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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är skrivet för institutionen för hållfasthetslära på KTH i 

Stockholm och är utfört på beräkningsgruppen för hållfasthet och dynamik för chassi - 

RTCC på Scania CV AB i Södertälje.  

Syftet med utmattningsmodellering är att med tillräcklig noggrannhet bestämma 

töjningshistoriken i kritiska punkter i simuleringsmodellen. Arbetets målsättning är att 

skapa en ny metod för lastbestämning vid utmattningssimulering, genom att använda sig 

av kombinerade signaler.  

Enligt nuvarande praxis för lastbestämning på Scania, anpassar man lasten så att 

enskilda uppmätta accelerationssignaler från ett referenssystem överensstämmer med 

motsvarande signal i simuleringsmodellen, så bra som möjligt. Kombinerade signaler 

definieras som linjärkombinationer av befintliga signaler och tanken är att dessa nya 

signaler bättre ska karakterisera de sökta töjningarna. Kombinerade signaler införs i 

lastbestämningen genom att man istället anpassar lasten så att de kombinerade 

signalerna överensstämmer mellan simuleringsmodellen och referenssystemet, så bra 

som möjligt.  

Genom att välja de kombinerade signalerna som en skattning av de modala 

koordinaterna och sedan vikta dessa signaler inbördes, manuellt eller automatiskt, 

utifrån modernas respektive töjningsbidrag i kritiska punkter, kan töjningsfelet minskas 

avsevärt utan någon större extra arbetsinsats, vilket resultaten visar. Med den nya 

metoden minimeras inverkan av stelkroppsrörelser på lastbestämningen och fokus läggs 

istället på de relativa rörelser som ger upphov till töjningar.   



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Load determination with combined signals 

for fatigue modelling 

Niklas Edrén 

Degree project in Solid Mechanics 

Second level, 30.0 HEC 

Stockholm, Sweden 2011 

Abstract 

This master thesis is written for the Department of Solid Mechanics at KTH in 

Stockholm. It is performed at the calculation group for strength and dynamics for 

chassis - RTCC at Scania CV AB in Södertälje. 

The purpose of fatigue modelling is to decide the strain history at the critical points of 

the simulation model with sufficient accuracy. The thesis objective is to create a new 

method for load determination for fatigue simulation, by use of combined signals. 

According to the current practice for load determining at Scania, one is trying to get 

individual measured acceleration signals from a reference model to be consistent with 

the corresponding signal in the simulation model, by controlling the excitation. 

Combined signals are defined as linear combinations of existing signals, and the idea is 

that these signals should better characterize the sought strains. Combined signals are 

introduced in the load determination by instead trying to get the combined signals to be 

consistent between the simulation model and the reference model. 

The combined signals can be chosen as an estimate of the modal coordinates and then 

weighted, manually or automatically, according to their individual contribution to the 

strain at critical points.  

The new method minimizes the influence of rigid body motions and instead focuses the 

load determination on the relative motions that cause strain. This can reduce the strain 

error significantly, without substantial additional effort, which is shown in the results. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Förord 

Det här examensarbetet är skrivet för institutionen för hållfasthetslära på Kungliga 

Tekniska högskolan, KTH i Stockholm och är ämnat som examination av 

civilingenjörs- och masterexamen inom maskinteknik med inriktning mot 

hållfasthetsteknik. Arbetet är utfört på beräkningsgruppen för hållfasthet och dynamik 

för chassi - RTCC på Scania CV AB i Södertälje.  

Ett stort tack riktas till Henrik Wentzel, som handlett examensarbetet, för hjälp och stöd 

under arbetets gång. Ett tack riktas även till Ola Rugeland, gruppchef RTCC, som gjort 

arbetet möjligt, samt till övriga medarbetare på RTCC och RTRD som på något sätt 

bidragit till arbetet.  

Detta arbete tillägnas min morfar Curt Dahlin, en skarp ingenjör, tålmodig pedagog, 

oklanderlig förebild och perfekt gentleman.  
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

För stora delar av industrin och fordonsbranchen i allmänhet och Scania i synnerhet, är 

utmattning en vanlig orsak till haverier. Det är därför av stort intresse och värde att, på 

ett effektivt och noggrant sätt, kunna modellera och dimensionera mot utmattning. Detta 

sker i dagsläget både genom beräkning och direkt provning av produkterna. Vid 

beräkning används virtuella simuleringsmodeller och vid provning hela, eller delar av 

verkliga fordon, som kan ses som fysiska simuleringsmodeller. 

Utmattningsmodellering syftar i allmänhet till att uppskatta livslängden på en produkt 

utifrån vilka påkänningar den utsätts för. Utmattning är i allmänhet ett starkt olinjärt 

fenomen, vilket gör det komplext och känsligt för variationer i indata, varför det är svårt 

att få hög noggrannhet i livslängdsbedömningen. En liten ökning av spänningen som 

uppstår vid varje lastcykel ger ofta en stor minskning av produktens totala livslängd. 

Noggrannheten av en simulering är beroende av en mängd fel i modellen, såsom 

osäkerheter i t.ex. geometri, materialparametrar och materialmodeller, diskretisering, 

laster, randvärden, mätfel, etc.  

Eftersom utmattningsmodellering är så pass viktigt, läggs mycket resurser ned på 

metodutveckling. Det här examensarbetet är en del av den metodutveckling som bedrivs 

på Scania och inriktar sig främst mot att förbättra noggrannheten av befintliga metoder 

för beräkning, men har även skett i samråd och samarbete med provningsgruppen 

RTRD och är tänkt att, om möjligt, även förbättra deras metoder.  

Problembeskrivning och målsättning 

Vid utmattningsmodellering är en av de avgörande faktorerna lastbestämningen. För att 

på ett realistiskt sätt, uppskatta vilka laster som en produkt utsätts för, används ofta 

uppmätta responser från provbilar som körts på en karakteristisk testbana, som är tänkt 

att motsvara olika typer av användningsområden, körförhållanden och väglag. Eftersom 

modellen aldrig kommer att kunna vara identisk med det fordon som mätningarna 

utförts på, kommer det generellt sett inte gå att använda sig av samma excitation för 

simuleringsmodellen som för provbilen, det skulle inte ge samma responser. Man 

försöker istället att återskapa uppmätta responser från provbilen på motsvarande 

positioner i simuleringsmodellen, genom att anpassa de yttre lasterna som 

simuleringsmodellen utsätts för.  

Scanias nuvarande praxis för lastbestämning är att försöka anpassa lasten så att varje 

enskild givare på simuleringsmodellen motsvarar den uppmätta tidshistoriken i 

motsvarande givare på provbilen. Eftersom att antalet drivkanaler (styrda lastpunkter) i 
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simuleringsmodellen i allmänhet är färre än antalet givare på modellen och provbilen, 

det vill säga att systemet är överbestämt, kommer det inte vara möjligt att anpassa lasten 

för simuleringsmodellen så att uppmätta responser återskapas exakt. Man försöker 

därför att anpassa lasterna, så att uppmätta responser uppfylls så bra som möjligt, 

genom minstakvadratanpassning. 

