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1 Inledning

En viktig del av den tillämpade matematiken är optimeringsläran. Från ett
behov av att med begränsade resurser åstadkomma något så bra som möjligt
fås via en matematisk modell ett problem som kan lösas med de metoder som
beskrivs inom optimeringslära. En form av optimeringsproblem handlar om
att optimera med avseende på en viss funktion med differentialekvationer
som bivillkor, ett så kallat inverst problem. Sådana problem tenderar att
vara illa ställda och därmed numeriskt svårlösta. För att få en approximativ
lösning kan ett likartat men numerisk mera lättlöst problem, en regulariserad
version av originalproblemet, lösas. Detta kandidatexamensarbete handlar
om lösning och regularisering av ett inverst problem.

Problemet i fråga är att numeriskt optimera formen på en balk så att
den vid en jämnt fördelad last tar upp så lite energi som möjligt. Balken
antas vara fritt upplagd, ha ett rektangulärt tvärsnitt och vara gjord i ett
antal stycken vars bredd går att variera men vars höjd är konstant. I detta
arbete löses optimeringsproblemet först för ett enklare fall då balken indelas
i endast tre stycken. Sedan utökas antalet stycken till 24, ett antal som ger
ett fall där en direkt numerisk lösning av problemet ger orimliga resultat.
Genom Tikhonovregularisering möjliggörs en approximativ lösning av ett
fall där balken indelas i 24 stycken.

2 Matematisk bakgrund

2.1 Euler-Bernoullis ekvation

Den matematiska modellen för balken hämtas från Bernoulli-Eulers balkte-
ori, som formulerades under 1700-talet. Grunden till denna lades av Jacob
Bernoulli, som ställde upp de grundläggande antagandena för teorin. Daniel
Bernoulli formulerade utifrån dessa differentialekvationen för en vibrerande
balks rörelse varifrån Leonhard Euler beräknade formen för balkar under
olika belastning. Euler gav också en oberoende härledning av denna ekva-
tion genom variationskalkyl [2]. Följande stycke ger en bakgrund till den
tidsoberoende version av ekvationen som använts som modell för balken.
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Figur 1: En balk med jämnt fördelad last

Figur 2: Ett balkelement i balken i Figur 1 mellan x och x+ ∆x

Betrakta en balk med utsträckning längs en x-axel mellan punkterna
x = 0 och x = 1. Balken är fritt upplagd på två stöd och belastas med
en kraft per längdenhet f(x), se Figur 1. Den inre tvärkraften i punkten x
betecknas T (x) och böjmomentet i denna punkt betecknas M(x). Betrakta
ett balkelement vid punkten x med längden ∆x, som antas vara så liten att
f(x) är i princip konstant över elementet, se Figur 2. Jämviktsekvationer för
kraft och moment ger:

T (x)− T (x+ ∆x)−∆xf(x) = 0,

M(x) + T (x)∆x−M(x+ ∆x)− f(x)
∆x2

2
= 0.

(1)

Division i (1) med ∆x och gränsövergång ∆x→ 0 ger då

dT (x)

dx
= −f(x),

dM(x)

dx
= T (x).

(2)

De grundläggande antagandena i Bernoulli-Eulers balkteori är att alla plana
tvärsnitt förblir plana när balken böjs, samt att alla tvärsnitt vinkelräta mot
balkens medellinje förblir vinkelräta vid böjning. Utifrån dessa antaganden
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kan ett approximativt uttryck för töjningen i ett tvärsnitt i balken härledas.
Med Hookes lag, att spänningen beror linjärt av töjningen, kanM(x) beräk-
nas genom en jämviktsbetraktelse, vilket ger det konstitutiva sambandet

1

R(x)
=
M(x)

b(x)
. (3)

R(x) är här krökningsradien för balken och b(x) är böjstyvheten, en storhet
som beror av balkens geometri och material. Om utböjningen av balken i
punkten x beteckans u(x) fås det geometriska sambandet

1

R(x)
= − u′′(x)

(1 + u′(x)2)
3
2

. (4)

För små deformationer av balken blir 1� u′(x) vilket ger approximationen

1

R(x)
≈ −u′′(x). (5)

Kombineras ekvationerna (2), (3) och (5) fås den differentialekvation som
använts i balkmodellen i detta kandidatexamensarbete, känd som Euler-
Bernoullis ekvation:

(b(x)u′′(x))′′ = f(x), 0 < x < 1. (6)

För en fullständig härledning av (6), se [1].
För att kunna bestämma balkens utböjning utifrån dess böjstyvhet och

last återstår nu randvillkor för utböjningen. Ett uttryck för balkens lagrade
elastiska energi kan sedan beräknas utifrån dess utböjning och last. Med
en fritt upplagd balk påverkas balkens ändar inte av något vridmoment och
utböjningen i ändarna är 0. Det ger att

u(1) = b(1)u′′(1) = u(0) = b(0)u′′(0) = 0. (7)

Arbetet som utförts på ett balkelement med längd dx är u(x)f(x)dx och
den totala energin som upptas i balken blir därmed

∫ 1
0 f(x)u(x)dx. I detta

projekt skall denna energi minimeras med (6) och randvillkoren som bivill-
kor, samt att volymen material som balken formas av är fix. För en balk
med rektangulärt tvärsnitt och konstant höjd och längd motsvarar det att∫ 1

0 b(x)dx är konstant, eftersom böjstyvheten i en sådan balk är proportio-
nell mot balkens bredd.

