if strcmp(plate,'VI')==1                    
       [infl parm]=plateVI(coord,cnew,cprim,Hpr,H);  
    end 
         
  % Assembe of influence line for normal force in shortest hanger.     
    if strcmp(plate,'VIII')==1      
       [infl parm]=plateVIII(coord,cnew,lambda); 
    end 
         
     
function [infl1]=plateI(coord,cnew,f) 
% Selbergs nomogram for calculation of horizontal force in main cable. 
          L=coord(end,1); % The length of the bridge. 
  
        % Graphs that will constitute the influence line. 
          my05=[0 0.195; 10 0.19; 60 0.19]; 
          my04=[0 0.185; 10 0.18; 60 0.18]; 
          my03=[0 0.16; 5 0.16; 60 0.16]; 
          my02=[0 0.115; 10 0.12; 60 0.12]; 
          my01=[0 0.06; 20 0.065; 60 0.068]; 
          my005=[0 0.032; 20 0.034; 60 0.036]; 
     
        % Array containing graphs.   
          my={'my005' 'my01' 'my02' 'my03' 'my04' 'my05'}; 
                
       % Evaluation of each graphs value corresponding to parameter c. 
         for i=1:length(my) 
           % Current graph is stored in matrix. 
             matrix=eval(char(my(i))); 
           % An interpolation is performed to calculate values which will  
            % constitute the influence line. 
             tmy(i)=(L/f)*interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cnew,'linear');              
         end          
                 
       % X-coordinates for influence line. 
         infl=[0 L*0.05 L*0.1 L*0.2 L*0.3 L*0.4... 
               L*0.5 L*0.6 L*0.7 L*0.8 L*0.9 L*0.95 L]'; 
   
       % Y-coordinates for influence line.    
         infl=[infl [0 tmy(1:6) tmy(5:-1:1) 0]'];      
          
         trow=1;  
         infl1=coord;                
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       % Compund of influence line that will fit the inputted matrix coord 
        % containing coordinates for the stiffening girder.  
         for i=2:length(infl(:,1))            
             [row col]=find(min(abs(infl1(:,1)-infl(i,1)))==... 
                       abs(infl1(:,1)-infl(i,1)));                    
                      
             steg=(infl(i,2)-infl(i-1,2))/(length(infl1(trow:row(1),2))-1); 
                   infl1(trow:row(1)-1,2)=[infl(i-1,2):steg:infl(i,2)-
  steg]';         
             trow=row(1); 
             row=[]; 
         end 
         infl1(end,2)=0;    
          
function [infl2]=plateII(coord,cnew)    
% Selbergs nomogram for moment in stiffening girders mid point.         
        L=coord(end,1); % The length of the bridge. 
  
        % Graphs that will constitute the influence line. 
          la=[0 0.016; 5.8 0.014; 12 0.012; 13 0.011; 15 0.0115;... 
              17 0.0105; 23.5 0.009; 27 0.0085;... 
              32 0.0075; 37 0.0068; 40 0.0065; 52 0.0055; 65 0.0048];     
          la(:,end)=la(:,end)*10*L; % Multiplicator. 
          my05=[0 0.055; 2.5 0.05; 6 0.044; 9.5 0.036;13 0.030;... 
                17.1 0.024; 25.2 0.018; 32.8 0.014; 37 0.0129; 42 0.011;... 
                52.5 0.009; 57 0.0085; 65 0.0074];            
          my05(:,end)=my05(:,end)*L;  % Multiplicator. 
           
          my1=[0 0.038; 5 0.030; 11 0.020; 13 0.0175; 16.8 0.014;... 
     22 0.0105; 26 0.009; 29.5 0.00775; 40.2 0.0055; 54 0.0040; 65 0.0032]; 
          my1(:,end)=my1(:,end)*L;  % Multiplicator. 
           