När simuleringarna utförs, utsätts varje punkt i strukturen för en utmattningsbelastning 

som eventuellt leder till haveri. De punkter där haveri, spricktillväxt, startar kallas 

kritiska punkter. Felen i simuleringen är endast kända i de punkter där mätning på bil 

har skett, det är bara där som både simulerat data och data från provbilen existerar och 

en jämförelse är möjlig. De kritiska punkternas positioner är i allmänhet inte kända 

innan mätning, varför data från provbilen generellt sett inte finns där. Därför kan felet i 

utmattningsbelastning inte bestämmas i de punkter där det verkligen behövs – där 

haveri startar. Ingenjörsmässigt antas ofta att om felet är litet i de närliggande mätta 

punkterna så är det också litet i de kritiska punkterna. Om man fann ett bättre sätt att 

karakterisera utmattningsbelastningen utifrån befintliga givare vore mycket vunnet. Då 

skulle man också kunna styra simuleringen bättre för att minimera felet i de kritiska 

punkterna.  

Hypotesen som arbetet grundar sig på, är att lastbestämningsmetoden skulle kunna 

förbättras genom att införa kombinerade signaler. Med en kombinerad signal menas en 

kombination av de givarsignaler som uppmätts. Förhoppningen är att hitta en 

uppsättning kombinerade signaler som bättre karakteriserar utmattningsbelastningen i 

icke uppmätta punkter. Då ska en minimering av felet i dessa signaler även minimera 

felet i utmattningsbelastning. Om det går att hitta sådana kombinerade signaler som ger 

ett signifikant mindre fel i utmattningsbelastning i de kritiska punkterna, där en 

eventuell ökad arbetsinsats inte överstiger förbättringen, skulle metoden kunna införas 

som en ny praxis inom företaget. 

Målet med arbetet är därför att skapa ökad förståelse för hur kombinerade signaler kan 

tillämpas vid utmattningsmodellering. Det är önskvärt att hitta kombinerade signaler 

som är allmänna och att det finns en strukturerad metod för att ta fram dessa.  
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Metod 

Grundläggande antaganden 

De responser som uppmäts i referenssystemet, där ett exempel på ett referenssystem 

skulle kunna vara en provbil som körts på en testbana, är oftast accelerationer och 

töjningar, där accelerationer mäts för att beskriva rörelsen hos bilen och töjningar mäts 

främst som referens. Anledningen till att man använder accelerometrar och inte 

töjningsgivare i större utsträckning, är dels av praktiska skäl, töjningsgivare är svårare 

att montera och kalibrera, dels av den anledningen att töjningsfältet i högre grad varierar 

lokalt med både position och riktning, vilket gör att givarplaceringen får stor påverkan 

på resultatet. Det är dessutom lättare att bedöma var på en artikel som stora rörelser 

uppstår än var stora töjningar uppkommer.  

Vid utmattningsbedömningen är det typiskt töjningshistoriken (spänningshistoriken) 

som är karakteriserande för den skadande inverkan, varför det antas att det är denna 

respons som är sökt i hela konstruktionen, samt att ett visst antal accelerationssignaler 

och töjningssignaler, uppmätta i olika positioner i referenssystemet, är kända.  

Vidare antas att alla system kan beskrivas som diskreta och linjära med konstanta 

koefficienter. Sålunda har systemet en överföringsfunktion )(ˆ ωx
H som beskriver 

systemets responser ),(ˆ ωx  vilka skulle kunna vara förskjutningar, accelerationer, 

töjningar eller andra responser, utifrån exciterande krafter )(ˆ ωf  enligt 

 ,ˆˆ=ˆ fHx
x

 (1)    

där ^ syftar till att storheten är fouriertransformerad och således en funktion av 

vinkelfrekvensen ω, vilket beskrivs mer detaljerat i Mathemathics Handbook for 

Science and Engineering [1] . Hur x
Ĥ bestäms för olika typer av responser, för ett 

diskret, linjärt system med konstanta koefficienter beskrivs utförligare i Bilaga A. 

För att skatta det relativa felet hos simulerade responser används 

 
( )

,
dˆ

dˆ-ˆ
=

2

ref

2

refsim

sim

∫

∫
ω

ω
x

x

xx
e  (2)   

där sim syftar på det simulerade systemet och ref syftar på referenssystemet och utförs 

komponentvis för vektorvärda storheter som ovan. Kvadraten av beloppet av en 

fouriertransformerad signal kallas PSD och står för Power Spectral Density och 

representerar signalens frekvensspektrum. Roten ur integralen av en PSD motsvarar 

effektivvärdet (RMS) av signalen. 
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Lastbestämning enligt nuvarande praxis 

Vid modellering av en simuleringsmodell, virtuell eller fysisk, görs ansträngningar för 

att så väl som möjligt efterlikna det referenssystem som ska återskapas. Trots detta kan 

modellen aldrig bli identisk med referenssystemet, varför slutsatsen kan dras att 

xx
refsim

ˆ≠ˆ HH i allmänhet. 

Vid lastbestämning med nuvarande praxis är utgångspunkten att försöka åstadkomma 

 ,ˆ≈ˆ refsim xx  
(3)   

där x̂  är accelerationsvektorn för de frihetsgrader där accelerationer är uppmätta, det 

vill säga man väljer den simulerade kraften för att åstadkomma  

 ,ˆ≈ˆˆ=ˆ refsimsimsim xfHx
x

 (4)   

där ekvation (1) utnyttjats. Då överföringsfunktionen i allmänhet inte är en kvadratisk 

matris, går den inte att invertera, vilket är vad man kan förvänta sig av ett överbestämt 

system, det har ingen exakt lösning. För att åstadkomma ekvation (4), kan kraften 

bestämmas med en minstakvadratskattning enligt 

 ,ˆˆ=ˆ
ref

+
simsim xHf
x

 (5)   

där +x
simĤ  är Moore-Penrose pseudoinvers [1] av x

simĤ . Därefter kan exempelvis den 

simulerade accelerationen beräknas genom ekvation (1) enligt 

 
ref

+
simsimsimsimsim ˆˆˆ=ˆˆ=ˆ xHHfHx
xxx

 (6)   

eller den simulerade töjningen som 

 .ˆˆˆ=ˆˆ=ˆ ref
+

simsimsimsimsim xHHfHε
xεε

 (7)   

Enligt nuvarande praxis tillämpas även viktning av givare, innan skattningen sker och 

utgångspunkten för skattningen blir istället ,ˆ≈ˆ refsim xVxV
 
där V är en diagonalmatris 

med viktfaktorer, vilket gör att den simulerade kraften istället ges av 

 ( ) ,ˆˆ=ˆ
ref

+

simsim xVHVf
x

 (8)   

 jämför med ekvation (5). 

Detta får konsekvensen att de givare som viktas upp får större inverkan på 

lastbestämningen, medan de givare som viktas ner får mindre inverkan. Viktning av 

givare är dock svårt eftersom att det inte finns någon egentlig utgångspunkt eller 
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tumregel för hur den ska utföras och det är inte heller säkert att felet i de kritiska 

punkterna blir så mycket mindre, även om man viktar de närliggande givarna högt. 