2.2 Lagranges multiplikatormetod

Teorin i följande stycke har hämtats från [3]. Det behandlar hur antalet lik-
hetsbivillkor till ett optimeringsproblem kan reduceras genom att en term
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proportionell mot en funktion som enligt likhetsbivillkoret skall vara 0 ad-
deras till målfunktionen. Denna teori tillämpas på balkproblemet för att bli
av med (6) som bivillkor för minimeringen av energin. Först tas ett allmänt
exempel. Betrakta följande optimeringsproblem:

minimera F (x, y) då x ∈ A och y = g(x). (8)

Här antas F och g vara differentierbara funktioner. Ett nödvändigt villkor
för ett lokalt inre minimum för F blir då

dF

dx
=
∂F

∂x
+
∂F

∂y
g′(x) = 0 (9)

Ett alternativt sätt att uttrycka detta är att införa Lagrangianen L(x, y, λ) =
F (x, y) + λ(y − g(x)). Då kan (9) skrivas som

∂L
∂λ

= y − g(x) = 0,

∂L
∂y

=
∂F

∂y
+ λ = 0,

∂L
∂x

=
∂F

∂x
− λg′(x) = 0.

(10)

Den första ekvationen i (10) ger bivillkoret och löses λ ut ur den andra och
sätts in i den tredje ekvationen fås precis (9). I ett minimum för L gäller (10),
vilket innebär att ett minimum för L är ett minimum för F under bivillkoret
y = g(x). Alltså fås ett ekvivalent minimeringsproblem med ett bivillkor
mindre till priset av införandet av en ny variabel. Denna omformulering av
problemet gör det i allmänhet lättare att lösa numeriskt.

I balkproblemet ska F (u) =
∫ 1

0 f(x)u(x)dx minimeras under bivillkoret
(b(x)u′′(x))′′ = f(x). Lagrangianen blir i detta fall

L(u, λ, b) =

∫ 1

0

(
f(x)u(x) + λ(x)

(
f(x)− (b(x)u′′(x))′′

))
dx. (11)

Med partiell integration och antagande att λ(x) uppfyller samma randvillkor
som u(x) fås

L(u, λ, b) =

∫ 1

0

(
f(x)

(
u(x) + λ(x)

)
− u(x)(b(x)λ′′(x))′′

)
dx. (12)

Anledningen till att λ(x) bör antas uppfylla samma randvillkor som u(x)
diskuteras i appendixet till denna rapport. Analogt med exemplet ovan ska
de partiella derivatorna av L sättas till 0. Detta innebär i funktionalmening
att för en liten avvikelse εv(x) från de optimala värdena på u(x), b(x) och
λ(x) gäller
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d

dε
L(u+ εv(x), λ, b) =

∫ 1

0
v(x)(f(x)− (b(x)λ′′(x))′′)dx = 0,

d

dε
L(u, λ+ εv(x), b) =

∫ 1

0
v(x)(f(x)− (b(x)u′′(x))′′)dx = 0.

(13)

Här är v(x) en godtycklig testfunktion, nollskild på ett öppet delintervall av
[0,1]. För att (13) ska uppfyllas för alla sådana v(x) måste integranderna i
denna ekvation vara identiskt 0 på intervallet (0, 1), om de antas vara konti-
nuerliga. Vore de nollskilda i en inre punkt till [0,1] skulle de vara nollskilda
utan att byta tecken i ett öppet intervall kring denna punkt och då skulle
v(x) kunna väljas som positiv i detta intervall och noll annars, vilket skulle
ge en motsägelse till (13). Därför gäller

(b(x)u′′(x))′′ = (b(x)λ′′(x))′′ = f(x), 0 < x < 1. (14)

Slutsatsen av (14) och randvillkoren är att u(x) = λ(x) och bestäms av b(x).
Problemet reduceras därmed till att optimera L med avseende på b(x). Det
görs i detta projekt numeriskt.

3 Numerisk lösning av balk i tre stycken

3.1 Diskretisering av problemet

För att lösa balkproblemet numeriskt krävs att (12) och (14) approximeras
med differensekvationer och summor som innehåller f(x), b(x) och approxi-
mationer av u(x) i ett begränsat antal punkter längs balken. Dessa punkter
placeras jämnt fördelat med avståndet ∆x mellan sig. Genom randvillkoren
är u(x) känd i x = 0 och x = 1. Dessa punkter måste ingå bland de punkter
som används i differensapproximationerna och med N punkter där u(x) är
okänd finns det totalt N + 2 punkter. För en jämn fördelning av punkter
gäller då att ∆x = 1