          my2=[0 0.023; 3 0.020; 5 0.0175; 10 0.012; 13 0.014;... 
               15 0.008; 17 0.007; 23 0.005;... 
     29.8 0.0036; 33 0.0032; 37 0.00276; 44 0.0022; 55 0.0016; 65 0.00125]; 
          my2(:,end)=my2(:,end)*L;   % Multiplicator. 
           
          if cnew>35            
             my3=[35 0.01; 40 0.0085; 46 0.007; 50 0.0063; 57 0.005; 65 
  0.0048];  
             my3(:,end)=my3(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else           
             my3=[0 0.0105; 4 0.0085; 6 0.007; 8 0.0057; 11 0.0044;... 
                 14 0.0034; 16 0.0028; 20 0.0021;... 
                 25 0.0016; 30 0.00125; 35 0.001]; 
             my3(:,end)=my3(:,end)*L; % Multiplicator. 
          end 
        
          if cnew>36           
           my4=[36 -0.01; 40 -0.0083; 45 -0.0065; 52 -0.005; 56 -0.0044;... 
                 60 -0.0038; 65 -0.0032];   
             my4(:,end)=my4(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else             
  my4=[0 -0.0134; 2.5 -0.012; 5 -0.01; 9 -0.007; 13 -0.0048; 16 -0.0038;... 
                 20 -0.0027; 24 -0.002; 30 -0.0014; 36 -0.001]; 
             my4(:,end)=my4(:,end)*L; % Multiplicator. 
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          end 
        
          if cnew>31.5                  
             my5=[31.5 -0.01; 38.5 -0.007; 46 -0.005; 55.5 -0.0034;... 
                 65 -0.0025]; 
             my5(:,end)=my5(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else            
    my5=[0 -0.016; 2 -0.014; 4.8 -0.012; 6 -0.01; 10 -0.007; 13 -0.0048;... 
                 16 -0.0032; 17.5 -0.003; 22 -0.002; 31.5 -0.001;]; 
             my5(:,end)=my5(:,end)*L; % Multiplicator. 
          end 
        
          if cnew>23                   
         my6=[23 -0.01; 29.5 -0.0065; 34 -0.005; 38 -0.004; 44 -0.003;... 
                 50 -0.00235; 57.6 -0.0018; 65 -0.0014]; 
             my6(:,end)=my6(:,end)*(L/10);  % Multiplicator. 
          else              
    my6=[0 -0.01; 1.8 -0.009; 5 -0.007; 8 -0.005; 13 -0.0028; 16 -0.002;... 
                 19.2 -0.0014; 23 -0.001]; 
             my6(:,end)=my6(:,end)*L;   % Multiplicator. 
          end          
     
        % Array containing graphs.   
          my={'my6' 'my5' 'my4' 'my3' 'my2' 'my1' 'my05' 'la'}; 
           
        % Evaluation of each graphs value corresponding to parameter c. 
          for i=1:length(my)               
             % Current graph is stored in matrix.                  
              matrix=eval(char(my(i))); 
            % An interpolation is performed to calculate values which will  
            % constitute the influence line.          
              tmy(i)=interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cnew,'linear');                   
          end          
           
        % X-coordinates for influence line. 
          infl=[]; 
          a=0.25*(0.5*L-tmy(end));                     
          b=a*4;           
          c=tmy(end)*0.25;             
          d=b+4*c;                
          e=d+4*c;           
          infl=[0 a a*2 a*3 a*4 b+c b+2*c b+3*c b+4*c ...  
                d+c d+2*c d+3*c d+4*c e+a e+a*2 e+a*3 L]';                           
             
       % Y-coordinates for influence line.      
          infl=[infl [0 tmy(1:3) 0 tmy(4:7) tmy(6:-1:4) 0 tmy(3:-1:1) 0]'];             
        
          trow=1; 
          infl2=coord; 
        % Compund of influence line that will fit the inputted matrix coord 
        % containing coordinates for the stiffening girder. 
          for i=2:length(infl(:,1))                         
              [row col]=find(min(abs(infl2(:,1)-infl(i,1)))==... 
                        abs(infl2(:,1)-infl(i,1)));            
                     
             steg=(infl(i,2)-infl(i-1,2))/(length(infl2(trow:row(1),2))-1);             
               if steg~=0 
                infl2(trow:row(1)-1,2)=[infl(i-1,2):steg:infl(i,2)-steg]';         
               else 
                  infl2(trow:row(1)-1,2)=infl(i,2);  
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               end 
               trow=row(1); 
               row=[]; 
          end 
          infl2(end,2)=0; 
          
function [infl3]=plateIII(coord,cprim) 
% Selbergs nomogram for moment in point 0.2*l.       
  