Att använda sig av den nuvarande praxisen för att bestämma lasten är avsevärt mycket 

bättre än att använda samma last som för provbilen. Dock kvarstår ett betydande fel, 

varför en förbättring av metoden är önskvärd, vilket är det som detta arbete eftersträvar. 

Lastbestämning med kombinerade signaler 

En kombinerad signal definieras, som tidigare nämnts, som en kombination av två eller 

flera responssignaler. I det här arbetet begränsas de kombinerade signalerna till att vara 

linjära kombinationer. Tanken är sedan att dessa signaler bättre ska karakterisera 

utmattningsbelastningen i de kritiska punkterna och att en minimering av felet i de 

kombinerade signalerna, även ska minimera felet i de kritiska punkterna. 

För att förtydliga vad som menas med en kombinerad signal framställs här ett enkelt 

exempel. Antag att två accelerationssignaler är kända och definierade enligt 

 .)-sin(=)(,)sin(=)( 21 ttatta  (9)   

Då skulle en kombinerad signal exempelvis kunna vara skillnaden mellan de två 

accelerationssignalerna och en annan kombinerad signal medelvärdet av dem, det vill 

säga 

 
,0=

2

)(+)(
=)(),sin(2=)(-)(=)(

21komb
221

komb
1

tata
tattatata  (10)   

vilket illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Illustration av exempel på två kombinerade signaler (t)akomb
1  och (t)akomb

2  

skapade utifrån accelerationssignalerna (t)a1 och ,(t)a2  
definierade enligt 

ekvation (9) och (10). 

Eftersom att det ofta är aktuellt att införa flera kombinerade signaler samtidigt, kan 

koefficienterna som ger linjärkombinationen som definierar de kombinerade signalerna 

samlas i en matris, .A  Denna transformerar responsvektorn, x̂ , till kombinerade 

signaler, ŷ , enligt  

 ,ˆ=ˆ xAy  
(11)   

där varje rad i matrisen A  motsvarar en kombinerad signal, som således kan vara av 

godtyckligt antal. För exemplet ovan blir matrisen 

 

=A  

1 1-

2

1

2

1   (12)   

om x̂  är accelerationsvektorn. 
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Kombinerade signaler införs i lastbestämningen genom att, istället för att jämföra 

enskilda givare som nuvarande praxis föreskriver, anpassa lasten utgående från de 

kombinerade signalerna enligt  

 
,ˆ≈ˆ refsim yVyV  (13)   

som ger 

 .ˆ≈ˆˆ=ˆ refsimsimsim xVAfHVAxVA
x

 (14)   

Detta leder till att kraften, enligt tidigare resonemang, kan bestämmas med en 

minstakvadratskattning som 

 ( ) ,ˆˆ=ˆ
ref

+

simsim xVAHVAf
x

 (15)   

jämför med ekvation (8).  

Skillnaden mot viktningen som beskrivits tidigare för nuvarande praxis, är att denna 

viktar upp och ner de kombinerade signalerna, istället för enskilda givare. Ett specialfall 

är ,= IA
 
då lastbestämningsmetoden med kombinerade signaler återgår till nuvarande 

praxis, det vill säga att anpassa lasten mot enskilda givare. 

Val av kombinerade signaler 

Hur ska nu de kombinerade signalerna väljas för att minska felet? Till att börja med är 

det önskvärt att de är så allmänna som möjligt, så att de kan tillämpas på många olika 

typer av system. Det är även lämpligt att signalerna har en fysisk innebörd, då detta ökar 

förståelsen och gör det lättare att motivera användning av kombinerade signaler. 

Med nuvarande praxis försöker man att få enskilda accelerometrar att gå rätt i absolut 

mening, men eftersom att den sökta storheten inte är acceleration utan töjning, så finns 

det skäl att anta att det istället vore bättre att försöka fånga den del av rörelsen i 

systemet som bidrar till töjningen. Töjning är en relativ storhet som uppkommer vid 

relativa rörelser mellan frihetsgrader, varför den är helt okänslig för stelkroppsrörelser. 

En stor del av en lastbilsrams rörelser är dock stelkroppsrörelser, eftersom att den 

största deformationen sker i hjulupphängningen.  

Om absoluta accelerationer används vid lastbestämning, så läggs alltså onödigt mycket 

krut på att försöka anpassa lasten så att simuleringsmodellens stelkroppsrörelser 

överensstämmer med referenssystemets stelkroppsrörelser, trots att dessa egentligen inte 

är av intresse i sammanhanget. Därför är det rimligt att försöka koncentrera 

lastskattningen till de egenmoder som bidrar till töjning, vilket kan åstadkommas genom 

att försöka få ett urval av de modala frihetsgraderna, ),(ˆ ωq  att överensstämma mellan 
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simuleringsmodellen och referenssystemet. De modala frihetsgraderna, som beskriver 

hur mycket varje enskild egenmod i systemet exciteras, definieras vanligtvis enligt  

 ,)(ˆ=)(ˆ ωω qΦx  (16)   

där Φ  är modalmatrisen och x̂ förskjutningarna, se Bilaga A. Om q̂  skattas utifrån 

ekvation (16) kan utgångspunkten för lastskattningen istället kan ändras till 

,ˆ≈ˆ refsim qq
 
för de moder som bidrar till töjningen i kritiska punkter, vilket medför att 

inverkan på lastskattningen från de moder som inte bidrar till töjningen minimeras.  

Eftersom att det oftast finns fler beräknade moder än det finns givare i systemet, 

kommer ekvation (16) som regel vara underbestämd, vilket innebär att det finns 

oändligt många lösningar q̂ som uppfyller ekvationen. Dock ger pseudoinversen alltid 

ger den lösning som har minst norm, det vill säga ,ˆ≤ˆ+
pxΦ  där p̂ kan vara vilken 

annan lösning till ekvationen som helst [1] . Detta garanterar inte att xΦq ˆ=ˆ +
 är den 

bästa skattningen, men däremot att systemets förskjutningar skapas med minsta möjliga 

totala modexcitation i någon mening, varför orimligt stora förskjutningar undviks i de 

frihetsgrader i systemet där inga mätningar är gjorda. Dessutom förhindras att vissa 

modala frihetsgrader skattas till noll och således inte har en chans att inverka på 

lastskattningen. Ovanstående resonemang tillsammans med ekvation (11) och (16) ger  

 .+
Φ=A  (17)   