N+1 . För en funktion g(x) som evalueras eller approx-
imeras i punkterna längs balken införs notationen gk ' g(xk) = g(k∆x).
Vektorn ~g definieras genom ~g = (g1, g2, ..., gN )T . Denna notation gäller för
både f(x), b(x), u(x) och en hjälpfunktion w(x) = b(x)u′′(x). Med balken
indelad i n lika långa stycken stycken blir b(x) styckvis konstant vilket i den
diskreta modellen motsvarar att b1 = b2 = ... = bL, bL+1 = bL+2 = ... = b2L
och så vidare. Detta gäller för något heltal L sådant att N = n · L. För en
illustration av detta, se Figur 3.
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Figur 3: En illustration av hur balken delas in, dels i stycken där böjstyvheten
är konstant, dels i evalueringspunkter för alla funktioner som beräknas längs
balken

Med den införda notationerna kan nu de diskreta ekvationerna ställas
upp. För en slät funktion g(x) gäller Taylorutvecklingen g(x+ ∆x) = g(x) +

∆xg′(x) + ∆x2

2 g′′(x) + ∆x3

6 g′′′(x) +O(∆x4) som ger att

g(x+ ∆x)− 2g(x) + g(x−∆x)

∆x2
=

1

∆x2
(g(x) + ∆xg′(x) +

∆x2

2
g′′(x) +

∆x3

6
g′′′(x)− 2g(x)

+ g(x)−∆xg′(x) +
∆x2

2
g′′(x)− ∆x3

6
g′′′(x) +O(∆x4)) =

g′′(x) +O(∆x2). (15)

Ekvationen (14) kan skrivas om som w(x)′′ = f(x), b(x)u′′(x) = w(x). Med
(15) kan detta diskretiseras som

wk+1 − 2wk + wk−1

∆x2 = fk, k = 1, .., N

bk
uk+1 − 2uk + uk−1

∆x2 = wk, k = 1, .., N.

(16)

Den diskreta versionen av (7) är att

u0 = uN+1 = w0 = wN+1 = 0 (17)
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vilket gör att (16) kan formuleras på vektorform som

1

∆x2D2 ~w = ~f,

1

∆x2BD2~u = ~w,

(18)

där D2 är en matris med −2 på mittendiagonalen och 1 på diagonalerna över
och under denna samt 0 på övriga positioner. B är en diagonalmatris med
bk, k = 1, ..., N , på diagonalen. Integraler kan diskret approximeras med Rie-
mannsummor som för en dimension är summor där varje term är längden på
ett delintervall av hela integrationsintervallet, multiplicerad med något funk-
tionsvärde på integranden i detta delintervall. Delintervallen partitionerar
hela integrationsintervallet och när antalet delintervall går mot oändlighe-
ten går Riemannsumman mot integralen. En approximation av motsvarande
Riemannsumma till integralen i (12) fås genom att de approximativa funk-
tionsvärdena till u(x) i vektorn ~u används för att approximera integranden.
Ekvation (12) med u = λ ger då approximationen

L ' (2~fT~u− ~uTD2(BD2~u))∆x, (19)

3.2 Lösningsmetod

Minimeringen av den approximativa Lagrangianen enligt (19) utfördes itera-
tivt med gradientmetoden. I följande del förklaras programmet som utförde
minimeringen. Matlabkoden finns i appendixet.

Programmet använder sig av tre olika representationer för böjstyvhe-
ten: En vektor med varje styckes böjstyvhet, kallad Bn, en vektor med böj-
styvheten evaluerad i alla punkterna, kallad Bvektor och en matris med
vektorn Bvektor på diagonalen, kallad B. Villkoret att balken är gjord av
en fix mängd material blir i diskret form att summan av böjstyvheterna
alltid är densamma och denna summa kan godtyckligt väljas till 1. Härige-
nom kan den sista komponenten av Bn lösas ut som funktion av de andra,
Bn(end) = 1−Bn(1 : end− 1), vilket reducerar antalet variabler som opti-
meringen sker över.

En iteration i gradientmetoden för att minimera en funktion F : Rn → R
går till på följande sätt: givet en vektor ~x ∈ Rn, beräkna ~x− δ∇F , där δ är
en liten, positiv skalär. Den resulterande vektorn sätts som det nya värdet
på ~x och iterationen börjar om igen. Eftersom gradienten anger den riktning
utgående från ~x i vilken F (~x) växer snabbast bör metoden efter ett tillräckligt
antal iterationer och med ett tillräckligt lågt värde på δ resultera i ett ~x som
är nära ett lokalt minimum för F (~x).

I det specifika problemet med balken är det L som ska minimeras med av-
seende på de oberoende komponenterna i Bn. Startvektorn för iterationerna
motsvarar en balk där alla stycken är lika tjocka. Ur (19) kan komponenter-
na för gradienten av L med avseende på de oberoende komponenterna i Bn
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beräknas. För komponent Bnk fås:

∂L
∂Bnk

= −~uTD2(DBnk
D2~u)∆x, (20)

där DBnk
är den matris som fås om komponenterna i B deriveras med av-

seende på Bnk, det vill säga en diagonalmatris med värdet ∂Bvektor(m)
∂Bnk

på
rad m, som kan vara antingen 1, 0 eller -1. Vektorn ~u beräknas innan ∇L i
varje iteration genom lösning av ekvationssystemet BD2~u = ~w där ~w redan
beräknats i början av programmet genom lösning av D2 ~w = ~f . Energin E i
balken beräknas också i varje iteration genom E = ~fT~u∆x och lagras i en
vektor.