          L=coord(end,1);  % The length of the bridge. 
               
        % Graphs that will constitute the influence line. 
     lmy4=[ 0 -0.001; 23.5 -0.001; 24 -0.0016; 24.5 -0.0028; 25 -0.0046;... 
                26 -0.007; 27 -0.009; 28 -0.0105; 29.5 -0.012;... 
               32 -0.014; 37 -0.0155; 41 -0.0155; 47 -0.014; 50 -0.013;... 
                 55 -0.0115; 60 -0.010; 65 -0.009];              
          lmy4(:,end)=lmy4(:,end)*(L/100); % Multiplicator. 
     
          if cprim>17        
             lmy3=[17 0.01; 18 0.0065; 20 0.004; 21 0.0025; 22 0.001;... 
                   23 0.001; 24 0.003; 27 0.005; 30 0.0057;... 
                   34 0.0057; 37 0.0053; 43 0.0042; 51 0.0034;... 
                   57 0.0031; 65 0.0028];  
             lmy3(:,end)=lmy3(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else 
             lmy3=[0 0.020; 1.5 0.018; 4 0.016; 5 0.012; 6 0.01;... 
                 7 0.0085; 8 0.007; 10 0.005; 13 0.0025; 15 0.0016; 17 0]; 
             lmy3(:,end)=lmy3(:,end)*L; % Multiplicator. 
          end 
     
    lmy2=[0 0.040; 4 0.030; 7 0.018; 13 0.007; 16 0.004; 20 0.002; 23 
          0.0010; 25.5 0.0017; 27 0.002; 30 0.002; 33 0.0019; 37 0.0018; 42 
          0.0016; 47 0.0014; 55 0.0012; 65 0.001];     
          lmy2(:,end)=lmy2(:,end)*L; % Multiplicator. 
           
          lmy1=[0 0.063; 3.5 0.05; 5.5 0.04; 7.5 0.03; 11 0.02;... 
                12 0.018; 13 0.016; 14 0.014; 15.5 0.012; 17.5 0.010;...  
                18.5 0.009; 19.5 0.008; 20.5 0.007; 22 0.006;... 
                23 0.0055; 25 0.006; 27 0.0063; 29 0.0063;... 
                39 0.005; 46 0.004; 60 0.003; 65 0.0029];             
          lmy1(:,end)=lmy1(:,end)*L; % Multiplicator. 
           
          my02=[0 0.085; 2 0.008; 4 0.007; 7 0.053; 10.4 0.04; 17 0.026;... 
                20 0.023; 24 0.019; 32 0.0144; 35 0.0135; 39 0.012;... 
                45 0.011; 51 0.0095; 57 0.0085; 65 0.0075]; 
          my02(:,end)=my02(:,end)*L;  % Multiplicator. 
           
          rmy1=[0 0.060; 2 0.055; 7 0.035; 10 0.026; 15 0.017; 20.7 
      0.012; 27.5 0.0085; 33 0.007; 40 0.0056; 48 0.0044;... 
                54 0.0038; 60 0.0034; 65 0.003]; 
          rmy1(:,end)=rmy1(:,end)*L; % Multiplicator. 
           
          rmy2=[0 0.038; 4 0.028; 7 0.02; 10 0.014; 15 0.009; 22 0.0055;... 
              25 0.0046; 29.5 0.0036; 35 0.0028; 40 0.0024; 45 0.00205;... 
              50 0.002; 55 0.0015; 60 0.0013; 65 0.00117];     
          rmy2(:,end)=rmy2(:,end)*L; % Multiplicator. 
      