För att endast de moder som bidrar till töjning ska påverka lastskattningen, så kan 

moderna, det vill säga de kombinerade signalerna, viktas efter deras respektive 

töjningsbidrag i kritiska punkter. Viktningen åstadkoms genom att bestämma 

viktmatrisen ),...,,(diag= 21 nvvvV , se ekvation (13), där kv  är viktfaktorer och n är 

antalet kombinerade signaler, det vill säga antalet moder. Antingen kan V bestämmas 

manuellt, om det är enkelt att avgöra vilken eller vilka moder som bidrar mest till 

töjningen, eller så kan viktning ske automatiskt utifrån effektivvärdet över hela det 

simulerade tidsintervallet av modernas respektive töjningsbidrag i en kritisk punkt. Vid 

automatisk viktning kan viktfaktorerna således bestämmas enligt 

 
,dˆ=

2

∫ ωqφv k
ε
ikk  (18)   

där index k är anger vilken mod som avses, index i anger vilken kritisk punkt som 

avses, ε
ikφ  är modalkomponenten med avseende på töjning för respektive kritisk punkt 

och mod, det vill säga komponent ik av 
ε

Φ  och kq̂  är den aktuella modala 

frihetsgraden, se Bilaga A. Vid automatisk viktning behöver man alltså bara ange vilken 

kritisk punkt man är intresserad av så sker resten av viktningen automatiskt. Eftersom 
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de modala frihetsgraderna endast är kända efter det att en simulering utförts, måste den 

automatiska viktningsmetoden itereras, först en gång med oviktade moder, därefter med 

viktade, tills konvergens erhålls. Med oviktade moder menas att moderna normeras mot 

det enskilt största värdet i respektive mod, för att åstadkomma något sånär jämnt 

viktade moder inför första iterationen.  

Det kan verka lockande att reducera bort de moder som inte bedöms vara relevanta 

redan innan pseudoinvertering av modalmatrisen, men det kan göra att den 

underbestämda skattningen av q̂  utifrån x̂  blir dålig. Detta eftersom att vissa moder, 

t.ex. stelkroppsmoder, behövs för att beskriva systemets rörelser och därför behövs vid 

skattningen av q̂ , även om de inte bidrar med någon töjning. Därför är det bättre att 

istället vikta moder efter det att pseudoinvertering genomförts, vilket är det som är 

beskrivet ovan.  

Moderna kan antingen vara dem som redan beräknats för att bestämma 

överföringsfunktionen vid simulering med en virtuell modell, se Bilaga A, eller ansatta 

moder. En anledning till att ansätta moder kan vara att dessa inte finns beräknade, vilket 

skulle kunna vara fallet vid simulering med en fysisk modell. En annan anledning är att 

det då är möjligt att ansätta sådana moder att simuleringsmodellens och 

referenssystemets rörelser kan delas upp i stelkroppsmoder och elastiska moder, varpå 

stelkroppsmoderna kan viktas ner manuellt för att eliminera stelkroppsrörelsernas 

inverkan.  

Eftersom referenssystemets moder i allmänhet inte är kända och ej heller kan beräknas, 

används istället simuleringsmodellens moder för att skatta både simq̂ och .ˆ refq  Det är 

därför viktigt att moderna även beskriver referenssystemet väl, för att refq̂  ska kunna 

skattas med rimlig noggrannhet. 

Det kan också tänkas att A kan transformera förskjutningarna i ett enklare system till 

töjningar, utan att gå via någon modal skattning, varpå man manuellt kan vikta direkt på 

de töjningar man är intresserad av.  

Användning av kombinerade signaler gör det alltså möjligt, till skillnad från nuvarande 

praxis, att dels eliminera stelkroppsrörelser och irrelevanta moder från lastskattningen, 

dels vikta lastskattningen direkt med avseende på sökta storheter. Detta gör 

sammantaget att det blir möjligt att minska felet i simuleringsmodellens responser i 

kritiska punkter, oavsett vilken storhet som är sökt, så länge storheten går att beräkna 

utifrån modala koordinater och så länge de moder som används för skattningen av de 

modala koordinaterna beskriver det simulerade systemet och referenssystemet 

tillräckligt bra. 
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Exempel 1: Ett tvåfrihetsgradsystem 

För att skapa en uppfattning om hur viktningen av kombinerade signaler påverkar 

responsen i ett system, samt visa på potentialen av att använda sig av kombinerade 

signaler, analyserades inledningsvis det enklast möjliga överbestämda systemet, ett 

system med två frihetsgrader bestående av massor och fjädrar, varav bara en frihetsgrad 

är lastad, se Figur 2.  

 

Figur 2. Schematisk bild av det analyserade tvåfrihetsgradsystemet. 

Dämpning introducerades som modal dämpning, vilket är beskrivet noggrannare i 

Bilaga A. Det antogs att den modala dämpningen är lika för båda egenmoderna, varför 

dämpningen endast styrs av en skalär parameter,   21 . 

Analysen utgick från ett referenssystem som fick representera den tänkta provbilen, se 

Tabell 1. Då simuleringsmodellen aldrig är identisk med referenssystemet, studerades 

hur avvikelser från referenssystemet påverkade den simulerade töjningen, både enligt 

nuvarande praxis för lastbestämning och med lastbestämning genom olika typer av 

kombinerade signaler.  

Eftersom att inga uppmätta accelerationer finns för referenssystemet, ansattes istället

,1=ˆ
reff 1∙2π < ω < 50∙2π rad/s, ett Gaussiskt rött brus, som enligt (1) ger responsen 

refref
ˆ=ˆ Hx  

0

1
  .

 

Tabell 1. Data för referenssystemet som representerar provbilen. 

Storhet Enhet Värde 

Styvhet, ik ,ref   
, i  = 1, 2 [N/m] 500 

Massa, im ,ref   
, i  = 1, 2  [kg] 0.10 

Modaldämpning, refξ   [% av kritisk dämpning] 5.0 

Egenvinkelfrekvenser, iω ,ref   [rad/s] 7.0∙2π och 18∙2π 
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De typer av fel som infördes i det simulerade systemet var avvikelser i styvhet, massa 

och dämpning, samtidigt men oberoende av varandra. Styvhetsfelen i det simulerade 

systemet infördes som relativa fel enligt 

 

=simk  
1,simk

2,simk
   

)+1( in,11,ref
kek

)+1( in,22,ref
kek

  (19)   

och samlades i vektorn 

 

=in
k

e  

kein,1

kein,2

  . (20)   

De införda felen i massa och dämpning i det simulerade systemet definierades på 

motsvarande sätt och noterades 
ξm einin ,e , där dämpningsfelet är skalärt eftersom att 

endast en parameter styr dämpningen. 

Analysen genomfördes med Monte Carlo-simulering, vilket innebär att avvikelserna 

infördes slumpmässigt, med likformig fördelning på båda frihetsgraderna. De relativa 

felen i inparametrarna, normerades så att ,5.0≤in
i

e för i = k, m, ξ. Detta ger alltså 

enskilda avvikelser på upp till 50 % per storhet, som är ett relativt stort spann.  

De olika typer av kombinerade signaler, enligt (11), som utvärderades var 

 ŷ  är mätta accelerationer 

(nuvarande praxis) 
x̂  är 

accelerationer ⇒  
,I=A  (21)   

 ε=y ˆˆ  x̂  är 

förskjutningar ⇒  
=A  

  
-  

 , (22)   

 

Eftersom att systemet är definierat så att 11 ˆ≡ˆ xε  kommer det redan med nuvarande 

praxis att gå att vikta denna töjningssignal direkt. Så är dock inte fallet med 

,ˆ-ˆ=ˆ 122 xxε varför analysen inriktar sig på denna töjningssignal, för att tydliggöra 

skillnaderna mellan lastskattning med nuvarande praxis och med kombinerade signaler. 