I slutet av programmet plottas en bild av balken ovanifrån genomMatlab-
kommandot fill. En graf av hur energin som tas upp i balken utifrån dess form
i varje iteration genereras också. Det finns inga garantier att metoden hittat
de optimala balktjocklekarna men om energin är en avtagande funktion av
antalet iterationer och tillslut lägger sig på en konstant nivå tyder det på att
ett lokalt minimum har hittats.

3.3 Resultat

Resultatet av lösningen av balkproblemet för en indelning av balken i tre
stycken beskrivs av figurerna nedan. De visar proportionerna hos balken och
hur energin i balken minskar under iterationerna.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

x

b

Figur 4: En Matlabgenererad bild av balken sedd ovanifrån med de beräknade
proportionerna hos de olika styckena.
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Figur 5: En graf över hur energin som balken tar upp för en jämnt fördelad
last varierar under 100 iterationer. Efter 20 iterationer är energin i princip
konstant.

De beräknade böjstyvheterna redovisas i följande tabell.

Stycke Böjstyvhet
1 0.2734
2 0.4531
3 0.2734

Tabell 1: Styckenas böjstyvheter, där stycke 1 är det längst till vänster och
stycke 2 det längst till höger i Figur 3

.

4 Numerisk lösning av balk i 24 stycken

4.1 Problemen med finare indelning av balken

Det finns ett antal olika problem som uppstår när balkproblemet ska lösas
för fler stycken. Nedan presenteras några av dem översiktligt.

En finare indelning av balken kräver att diskretiseringspunkerna flyttas
närmare varandra, vilket leder till att fel i beräkningen av vissa funktioner
propagerar och förstärks. Differenskvoten

f(x−∆x)− 2f(x) + f(x+ ∆x)

∆x2 = f ′′(x) +O(∆x2) (21)

blir en bättre approximation av f ′′(x) med lägre ∆x om f kan beräknas
tillförlitligt, men med ett beräkningsfel i f av storleksordningen δ fås att

f(x−∆x)− 2f(x) + f(x+ ∆x)

∆x2 ∼ f ′′(x) +O(∆x2) +
δ

∆x2 . (22)
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I den tidigare beskrivna lösningsmetoden används differenskvoten i varje
iteration vilket innebär risk för instabilitet. Trunkeringsfel när ~u beräknas
från ~w förstärks när gradienten av Lagrangianen ska beräknas, vilket innebär
att algoritmen sedan linjesöker i fel riktning. I värsta fall kan då den sista
komponenten i B bli negativ.

De största svårigheterna i lösningen av balkproblemet kommer av att flera
variabler införs. Med ett ökat antal dimensioner i vektorrummet där B ligger
ökar antalet möjliga lokala minimum för Lagrangianen. Detta kan förstås
fysikaliskt genom att antalet kombinationer av tjocklekar på balkstyckena
som ger ungefär samma utböjning av balken och därmed samma energi i
balken, ökar när balken indelas i allt fler och allt tunnare stycken. I jämförelse
med balkproblemet med bara tre stycken ökar då risken att algoritmen hittar
ett lokalt men suboptimalt minimum eller att den går i riktning mot ett
minimum men går för långt och hamnar i en punkt som till och med ökar
värdet på energin som balken tar upp.

Med flera stycken blir skillnaden mellan närliggande styckens tjocklekar
mindre, vilket gör att fel som inte minskar med antalet stycken får större
betydelse. Exempel på denna typ av fel är numeriska avrundningsfel. När
sådana fel får inverkan på B beskriver denna vektor en mindre slät funktion
av x än vad den borde, vilket leder till problem med differensapproximationer
av dess andraderivata.

Ett sätt att lösa de ovan beskrivna problemen är att använda noggran-
nare algoritmer med exempelvis bättre approximationer av andraderivatan.
Dessa kräver dock i allmänhet mer beräkningar i varje iteration och även
antalet beräkningar är en faktor som begränsar för hur många styckem balk-
problemet är lösbart. Ett mindre beräkningskrävande sätt är regularisering.
I nästa avsnitt beskrivs teorin bakom Tikhonovregularisering av linjära pro-
blem. Sedan följer en diskussion om tillämpbarheten av Tikhonovregularise-
ring på balkproblemet.