          if cprim>30.5 
             rmy3=[30.5 0.012; 35 0.01; 40 0.008; 46 0.0065; 50 0.0055;... 
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                   60 0.0046; 65 0.0033];         
             rmy3(:,end)=rmy3(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else 
   rmy3=[0 0.017; 2 0.0155; 5 0.0135; 10 0.0063; 15 0.0036; 20 0.00224;... 
                   27 0.0014; 30 0.0012; 34.6 0.001];  
             rmy3(:,end)=rmy3(:,end)*L;  % Multiplicator.   
          end 
          if cprim>38    
             rmy4=[38 -0.01; 41 -0.0085; 44 -0.0075; 50 -0.0057;... 
                   56 -0.0046; 60 -0.004; 65 -0.0034];  
             rmy4(:,end)=rmy4(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else 
             rmy4=[0 -0.029; 3 -0.024; 5 -0.019; 7 -0.014; 12 -0.008;... 
                   15 -0.0057; 18 -0.0042; 20 -0.0034; 24 -0.0022;... 
                   28 -0.0018; 32 -0.0014; 38 -0.001];       
             rmy4(:,end)=rmy4(:,end)*L;  % Multiplicator. 
          end 
          if cprim>39 
             rmy5=[39 -0.01; 45 -0.0075; 48 -0.0065; 55.5 -0.0048;... 
                   60 -0.0042; 65 -0.0036];     
             rmy5(:,end)=rmy5(:,end)*(L/10); % Multiplicator. 
          else 
             rmy5=[0 -0.041; 1.2 -0.038; 4 -0.028; 7 -0.016; 11 -0.01;... 
                   15 -0.0063; 19 -0.0019; 24 -0.0026; 27 -0.002;... 
                   31.3 -0.0015; 39 -0.001]; 
             rmy5(:,end)=rmy5(:,end)*L;  % Multiplicator. 
          end 
          if cprim>35 
         rmy6=[35 -0.01; 40 -0.0077; 44 -0.0065; 52 -0.0046; 60 -0.0032;... 
                   65 -0.0029];            
             rmy6(:,end)=rmy6(:,end)*(L/10);  % Multiplicator. 
          else 
 rmy6=[0 -0.039; 4 -0.026; 10 -0.010; 14 -0.0055; 20 -0.003; 27 -0.0018;... 
                   32 -0.0012; 35 -0.001];  
             rmy6(:,end)=rmy6(:,end)*L;  % Multiplicator. 
          end 
          if cprim>26.5 
        rmy7=[26.5 -0.01; 30 0.008; 37 -0.0055; 43 -0.004; 50 -0.003;... 
                   56 -0.0024; 60 -0.0021; 65 -0.00175];   
             rmy7(:,end)=rmy7(:,end)*(L/10);  % Multiplicator. 
          else 
             rmy7=[0 -0.022; 2 -0.02; 5 -0.013; 11 -0.005; 13 -0.0038;... 
                  15 -0.003; 17 -0.0023; 21 -0.0016; 26.5 -0.001];      
             rmy7(:,end)=rmy7(:,end)*L;  % Multiplicator. 
          end 
     
          ll=[0 0.020; 23 0.020; 24 0.017; 26 0.014; 29 0.012;... 
              35 0.01; 42 0.0085; 52 0.007; 65 0.0056]; 
          ll(:,end)=ll(:,end)*10*L; % Multiplicator. 
           
          rl=[0 0.0206; 3 0.019; 7 0.015; 10 0.014; 13 0.013; 15 0.012;... 
          17 0.0115; 20 0.0105; 30 0.008; 39 0.007; 46 0.0065; 65 0.0054];           
          rl(:,end)=rl(:,end)*10*L; % Multiplicator. 
           