För att studera hur viktning av kombinerade signaler inverkar på töjningsfelet utfördes 

en parameterstudie där viktningsmatrisen ),(diag= 21 vvV  varierades.  
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Resultat 

I parameterstudien som genomfördes varierades viktmatrisen ),(diag= 21 vvV enligt 

=/ 12 vv [1∙10
-2

, 1∙10
2
] med 41 punkter, och för varje punkt utfördes en 

Monte Carlo-simulering med 10000 slumpmässigt varierande infel 
ξmk eininin och, ee  som 

beskrivits tidigare. Utvärderingen gjordes mot väntevärdet och standardavvikelsen för 

respektive Monte Carlo-simulering av utfelet 
εesim , enligt ekvation (2), för komponenten 

2ε̂ , se Figur 3. Studien inkluderade två metoder för lastbestämning, nuvarande praxis 

enligt (21) och kombinerade signaler enligt (22). Som jämförelse utvärderades även att 

lasten inte anpassades alls, det vill säga excitation med samma last för 

simuleringsmodellen som för referenssystemet, vilket ger en uppskattning av hur 

mycket simuleringsmodellerna faktiskt avviker från referenssystemet. 

 

Figur 3. Figuren visar parameterstudien som genomfördes för 2ε̂  för tre metoder för 

lastbestämning, nuvarande praxis enligt (21) (röd), kombinerade signaler enligt 

(22) (grön) och samma last som för referenssystemet (blå). Varje punkt i figuren 

motsvarar en Monte Carlo-simulering med 10000 slumpade indata, där både 

väntevärdet av 
ε
sime  (heldragna kurvor) och standardavvikelsen av 

ε
sime  

(streckade kurvor) beräknats för varje Monte Carlo-simulering, för respektive 

lastbestämningsmetod. 

Figur 3 visar att både väntevärdet och standardavvikelsen av felet konvergerar mot noll 

för den kombinerade signalen, som motsvarar töjningssignalen 2ε̂ , när viktningen av 

den ökas. För nuvarande praxis, där det inte är töjningssignalen som viktas upp utan 
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accelerationssignalen för frihetsgrad två, ser det ut att finnas ett optimum någonstans i 

intervallet =/ 12 vv [1, 10].   

Kombinerade signaler gör det alltså möjligt att vikta direkt på en sökt storhet, som i det 

här fallet kan fås att gå perfekt med tillräckligt hög viktning, vilket är inte möjligt med 

nuvarande praxis.  
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Exempel 2: Gummidämpat skärmstag monterat i skakrigg 

För att undersöka hur kombinerade signaler kan användas vid simulering av verkliga 

produkter, analyserades ett gummidämpat skärmstag som är tänkt att monteras på 

lastbilens ram. Skärmstaget var även provat med en fysisk simuleringsmodell, vilket 

medgav att vissa data för den virtuella modellen kunde korrigeras utifrån mätningar i 

provningen. 

 

Figur 4. Virtuell modell av skärmstaget monterat i skakrigg. Bilden visar även 

accelerometrarnas placering (a), lastinföringspunkter (f) och infästningar (R). 

Figur 4 visar den virtuella modellen av skärmstaget monterat i provriggen, där även 

placering av accelerometrar, lastinföring och infästningar framgår. Infästning R1, tillåter 

endast rotation kring y-axeln, medan infästning R2 inte medger förskjutning i 

y-riktningen. Skärmstaget och provriggen är tillverkat uteslutande i stål, förutom 

gummibussnigen som är gjord i naturgummi, se Figur 5. Dämpning infördes som 

modaldämpning, med ξ  = 5 % för samtliga moder. 

 

aS 

aH 

aV 

fH 

fV 

R1 

•R2 
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Figur 5. Bilden visar förstoring av skärmstag med gummidämpad infästning mot ram. 

Normalt används en hyperelastisk modell för gummi, men eftersom analysen är linjär, 

så görs en linjärisering av modellen, utgående från gummits initiala styvhet, som 

därefter reduceras för att egenfrekvenserna ska överensstämma med provningen. Detta 

är inte helt ofysiskt eftersom att endast linjära kontakter modellerats, vilket troligen gör 

gummibussningen för styv, åtminstone vid små deformationer. På skärmstaget finns, 

förutom accelerometrar, även töjningsgivare och deras placering framgår av Figur 6. 

 

Figur 6. Bilden visar töjningsgivarnas (ε) placering på skärmstagets rördel. 

ε1 

ε3 ε2 
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Tre olika utföranden av provriggen har modellerats, se Figur 7: 

 Tvåkanalig rigg: De två rambalkarna tillåts röra sig och styras oberoende av 

varandra, vilket motsvarar en tvåkanalig rigg. 

 Enkanalig rigg i fas: De två rambalkarna tillåts endast att röra sig i fas, det vill säga 

,= HV zz  varför kanalerna inte längre är oberoende, vilket då motsvarar en 

enkanalig rigg. 

 Enkanalig rigg i motfas: De två rambalkarna tillåts endast att röra sig i motfas, det 

vill säga ,-= HV zz  varför kanalerna inte heller här är oberoende, vilket alltså 

motsvarar en enkanalig rigg. 

 

Figur 7. Schematisk bild av skärmstaget monterat på provriggens ena rambalk, med 

utmarkerade accelerometrar (aV, aH, aS), förskjutningar i z-riktningen vid 

accelerometrarnas position (zV, zH, zS) töjningsgivare (ε1, ε2, ε3), lastinföring (fV, fH), 

samt illustration av stelkroppsmoderna bounce och roll (B, R). 

Modellen analyserades med ett skript i beräkningsprogrammet MATLAB [2]  som 

huvudsakligen utför modalanalys och lastbestämning enligt tidigare beskrivning och 

Bilaga A. Nödvändiga indata för skriptet är egenmoder och egenfrekvenser, beräknade 

med FEM i programmet Abaqus [3] samt mätdata uppmätta på en provbil [4] . 

Analysen utgick ifrån att de tre accelerationssignalerna aV(t), aH(t) och aS(t) är uppmätta 

på provbilen och kan anses kända, liksom töjningarna ε1(t), ε2(t) och ε3(t). Det skulle gå 

att använda sig av alla sex givare i lastbestämningen, men för att utreda hur 

kombinerade signaler påverkar lastbestämningen då enbart accelerationer är uppmätta, 

används endast accelerationssignalerna. Töjningssignalerna används för att jämföra med 

de simulerade töjningarna och på så sätt bestämma hur stort töjningsfelet blir beroende 

på vilken typ av kombinerade signaler som används. 