4.2 Effekter av regularisering

Följande teori har hämtats från [4], som analyserar beräkningsmetoder för
inversa problem.
Linjära inversa problem kan allmänt formuleras som Kf = d. Givet en funk-
tion d och en operator K, bestäm en funktion f som avbildas till d av K.
Diskretisering av det inversa problem leder till en ekvation där K är en ma-
tris och f och d vektorer, de kommer hädanefter att behandlas som sådana.
Om det inversa problemet är illa ställt, vilket ofta är fallet, kommer små
störningar i d att få stort genomslag i den beräknade vektorn f . Om det
finns en osäkerhet i d kan ekvationen formuleras

Kf + η = d (23)

11



där η representerar eventuella fel i mätningen av d. Matrisen K antas vara
reellvärd och kan singulärvärdesuppdelas,

K = Udiag(si)V
T , (24)

där kolumnvektorerna ui och vi i U respektive V är ortonormala och si är de
singulära värdena för K. Singulärvärdesuppdelning görs i två steg. Eftersom
KTK är symmetrisk kan denna matris diagonaliseras enligt spektralsatsen.
KTK = V diag(s2

i )V
T = PDP T , där P är en matris med egenvektorerna till

KTK som kolumner och D en diagonalmatris med egenvärdena till KTK.
Härav kan V identifieras som P och varje si som roten ur något egenvärde
till KTK. Sedan fås U av att Udiag(si) = Udiag(si)V

TV = KV . Härav ses
att alla reellvärda matriser K kan singulärvärdesuppdelas. Multiplikation i
(23) med inversen till K ger:

K−1d = V diag(s−1
i )UTd =

n∑
i=1

s−1
i (uid)vi = f +

n∑
i=1

s−1
i (uiη)vi. (25)

Ett illa ställt problem ger när det diskretiseras upphov till en matris med
ett högt konditionstal, vilket motsvarar att något av de singulära värdena i
(25) är låga. Termen i summan av feltermer där man dividerar med detta
får då stort genomslag. För att regularisera problemet kan man multiplicera
termerna i summan med en filterfunktion, ωα(s2

i ), som uppfyller

lim
si→0

ωα(s2
i )s
−1
i = 0

ωα(s2
i ) ≈ 1 om s2

i � α.
(26)

Egenskaperna ovan gör att funktionen bara tar hänsynt till stora singulära
värden men ignorerar små. En filterfunktion som har dessa egenskaper är
Tikhonovfilterfunktionen, ωα(s2

i ) =
s2i

s2i +α
. Den regulariserade approximativa

lösningen kan då uttryckas som

fα =
n∑
i=1

si(u
T
i d)

s2
i + α

vi. (27)

Summan ovan kan visas vara lika med ett uttryck med kända skalärer, vek-
torer och matriser genom följande beräkningar:

KTK + αI = V diag(si)U
TUdiag(si)V

T + αV V T =

= V (diag(s2
i ) + αI)V T = V diag(s2

i + α)V T .
(28)

Härav ses
(KTK + αI)−1 = V diag((s2

i + α)−1)V T (29)
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och utifrån att V T vi = ei, det vill säga enhetsvektorn i riktning xi, fås

fα =
n∑
i=1

si(u
T
i d)

s2
i + α

vi = (KTK + αI)−1KTd. (30)

Den regulariserade lösningen har även en alternativ representation som lös-
ningen till ett minimeringsproblem, nämligen att fα är den vektor som mi-
nimerar g(f) = ‖Kf − d‖2 + α‖f‖2 enligt [5]. Att g(f) är en strikt konvex
funktion av f och går mot +∞ då ‖f‖ → ∞ garanterar att det finns en
sådan vektor f . Om f minimerar g(f) gäller för varje vektor h med 0 som
första och sista komponent att d

dεg(f + εh) = 2〈Kf − d,Kh〉 + 2α〈f, h〉 =
2〈KT (Kf − d) +αIf, h〉 = 0. Detta innebär att (KTK +αI)f = KTd, som
ger (27).

Att lösa problemetKf = d i minsta kvadrat-mening är att lösa problemet
att minimera ‖Kf−d‖2 så Tikhonovregularisering kunde visas motverka fel i
lösningen för denna typ av minimeringsproblem. För ett allmänt, icke-linjärt
problem som minimeringen av energin i balken finns det ingen matematisk
motivering till varför Tikhonovregularisering skulle fungera på detta sätt.
Ett heuristiskt argument om att icke-linjära problem kan approximeras med
linjära kan dock motivera varför det är värt att försöka använda Tikhonov-
regularisering på balkproblemet för att motverka stort genomslag av fel. Om
originalproblemet ej är lösbart på grund av instabilitet finns ej heller något
att förlora på att försöka med någon form av regularisering. Problemet med
för många lokala minima till L bör däremot lösas av Tikhonovregularisering.
En term proportionell mot ‖~b‖2 i Lagrangianen är konvex vilket får den
regulariserade Lagrangianen att närma sig en konvex funktion av ~b, vilket
reducerar antalet lokala minimum för L.