        % Array containing graphs.   
          my={'lmy4' 'lmy3' 'lmy2' 'lmy1' 'my02' 'rmy1' 'rmy2' 'rmy3'... 
              'rmy4' 'rmy5' 'rmy6' 'rmy7' 'll' 'rl'};        
           
         % Evaluation of each graphs value corresponding to parameter c. 
          for i=1:length(my) 
            % Current graph is stored in matrix.       
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              matrix=eval(char(my(i)));          
            % An interpolation is performed to calculate values which will  
            % constitute the influence line. 
              tmy(i)=interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cprim,'linear');                
          end              
           
        % X-coordinates for influence line. 
          a=(0.2*L-tmy(end-1));    
          b=tmy(end-1)*0.25; 
          c=tmy(end)*0.25; 
          d=a+4*b+c*4; 
          e=(0.8*L -tmy(end))*0.2; 
          infl=[0 0.5*a a a+b a+2*b a+3*b a+4*b a+4*b+c a+4*b+c*2 ... 
                a+4*b+c*3 a+4*b+c*4 d+e d+e*2 d+e*3 d+e*4 d+e*5]';           
    
        % Y-coordinates for influence line.  
          infl=[infl [0 tmy(1) 0 tmy(2:8) 0 tmy(9:12) 0]'];     
          trow=1; 
          infl3=coord; 
           
        % Compund of influence line that will fit the inputted matrix coord 
        % containing coordinates for the stiffening girder. 
          for i=2:length(infl(:,1))           
              [row col]=find(min(abs(infl3(:,1)-infl(i,1)))==... 
                        abs(infl3(:,1)-infl(i,1)));                     
             steg=(infl(i,2)-infl(i-1,2))/(length(infl3(trow:row(1),2))-1);             
               if steg~=0 
                 infl3(trow:row(1)-1,2)=[infl(i-1,2):steg:infl(i,2)-steg]';         
               else 
                  infl3(trow:row(1)-1,2)=infl(i,2);  
               end 
               trow=row(1); 
               row=[]; 
          end 
          infl3(end,2)=0;              
     
function [infl6 parm]=plateVI(coord,cnew,cprim,Hpr,H) 
  
% Selbergs nomogram for deflection in point 0.2*l. 
  
          L=coord(end,1); % The length of the bridge. 
                           
        % Graphs that will constitute the influence line. 
          lmy1=[0 0; 3 0.01;5.5 0.02; 7.5 0.03; 10.5 0.04; 13 0.045;... 
            16.5 0.05; 20 0.053; 25 0.055; 35 0.057; 45 0.058; 65 0.0585];     
          lmy1(:,end)=lmy1(:,end)*(L/Hpr);  % Multiplicator. 
     
          lmy2=[0 0; 4 0.01; 6 0.019; 8.5 0.025; 12 0.03; 15 0.033;... 
                20.5 0.036; 25 0.0367; 30 0.037; 65 0.037]; 
          lmy2(:,end)=lmy2(:,end)*(L/Hpr); % Multiplicator.    
         
          lmy3=[0 0; 5 0.007; 7 0.01; 10 0.0145; 15 0.017; 20 0.018;... 
                65 0.018]; 
          lmy3(:,end)=lmy3(:,end)*(L/Hpr); % Multiplicator.      
     
    lmy02=[0 0; 5 0.007; 6 0.01; 9 0.04; 10.5 0.045; 12 0.05; 15 0.055;... 
                 19 0.06; 25 0.065; 30 0.068; 35 0.07; 45 0.073;... 
                 55 0.075; 65 0.075]; 
          lmy02(:,end)=lmy02(:,end)*(L/Hpr); % Multiplicator.         
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       fiata=[0 0; 2 0.02; 4 0.04; 5 0.045; 6 0.05; 8 0.055; 13.5 0.06;... 
                 20 0.062; 30 0.063; 45 0.064; 65 0.064]; 
          fiata(:,end)=fiata(:,end)*10;    % Multiplicator.         
      