Eftersom att denna modell är mycket mer komplex än tvåfrihetsgradsystemet i 

Exempel 1, är töjningarna svåra att beräkna direkt, på motsvarande sätt som innan, det 

vill säga utan att gå via de modala koordinaterna. Därför används moder för att skapa de 

kombinerade signalerna.  
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En ansats för systemets moder är att approximera provriggen som stel och att all 

deformation därför sker i skärmstaget. Den första moden kan då ses som 

stelkroppstranslation i z-riktningen, kallad bounce, B, den andra moden som 

stelkroppsrotation kring x-axeln, kallad roll, R och den sista moden som den elastiska 

deformationen i z-riktningen av skärmstaget, kallad flex, F, se Figur 7, varpå 

modalmatrisen kan bestämmas enligt 

=x̂  
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,ˆ= AAqΦ  (23)  

där index A syftar på ansatt och aB, aR och aF är de modala accelerationerna. Därefter 

kan de modala accelerationerna skattas som 
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  (24)   

De olika typer av kombinerade signaler, enligt ekvation (11), som utvärderades var 

 ŷ  är de mätta accelerationerna 

(nuvarande praxis) x̂  är accelerationer ⇒  
,I=A  

 Aˆ=ˆ qy   x̂  är accelerationer ⇒  
,+

AΦ=A  

 qy ˆ=ˆ  x̂  är accelerationer ⇒  
,+

Φ=A  

 

För de ansatta moderna är det bara F som bidrar till någon töjning, varför det endast är 

denna mod som är av intresse för den simulerade töjningen. Därför kan F viktas upp 

manuellt med lämplig faktor. För de beräknade moderna viktas moderna automatiskt 

efter deras respektive töjningsbidrag i medel över hela det simulerade tidsintervallet 

enligt ekvation (18).  

För att studera hur valet av typ av kombinerade signaler, samt viktning av dessa, 

inverkar på töjningsfelet utfördes parameterstudier där viktningsmatrisen V  varierades, 

en viktfaktor i taget. 
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Resultat 

Vid parameterstudierna varierades viktmatrisen V utgående från den nominella 

viktmatrisen V = I och utvärderingen skedde mot felet i de simulerade 

töjningssignalerna, enligt ekvation (2) med T
321 ]ˆˆˆ[=ˆ=ˆ εεεεx . För nuvarande praxis 

genomfördes studien för vardera av de tre givarna och vid dessa parameterstudier 

varierades ),,(diag= SHV vvvV  enligt =,, SHV vvv  [1∙10
-6

, 1∙10
2
] en viktfaktor i taget. 

För de kombinerade signalerna utifrån ansatta moder varierades bara mod F enligt 

vF = [1∙10
-6

, 1∙10
2
], eftersom det endast är den moden som bidrar till töjningen. För de 

kombinerade signalerna utgående från beräknade moder, bestäms 

),...,,(diag= 21 nvvvV , där n är antalet beräknade moder, av respektive mods bidrag 

över tid till töjningen, med en iterativ metod enligt ekvation (18). Därför presenteras 

denna parameterstudie inte med avseende på viktfaktorer utan med avseende på antal 

iterationer. 

Eftersom felet i de tre givarna var mycket lika för samtliga parameterstudier, valdes 

givare 1ε  för presentation av samtliga resultat.  

I Figur 8 visas de utförda parameterstudierna för den enkanaliga riggen i fas, där det 

framgår att viktning av enskilda givare enligt nuvarande praxis inte påverkar felet 

nämnvärt. Det syns även tydligt att de kombinerade signalerna utifrån de ansatta 

moderna minskar felet avsevärt till mindre än en tredjedel jämfört med nuvarande 

praxis, när mod F viktas upp med en faktor tio. Om F istället viktas upp en faktor 

hundra sker ingen vidare minskning av felet, varför en faktor tio bedöms vara tillräcklig 

för att uppnå önskat resultat. Däremot uppvisar de kombinerade signalerna utifrån de 

beräknade moderna med automatisk viktning ingen signifikant minskning av felet trots 

att konvergens uppnås. 
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Figur 8. Figuren visar parameterstudier för den enkanaliga riggen i fas, som utförts för olika 

viktfaktorer för nuvarande praxis (aV, aH, aS), kombinerade signaler utifrån ansatta 

moder (aF) och utifrån beräknade egenmoder med automatisk viktning 

(Autoviktning), utvärderat mot felet i 1ε . De tre svarta ringarna visar vilka 

simuleringar som redovisas i detalj i Figur 9. 

 

Figur 9. Figuren visar PSD och tidssignal av 1ε  för referenssystemet (svart) och för 

simuleringar med den enkanaliga riggen i fas, enligt nuvarande praxis med 

viktfaktorer vV = vH = vS = 1 (grön), med kombinerade signaler utifrån ansatta 

moder med viktfaktorer vB = vR = 1, vF = 10 (röd) och med kombinerade signaler 

utifrån beräknade moder med automatisk viktning efter konvergens (blå). 
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De tre simuleringar som markerats med svarta ringar, resulterande från de olika 

lastbestämningsmetoderna i Figur 8, redovisas i detalj i Figur 9 i form av 

frekvensspektrum och tidssignaler kring största toppvärde, och jämförs med 

motsvarande spektrum och tidssignal som mätts upp för referenssystemet.  

Figur 9 visar att nuvarande praxis ger en för låg töjningsrespons för samtliga frekvenser 

och att tidssignalen ligger något ur fas. De beräknade moderna med automatisk 

viktning, får upp töjningsamplituden men inte för rätt frekvenser och tidssignalen ligger 

även något ur fas. De ansatta moderna ger en god anpassning till referenssystemet både 

i nivå och frekvens och tidssignalen uppvisar också bra överensstämmelse för amplitud 

likväl som fas. 

Motsvarande analys som genomfördes för den enkanaliga riggen i fas, utfördes även för 

den tvåkanaliga riggen och resultaten visas i Figur 10 och Figur 11. Från Figur 10 

framgår som tidigare att viktning enligt nuvarande praxis inte gör någon signifikant 

skillnad på felet, medan de ansatta moderna ger en avsevärd minskning. Det som skiljer 

sig jämfört med Figur 8 är resultatet av de beräknade moderna med automatisk viktning, 

som nu också ger en betydande minskning av felet.  

 

Figur 10. Figuren visar parameterstudier för den tvåkanaliga riggen, som utförts för olika 

viktfaktorer för nuvarande praxis (aV, aH, aS), kombinerade signaler utifrån ansatta 

moder (aF) och utifrån beräknade egenmoder med automatisk viktning 

(Autoviktning), utvärderat mot felet i 1ε . De tre svarta ringarna visar vilka 

simuleringar som redovisas i detalj i Figur 11. 
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Även i Figur 11 syns skillnaden mot den första riggen för de beräknade moderna, där nu 

amplituderna ligger bättre i frekvens, om än lite högt i nivå och tidssignalen uppvisar 

bättre fasöverensstämmelse. 

 

Figur 11. Figuren visar PSD och tidssignal av 1ε  för referenssystemet (svart) och för 

simuleringar med den tvåkanaliga riggen, enligt nuvarande praxis med viktfaktorer 

vV = vH = vS = 1 (grön), med kombinerade signaler utifrån ansatta moder med 

viktfaktorer vB = vR = 1, vF = 10 (röd) och med kombinerade signaler utifrån 

beräknade moder med automatisk viktning efter konvergens (blå). 