Att lösningen till det regulariserade problemet endast är en approxima-
tion till lösningen till originalproblemet gör att regularisering ibland är mind-
re fördelaktigt än att utföra noggrannare beräkningar. När det finns krav på
hög exakthet är det sistnämnda alternativet bättre. Regularisering är ett
bra alternativ när indata till ett problemet innehåller fel och när det finns
kvalitativ kunskap om hur lösningen till originalproblemet bör se ut. I det
sistnämnda fallet kan då regulariseringen anpassas till problemet. Tikhonov-
regularisering kan anses rimligt att tillämpa på balkproblemet av två skäl.
För det första löses visserligen problemet för en jämnt fördelad last, men
belastning av en balk i verkligheten avviker från denna exakta fördelning.
Den jämnt fördelade lasten kan då anses vara en approximation och därmed
är en exakt lösning på problemet ej nödvändig. För det andra är det orim-
ligt att i verkligheten ha en kraftig variation på balkstyckenas tjocklekar.
Bernoulli-Eulers ekvation tar inte hänsyn till skjuvspänning i sin härledning,
vilket skulle kunna resultera i att de yttersta styckena i en fint indelad balk
beräknas vara oändligt tunna. En Tikhonovterm proportionell mot ‖~b‖2 i L
minskar benägenheten för lösningarna att ha en kraftig variation i tjocklek
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på styckena vilket för rätt val av proportionalitetskonstant skulle kunna ge
en realistisk lösning till balkproblemet.

4.3 Lösningsmetod

När balkproblemet löstes för 24 stycken ändrades den numeriska metoden
jämfört med lösningen av balken för tre stycken på ett antal sätt. En regu-
lariseringsterm infördes i (19) så att det nya uttrycket blev

L = (2fTu− uTD2(BD2u))∆x+ α‖b‖2∆y, (31)

där ∆y = n−1 och α är en regulariseringsparameter som valdes genom trial
and error, så lågt som möjligt utan att iterationerna skulle bli instabila. Ett
minimalt och maximalt tillåtet värde på varje komponent i Bn infördes också
för att ytterligare stabilisera iterationerna och om någon komponent skulle
beräknas vara mindre eller mer än tillåtet skulle den sättas till det minima-
la eller maximala tillåtna värdet istället. Detta villkor kunde dessvärre inte
införas på den sista komponenten eftersom den samtidigt skulle väljas så att
summan av alla komponenter i Bn var 1. I varje iteration beräknades föru-
tom energin också Lagrangianen och plottades i slutet för att säkerställa att
den minimerades under iterationerna. Den huvudsakliga skillnaden mellan
den numeriska lösningen av balkproblemet i tre och 24 stycken var att gradi-
entmetoden utvidgades till den något mer noggranna gyllenesnittmetoden.
Nedan förklaras hur denna går till.

Den endimensionella optimeringen i gyllenesnittmetoden utgår från ett
intervall, säg mellan punkterna a och b, och en funktion F (x) som skall
minimeras i detta intervall. I intervallet väljs två punkter x1 och x2 så att
‖x1−a‖
‖b−a‖ = ‖b−x2‖

‖b−a‖ = ‖x1−x2‖
‖b−x2‖ = ‖x1−x2‖

‖x1−a‖ , eller i ord: Att kvoten mellan avstån-
det från a till x1 och det från a till b är lika med kvoten mellan avståndet från
x2 till x1 och det från a till x1, samt motsvarande för x2 och b. Detta uppfylls
om x1 väljs som a+φ(b−a) och x2 som b−φ(b−a) = a+(1−φ)(b−a), där
φ =

√
5−1
2 är det gyllene snittet. Sedan utförs iterationer där följande sker:

Om F (x1) < F (x2) sätts b till x2 och x2 till x1. Ett nytt värde på x1 beräknas
sedan från det nya värdet på b enligt x1 = a+ φ(b− a). Om F (x1) ≥ F (x2)
sätts istället a till x1, x1 till x2 och x2 beräknas enligt a+(1−φ)(b−a). Efter
detta påbörjas nästa iteration. I varje iteration bevaras kvoten ‖x1−a‖‖b−a‖ tack
vare sättet x1 och x2 väljs. För ett intervall som endast innehåller ett mini-
mum för F (x) garanterar metoden att detta minimum hamnar mellan a och
b efter varje iteration. Med flera minima inom intervallet är det ej garanterat
att den globala minimat hittas men tillåts iterationerna hålla på tillräckligt
länge och är funktionen F (x) tillräckligt slät kommer det genomsökta inter-
vallet krympa tills att det endast innehåller ett minimum som kommer att
finnas av metoden. Hur länge iterationerna pågår är godtyckligt och beror
på hur stor felmarginal som önskas.
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I lösningen av balkproblemet tillämpades gyllenesnittminimering efter
att gradienten av L med avseende på de oberoende komponenterna i Bn
beräknats utifrån (31). Efter normering av denna gradient valdes a som vek-
torn Bn(1 : end− 1) och b som a minus δ multiplicerat med den normerade
gradienten. Det stoppkriterium för gyllenesnittmetoden som användes i lös-
ningen av balkproblemet var att ‖a − b‖ ≤ 10−5δ, där δ var längden på
det intervall som metoden från början sökte igenom. Sedan valdes de nya
värdena till komponenterna i Bn(1 : end − 1) preliminärt till a+b

2 innan de
justerades enligt det tidigare beskrivna villkoret om minimala och maximala
värden på komponenter i Bn(1 : end− 1). För en mer fulltändig beskrivning
av metoden, se matlabkoden i appendixet.