       rmy1=[0 0; 2 0.005; 3 0.01; 5 0.02; 7 0.03; 10 0.04; 12.5 0.045;... 
                16 0.05; 20 0.053; 27.5 0.055; 39 0.057; 65 0.0585]; 
          rmy1(:,end)=rmy1(:,end)*(L/Hpr);    % Multiplicator.        
     
  rmy2=[0 0; 2.5 0.005; 3.5 0.01; 5 0.015; 6.5 0.02; 8.5 0.025; 12 0.03;... 
                15 0.032; 22 0.035; 35 0.036; 65 0.036];  
          rmy2(:,end)=rmy2(:,end)*(L/Hpr);   % Multiplicator.           
     
       rmy3=[0 0; 3.5 0.005; 6 0.01; 10 0.0135; 12.5 0.015; 20 0.0165;... 
                30 0.017; 65 0.017]; 
          rmy3(:,end)=rmy3(:,end)*(L/Hpr);    % Multiplicator.     
     
       my4=[0 0; 3.5 -0.005; 5 -0.01; 7 -0.015; 10.5 -0.02; 15 -0.0228;... 
               22 -0.025; 35 -0.026; 65 -0.026]; 
          my4(:,end)=my4(:,end)*(L/Hpr);  % Multiplicator.       
     
        my5=[0 0; 3.5 -0.005; 4 -0.011; 5 -0.015; 7 -0.024; 10.5 -0.03;... 
               16 -0.035; 25 -0.038; 45 -0.039; 65 -0.039]; 
          my5(:,end)=my5(:,end)*(L/H);         
         
          my6=[0 0; 2 -0.005; 5 -0.017; 7.5 -0.025; 10 -0.03; 15 -0.035;... 
               20 -0.0365; 30 -0.038; 55 -0.039; 65 -0.039]; 
          my6(:,end)=my6(:,end)*(L/H);    % Multiplicator.     
     
        my7=[0 0; 3 -0.005; 5 -0.01; 7.5 -0.015; 11.5 -0.02; 15 -0.022;... 
               20 -0.0235; 30 -0.025; 55 -0.026; 65 -0.026]; 
          my7(:,end)=my7(:,end)*(L/Hpr);      % Multiplicator.     
     
          lr=[0 0.067; 3 0.065; 5 0.063; 10 0.06; 16 0.058; 25 0.056;... 
              430 0.055; 50 0.0545; 65 0.0545];  
          lr(:,end)=lr(:,end)*4*L; % Multiplicator. 
     
        % Array containing graphs.   
       my={'lmy3' 'lmy2' 'lmy1' 'lmy02' 'rmy1' 'rmy2' 'rmy3' 'my4' 'my5'... 
              'my6' 'my7' 'lr' 'fiata'}; 
        
        % Evaluation of each graphs value corresponding to parameter c. 
          for i=1:length(my) 
            % Current graph is stored in matrix. 
              matrix=eval(char(my(i)));          
            % An interpolation is performed to calculate values which will  
            % constitute the influence line. 
              if strcmp('my6',my(i))==1 || strcmp('my5',my(i))==1 
                 tmy(i)=interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cnew,'linear');                
              else 
                 tmy(i)=interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cprim,'linear');               
              end     
  
          end   
   
        % X-coordinates for influence line. 
          ll=0.2*L; 
          a=ll*0.25; 
          b=tmy(end-1)*0.25;         
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          c=ll+tmy(end-1); 
          d=(0.8*L-tmy(end-1))*0.2; 
          infl=[0 a a*2 a*3 a*4 a*4+b a*4+b*2 a*4+b*3 a*4+b*4 ... 
                c+d c+d*2 c+d*3 c+d*4 c+d*5]'; 
       
 
        % Y-coordinates for influence line. 
          infl=[infl [0 tmy(1:7) 0 tmy(8:11) 0]']; 
         
          trow=1; 
          infl6=coord; 
           