Resultaten från den enkanaliga riggen i motfas var i stort samma som för den enkanaliga 

riggen i fas och redovisas tillsammans med mer utförliga resultat för de andra 

riggutförandena i Bilaga B.  

Anledningen till att de beräknade moderna ger ett bättre resultat för den tvåkanaliga 

riggen, jämfört med den enkanaliga i fas, är att riggen nu även tillåts att rotera i yz-

planet, se Figur 4, varför moderna bättre beskriver referenssystemet, det vill säga 

provbilen, som ju generellt sett kan translatera tre riktningar och rotera kring tre axlar. 

Detta leder till att referenssystemets modala koordinater, refq̂  skattas bättre och 

töjningsfelet bli mindre. 

För de ansatta moderna finns två stelkroppsmoder, B och R. Dock finns det fortfarande 

bara en stelkroppsmod för de beräknade moderna, även för den tvåkanaliga riggen, 

vilken är stelkroppsrotation kring y-axeln som motsvaras av B för de ansatta moderna, 

se Figur 7. Eftersom att R1 förhindrar stelkroppsrotation kring x-axeln så finns ingen 

motsvarighet till de ansatta modernas stelkroppsmod R. Detta leder till att de ansatta 

moderna kan filtrera bort en större del av stelkroppsrörelserna ifrån lastskattningen och 

det är den troliga anledningen till att de ansatta moderna fortfarande ger ett mindre fel 

än de beräknade.  
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Ett rimligt antagande är att kombinerade signaler utifrån beräknade moder med 

automatisk viktning, kommer att ge ett bättre resultat ju bättre de beräknade moderna 

beskriver referenssystemet och ju fler stelkroppsmoder som inkluderas. Man skulle 

alltså behöva utöka modellen något och framförallt ändra randvillkoren så att fler 

stelkroppsrörelser blir möjliga. För en mer komplex simuleringsmodell, med fler 

elastiska delar, fler kanaler och större rörelsefrihet, blir det troligtvis svårare att ansätta 

moder och framför allt att vikta dem manuellt sinsemellan, på samma gång som de 

beräknade moderna bättre beskriver referenssystemet. Därför är ansatta moder 

antagligen mer praktiska att använda för enklare simuleringsmodeller av det slag som 

använts i detta exempel och beräknade moder är effektivare för mer komplexa 

simuleringsmodeller. 
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Slutsats 

 Analysen och exemplen visar att lastbestämning med kombinerade signaler kan 

minska töjningsfelet avsevärt utan någon större extra arbetsinsats. 

 Den uppsättning kombinerade signaler som används kan samlas i en matris A, som 

definierar de kombinerade signalerna utifrån de ursprungliga signalerna, där varje 

rad motsvarar en kombinerad signal och varje kolumn motsvarar en ursprunglig 

signal, se ekvation (11). De kombinerade signalerna kan sedan viktas sinsemellan 

genom att applicera en diagonalmatris V innehållande viktfaktorer.  

 De kombinerade signalerna införs i lastbestämningen genom att utgå ifrån att 

försöka få de kombinerade signalerna i simuleringsmodellen att bli så lika som i 

referenssystemet som möjligt, till skillnad från nuvarande praxis där man istället 

jämför de ursprungliga signalerna, se ekvation (3) och (13). 

 Matrisen A bör väljas så att de kombinerade signalerna blir en skattning av de 

modala koordinaterna, vilket kan åstadkommas genom att låta A vara 

pseudoinversen av en modalmatris, se ekvation (17).  

 Modalmatrisen kan antingen bestå av simuleringssystemets beräknade egenmoder 

eller av ansatta moder. Ansatta moder bedöms vara mer effektiva för system med få 

kanaler och låg komplexitet och beräknade moder mer effektiva för system med 

många kanaler och hög komplexitet. 

 Det är viktigt att moderna beskriver referenssystemet väl för att även 

referenssystemets modala koordinater ska kunna skattas med god noggrannhet. 

 Modalmatrisen bör inte reduceras innan pseudoinvertering, utan istället kan moder 

som inte är önskvärda vid lastbestämningen viktas ner efteråt. 

 Ju fler stelkroppsmoder som inkluderas i modalmatrisen, desto fler 

stelkroppsrörelser kan filtreras bort ur lastbestämningen genom att vikta ner dessa 

moder.  

 För enklare system kan A väljas så att de kombinerade signalerna är identiska med 

de sökta töjningssignalerna, utan att gå via de modala koordinaterna. Då kan 

viktning ske direkt på de sökta töjningssignalerna. 
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Framtida arbeten 

 Pröva metoden för lastbestämning med kombinerade signaler för mera avancerade 

och komplexa modeller med fler kanaler och fler stelkroppsmoder, för att ytterligare 

befästa att metoden fungerar och utreda om de beräknade moderna ger bättre resultat 

än för enklare modeller. 

 Implementera metoden som ny praxis i organisationen och i de beräkningsprogram 

som används, om ovanstående punkt slår väl ut. 

 Utred om resultatet kan förbättras ytterligare genom att vikta de kombinerade 

signalerna beroende av frekvens. Med nuvarande metod viktas egenmoderna efter 

deras töjningsbidrag i en kritisk punkt som effektivvärde över samtliga frekvenser i 

ett visst intervall, se ekvation (18). Dock ger varje egenmod ett olika stort 

töjningsbidrag beroende på vilken frekvens som exciteras, varför exempelvis 

överföringsfunktionen är beroende av frekvensen. Idén är att, istället för att använda 

sig av effektivvärdet, införa en viktmatris som också den beror av frekvensen, det 

vill säga )(ωV . 
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Bilaga A. Lösning av diskret, linjärt system med modalanalys  

Rörelseekvationen för ett diskret, linjärt system 

För ett diskret, linjärt system, kan rörelseekvationen, enligt Handbok och formelsamling 

i Hållfasthetslära [5] formuleras 

 ,)(=)(+)(+)( tttt fxMxCKx 
 

(25)    

där K är styvhetsmatrisen, C dämpningsmatrisen, M massmatrisen, f lastvektorn, x 

förskjutningsvektorn bestående av systemets N frihetsgrader, x och x  är 

hastighetsvektorn respektive accelerationsvektorn och t tiden. Fouriertransformation 

som beskrivs i Mathemathics Handbook for Science and Engineering [1] av ekvation 

(25) ger istället en ekvation i frekvensplanet  

 ,)(ˆ=)(ˆ)-+( 2 ωωωωi fxMCK  
(26)   

där ω är vinkelfrekvensen, x̂ och f̂  är fouriertransformen av x respektive f och i det 

imaginära talet. Om man antar att dämpningen är liten och inte nämnvärt påverkar 

varken egenfrekvenser eller egenmoder, ges systemets egenvärden och egenmoder av 

lösningen till det generaliserade egenvärdesproblemet 

 ,=ˆ)-( 2
0xMK ω  

(27)   

enligt Dynamics of solids – a primer [6] . Lösningen erhålls i form av en 

egenvärdesmatris, ,),...,,(diag= 22
2

2
1 nωωωΛ där kω är en av systemets 

egenvinkelfrekvenser och n är antalet beräknade moder och en modalmatris, 

,],...,,[= 21 nφφφΦ  där kφ  är en av systemets egenmoder med avseende på 

förskjutningar, korresponderande mot motsvarande egenvinkelfrekvens. Lösningen kan 

ske numeriskt med t.ex. FEM. 