4.4 Resultat

Följande figurer och tabeller beskriver fallen när balkproblemet behandlas
med den numeriska metoden beskriven ovan för en indelning av balken i 24
stycken, dels utan straffparameter och dels med värdet 5 · 10−4.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

x

b

Figur 6: En Matlabgenererad bild som beskriver proportionerna hos den balk
i 24 stycken som fås vid beräkningar utan straff. Det sista stycket på balken
beräknas ha negativ tjocklek, vilket syns genom att detta styckes konturer
skär balken längs gränsen mot det näst sista stycket.
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Figur 7: Den balk som genereras med en värdet 5 · 10−4 på straffparame-
tern. I övrigt samma parametrar som för lösningen utan straff, beskrivna i
Matlabkoden i appendixet
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Figur 8: En graf över energin som den beräknade balken i 24 stycken med
straffparameter 5 · 10−4 tar upp för en jämnt fördelad last i varje iteration.
Efter 20 iterationer är energin i princip konstant.
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Figur 9: En graf över värdet på Lagrangianen för de 20 iterationer som
resulterar i balken i Figur 6. Efter dessa är Lagrangianen i princip konstant.
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Stycke Böjstyvhet (med straff) Böjstyvhet (utan straff)
1 0.01873 0.04062
2 0.02348 0.04744
3 0.02939 0.05603
4 0.03496 0.06425
5 0.03983 0.07155
6 0.04399 0.07784
7 0.04746 0.08313
8 0.05029 0.08746
9 0.05251 0.09087
10 0.05416 0.09340
11 0.05524 0.09507
12 0.05579 0.09590
13 0.05579 0.09590
14 0.05524 0.09507
15 0.05416 0.09340
16 0.05251 0.09087
17 0.05029 0.087457
18 0.04746 0.08313
19 0.04399 0.07784
20 0.03983 0.07155
21 0.03496 0.06425
22 0.02939 0.05603
23 0.02348 0.04745
24 0.007074 -0.7665

Tabell 2: Styckenas böjstyvheter, i kolumnen till vänster vid beräkning med
straffparameter 5 · 10−4 och i kolumnen till höre vid beräkning utan straff.
Styckena är numrerade från vänster till höger

.

5 Diskussion

Vid optimeringen av balkens böjstyvheter har ett flertal approximationer
gjorts. Med Bernoulli-Eulers ekvation (6) antas balken vara så tunn att en-
dast töjningar och spänningar i dess normalriktning ger ett signifikant bidrag
till deformationen. Det geometriska samband som relaterar balkens utböj-
ning från sitt jämviktsläge till krökningsradien för balken i en viss punkt
är också approximativt och gäller bara för små deformationer. Vidare an-
tas linjär elasticitetsteori gälla, även det är en approximation giltig för små
deformationer. För att göra Bernoulli-Eulers ekvation giltig krävs alltså att
balken har en låg last eller är gjord av ett hårt material. De numeriska
approximationer som använts är andraderivataapproximationen enligt (22)
och rektangelapproximationen av integraler enligt (19). Med tillräckligt slä-
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ta funktioner som deriveras respektive integreras har båda dessa kvadratisk
konvergensordning men tyvärr går det ej att garantera att så är fallet. I varje
iteration har det dessutom skett ett avrundningsfel. Slutligen inför regulari-
seringen en tendens hos lösningen att ha en mindre variation av böjstyvhet
än vad den egentligen skulle ha.

Kvalitativt kan sägas att en exakt lösning till balkproblemet med en
jämnt fördelad last bör ge en helt symmetrisk fördelning av böjstyvhet med
avseende på balkens mitt, eftersom problemet är symmetriskt med avseende
på denna. Detta är också resultatet för lösningen i fallet med tre stycken.
För lösningen till det regulariserade problemet med 24 stycken finns denna
symmetri med fyra gällande siffror för alla stycken förutom de två yttersta.
Eftersom det sista styckets böjstyvhet beror av de andra styckenas har en
asymetri införts numeriskt som inte fanns i det ursprungliga analytiska pro-
blemet. Ännu en kvalitativ skillnad i resultat för de båda lösningarna är att
den upptagna energi i balken för varje iteration är strikt minskande i fallet
med tre stycken medan energin och Lagrangianen enligt Figur 5 och 6 för
fallet med 24 stycken verkar ha ett minimum vid 7 iterationer. Lösningen för
24 stycken verkar därför bara ha hittat ett lokalt minimum. Den kvalitativa
egenskap som båda lösningarna har gemensamt är att balkstyckena närmast
mitten har högre böjstyvhet än de vid balkens ändar.

6 Slutsats

Resultaten som erhölls då balkens upptagna energi för jämnt fördelad last
minimerades för tre stycken tyder på att den numeriska metoden funge-
rade väl i detta fall. Den upptagna energin minskade i varje iteration för
att efter ett tag hamna på en i princip konstant nivå. Lösningen var också
symmetrisk med avseende på balkens mitt vilket stämmer väl med att hela
problemet innan numerisk approximation hade sådan symmetri. För fallet
då balken indelades i 24 stycken uppstod någon form av instabilitet eftersom
symmetrin bröts och balkens upptagna energi ökade efter vissa iterationer.
Tikhonovregulariseringen kan dock anses ha fungerat i någon mening då den
förhindrade att det sista stycket fick negativ böjstyvhet och fick balkens form
och upptagna energi att konvergera.