        % Compund of influence line that will fit the inputted matrix coord 
        % containing coordinates for the stiffening girder. 
          for i=2:length(infl(:,1))             
              [row col]=find(min(abs(infl6(:,1)-infl(i,1)))==... 
                        abs(infl6(:,1)-infl(i,1)));                     
             steg=(infl(i,2)-infl(i-1,2))/(length(infl6(trow:row(1),2))-1);             
              if steg~=0 
                 infl6(trow:row(1)-1,2)=[infl(i-1,2):steg:infl(i,2)-steg]';         
              else 
                 infl6(trow:row(1)-1,2)=infl(i,2);  
              end 
              trow=row(1); 
              row=[]; 
          end 
          infl6(end,2)=0;         
          parm=tmy(end);             
           
function [infl8 parm]=plateVIII(coord,cnew,lambda) 
% Selbergs nomogram for normal force in shortest hanger.   
  
         L=coord(end,1); % The length of the bridge. 
     
        % Graphs that will constitute the influence line. 
          my01=[0 0.5; 2 0.45; 3 0.4; 4.5 0.3; 6.5 0.2;... 
                8 0.1; 13 0.05; 20 0; 65 0]; 
          my02=[0 0.95; 1 0.9; 4 0.7; 9 0.3; 11 0.2;... 
                14 0.1; 22 0; 65 0]; 
          my03=[0 1.28; 2 1.25; 3 1.2; 6 1; 12.5 0.5;... 
                16.5 0.3; 19.8 0.2; 24.5 0.1; 30 0.04; 45 0; 65 0]; 
          my04=[0 1.48; 3 1.6; 6 1.8; 9 1.85; 11 1.85;... 
                12.5 1.8; 27 0.9; 31 0.7; 36 0.5; 39 0.4;... 
                43 0.3; 48 0.2; 57 0.1; 65 0.05]; 
          my045=[0 1.55; 1.5 1.6; 3 1.75; 9.5 3; 12 3.3;... 
                14 3.5; 16 3.6; 18 3.68; 20 3.69; 23 3.65;... 
                27.5 3.5; 51 2; 65 1.3]; 
          my05=[0 1.5; 3 0.2; 10 0.5; 65 3.28;];     
          fiS=[0 4; 5 0.6; 6 0.4; 7.5 0.2; 9 0.1; 15 0; 65 0;]; 
           
        % Array containing graphs.   
          my={'my01' 'my02' 'my03' 'my04' 'my045' 'my05' 'fiS'};     
           
        % Evaluation of each graphs value corresponding to parameter c. 
          for i=1:length(my) 
            % Current graph is stored in matrix.        
              matrix=eval(char(my(i))); 
               
             % An interpolation is performed to calculate values which will  
            % constitute the influence line. 
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              if strcmp('my05',my(i))==1 
                 mult=10*lambda/L;  
              elseif strcmp('fiS',my(i))==1 
                  mult=1; 
              else 
                 mult=lambda/L;  
              end             
              tmy(i)=mult*interp1(matrix(:,1),matrix(:,2),cnew,'linear');              
          end      
     
        % X-coordinates for influence line. 
          infl=[[0:0.1:0.4]*L 0.45*L 0.5*L 0.55*L [0.6:0.1:1]*L]';                 
           
        % Y-coordinates for influence line. 
          infl=[infl [0 tmy(1:6) tmy(5:-1:1) 0]'];                 
        
          trow=1; 
          infl8=coord; 
           
        % Compund of influence line that will fit the inputted matrix coord 
        % containing coordinates for the stiffening girder. 
          for i=2:length(infl(:,1))            
              [row col]=find(min(abs(infl8(:,1)-infl(i,1)))==... 
                        abs(infl8(:,1)-infl(i,1)));            
                     
             steg=(infl(i,2)-infl(i-1,2))/(length(infl8(trow:row(1),2))-1);             
               if steg~=0 
                infl8(trow:row(1)-1,2)=[infl(i-1,2):steg:infl(i,2)-steg]';         
               else 
                  infl8(trow:row(1)-1,2)=infl(i,2);  
               end 
               trow=row(1); 
               row=[]; 
          end 
          infl8(end,2)=0;  
          parm=tmy(end); 
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