Modalanalys 

När Λ och Φ  är kända kan ekvation (26) lösas med modalanalys, som innebär att 

frihetsgraderna uttrycks som summan av alla moders förskjutningsbidrag i respektive 

frihetsgrad enligt 

 ,)(ˆ=)(ˆ ωω qΦx  (28)   

där )(ˆ ωq är de modala koordinaterna, även kallade generaliserade koordinater, som 

beskriver hur mycket varje enskild mod exciteras. Ett diskret system har lika många 

moder som frihetsgrader och eftersom de flesta system har många frihetsgrader, är det 



 

30 

 

 

 

inte effektivt att beräkna och beakta alla moder. Istället används en trunkerad 

modalsumma där de n första moderna beaktas enligt  

 .)(ˆ≈)(ˆ ωω qΦx  (29)   

I resterande delar av analysen anses modalsumman alltid vara trunkerad, varför 

understrecken inte skrivs ut. Genom att substituera enligt ekvation (29) och multiplicera 

med T
Φ  kan ekvation (26) skrivas som  

 .ˆ=ˆ)-+( T2T
fΦqΦMCKΦ ωωi  (30)   

Eftersom att moderna generellt sett bara utgör en form och inte har någon bestämd 

storlek, är det brukligt att normera dem på något sätt. Modalmassan, som definieras som 

 ,= T
kkkm Mφφ  

(31)   

kan användas för normering, genom att samtliga modalmassor sätts lika med ett. Det 

kan visas att om alla egenfrekvenser är olika, vilket de generellt sett är, så är samtliga 

moder mass- och styvhetsortogonala, det vill säga att kjkjkj ≠,0== TT
KφφMφφ , 

vilket innebär att ΛKΦΦ =T och IMΦΦ =T  [6] . Vidare antas att dämpningen är 

sådan att ,)(diag== 21
T

n,...,d,ddDCΦΦ  där kkk ωξd 2=
 
är den modala 

dämpningen och kξ den modala dämpningen relativt kritisk dämpning. Detta förenklar 

ekvation (30) till 

 .ˆ=ˆ)-+( T2
fΦqIDΛ ωωi  (32)   

Då IDΛ och,  är diagonalmatriser, bildar (32) ett system med okopplade ekvationer 

som alla har utseendet 

 fφ ˆ=ˆ)-2+( T22
kkkkk qωωξωiω  (33)   

och lösningen 

 

,ˆˆ=
)-2+(

ˆ
=ˆ

22

T

fH
fφ q

k
kkk

k
k

ωωξωiω
q  

(34)   

I stora modeller med många frihetsgrader så är de flesta frihetsgrader inte lastade med 

en yttre last, vilket innebär att de motsvarande elementen i f̂ är noll, varför de r 

nollskilda elementen samlas i en trunkerad lastvektor f̂ , vilket ger fH ˆˆ=ˆ
q

kkq  och  

 
.ˆˆˆ fHq

q
  

(35)   



 

31 

 

 

 

I den vidare analysen avses alltid det trunkerade systemet varför understrecken inte 

skrivs ut. När de modala koordinaterna är kända, är det dynamiska förloppet i modellen 

fullt bestämt och förskjutningarna kan beräknas med (29) som  

 ,ˆˆ=ˆˆ=ˆ fHfHΦx
xq

 (36)   

där )(ˆ ωx
H  benämns systemets överföringsfunktion och har dimensionerna [ N x r ] . 

Det är också möjligt att beräkna andra responser, såsom accelerationer genom 

 ,ˆˆ -=ˆ 2
fHx

xω  (37)   

eller töjningar, enligt ekvation (36), som 

 ,ˆˆ=ˆˆ=ˆ=ˆ fHfHΦqΦε
εqεε

 (38)   

där ε
Φ innehåller töjningsmoder, till skillnad från Φ  som innehåller 

förskjutningsmoder. 
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Bilaga B. Utförliga resultat för Exempel 2 

I den här bilagan visas resultaten för Exempel 2 mer utförligt i tabellform, där 

töjningsfelet 
ε
sime

 
redovisas för samtliga riggutföranden, typer av kombinerade signaler 

och töjningsgivare, för nominell vikting, samt för varje viktfaktor helt ner- och 

uppviktad. 

Tabell 2. Resultat för enkanalig rigg i fas  

Typ av kombinerad signal Viktfaktorer Töjningsfel, 
εesim  

IA =  Vv  Hv  Sv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.63 0.61 0.67 

 1E-6 1 1 0.57 0.54 0.61 

 10 1 1 0.64 0.64 0.66 

 1 1E-6 1 0.62 0.60 0.66 

 1 10 1 0.65 0.65 0.67 

 1 1 1E-6 0.71 0.71 0.73 

 1 1 10 0.53 0.50 0.58 

+
A= ΦA  Bv  Rv  Fv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.42     0.39     0.48     

 1 1 1E-6 0.71 0.71 0.73 

 1 1 10 0.13 0.09 0.25 

 1 1 100 0.13 0.09 0.25 

+= ΦA  
Autoviktning, efter 

konvergens 
0.57 0.60 0.53 

 

Tabell 3. Resultat för enkanalig rigg i motfas 

Typ av kombinerad signal Viktfaktorer Töjningsfel, 
εesim  

IA =  Vv  Hv  Sv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.52 0.49 0.57 

 1E-6 1 1 0.50 0.48 0.55 

 10 1 1 0.60 0.65 0.64 

 1 1E-6 1 0.51 0.48 0.56 

 1 10 1 0.57 0.60 0.60 

 1 1 1E-6 0.90 0.97 0.94 

 1 1 10 0.51 0.48 0.57 

+
A= ΦA  Bv  Rv  Fv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.37 0.34 0.44 

 1 1 1E-6 0.90 0.97 0.94 

 1 1 10 0.14 0.09 0.26 

 1 1 100 0.13 0.09 0.26 

+= ΦA  
Autoviktning, efter 

konvergens 
0.45 0.44 0.51 
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Tabell 4. Resultat för tvåkanalig rigg 

Typ av kombinerad signal Viktfaktorer Töjningsfel, 
εesim  

IA =  Vv  Hv  Sv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.51 0.48 0.56 

 1E-6 1 1 0.51 0.48 0.57 

 10 1 1 0.51 0.48 0.56 

 1 1E-6 1 0.51 0.49 0.56 

 1 10 1 0.55 0.52 0.59 

 1 1 1E-6 0.98 1.06 1.02 

 1 1 10 0.51 0.49 0.57 

+
A= ΦA  Bv  Rv  Fv  1ε  2ε  3ε  

 1 1 1 0.28 0.25 0.36 

 1 1 1E-6 0.98 1.06 1.02 

 1 1 10 0.13 0.09 0.24 

 1 1 100 0.12 0.08 0.24 

+= ΦA  
Autoviktning, efter 

konvergens 
0.26 0.30 0.24 
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