7 Sammanfattning

Utifrån Bernoulli-Eulers ekvation och Lagranges multiplikatormetod kunde
ett analytiskt minimeringsproblem ställas upp. Detta diskretiserades sedan
och löstes med iterativa metoder som utnyttjade att en funktions gradient
med ovänt tecken pekar i den riktning dit den avtar snabbast. För en indel-
ning av balken i tre stycken fungerade metoden väl men för 24 stycken gavs
det orimliga resultatet att ett av styckena hade negativ böjstyvhet. Därmed

19



krävdes någon form av regularisering för att lösa problemet. För linjära in-
vera problem finns en grundlig teori som dock inte kunde tillämpas strikt
på detta problem. Ett försök med Tikhonovregularisering motiverat av det
linjära fallet gav dock ett positivt resultat. Med ett infört straff på vatiation
i böjstyvhet hölls alla styckenas böjstyvheter positiva.

8 Appendix

8.1 Diskussion av randvillkor för λ(x)

I avsnitt 2.2 formulerades följande uttryck för Lagrangianen:

L(u, λ, b) =

∫ 1

0

(
f(x)u(x) + λ(x)

(
f(x)− (b(x)u′′(x))′′

))
dx. (32)

För att kunna derivera detta med avseende på u(x) partialintegrerades ter-
men λ(x)(b(x)u′′(x))′′ fyra gånger för att bli av med derivatorna av u(x).
Utnyttjande av randvillkoren för u(x) gav

L(u, λ, b) =

∫ 1

0

(
f(x)(u(x) + λ(x))− u(x)(b(x)λ′′(x))′′

)
dx

+
[
λ(x)(b(x)u′′(x))′

]1

0
+
[
u′(x)b(x)λ′′(x)

]1

0
. (33)

Eftersom (b(x)u′′(x))′ och u′(x) är okända blir termerna som innehåller des-
sa faktorer problematiska att hantera om inte λ(x) och b(x)λ′′(x) väljs till 0
i x = 0 och x = 1. Det är tillåtet att välja randvärdena på λ(x) godtyckligt
eftersom Bernoulli-Eulers ekvation endast behöver uppfyllas i de inre punk-
terna till [0,1]. En fixering av randvärdena till λ(x) och λ′′(x) gör att variatio-
nen εv(x) kring λ(x) i (13) måste uppfylla v(0) = v(1) = v′′(0) = v′′(1) = 0,
en begränsning som inte motsäger ekvivalensen mellan den andra ekvationen
i (13) och Bernoulli-Eulers ekvation.

8.2 Matlabkod

Texten i denna sektion är en direkt återgivning av den Matlabkod som an-
vänts för att generera de figurer och plottar som tidigare visats i rapporten.
Först koommer koden för lösning av balkproblemet för tre stycken.

%Numerisk optimering av balk i tre stycken
format long

%Definition av parametrar
Antalb=3;
L=100;
N=Antalb*L;
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deltax=(1/(N+1));
v1=ones(N,1);
v2=v1(1:end-1);
D2=Tridig(v2,-2*v1,v2)*(1/(deltax^2));%Tridig är en egendefinierad funktion
%som med de givna argumenten skapar en matris med -2 i mittendiagonalen och
%1 i diagonalen över och under.
F=ones(N,1);
W=D2\F;
it=100;
dL=zeros(Antalb,1);
Bn=ones(Antalb,1)*(1/Antalb);
delta=1.0;
dB=cell(1,Antalb-1);
for bi=1:1:Antalb-1
dB{bi}{1}=sparse(diag([zeros(1,(bi-1)*L) ones(1,L) zeros(1,(N-(bi+1)*L)) -ones(1,L)]));
end
E=ones(1,it);

%Iterationer
for m=1:it
Bvektor=[];

for i = 1:Antalb
Bvektor=[Bvektor Bn(i)*ones(1,L)];
end
B=sparse(diag(Bvektor));
U=(B*D2)\W;
E(m)=F’*U*deltax;

for bi=1:1:Antalb-1
dL(bi) = -U’*((D2*dB{bi}{1}*D2)*U)*deltax;
end

Bn=Bn-delta*dL;
Bn(Antalb)=1-sum(Bn(1:Antalb-1));
end
figure(1)
plot(E)
xlabel(’Iteration’)
ylabel(’Energi i balken’)
figure(2)
fill((1/N)*[1:1:N N:-1:1],0.5*[Bvektor -Bvektor],’w’)
xlabel(’x’);
ylabel(’b’);
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Nästa kod är den som användes för att lösa problemet när balken inde-
lades i 24 stycken. Koden som visas är den för lösningsförsöket utan regula-
risering. Med regularisering sattes parametern ’Straff’ till 5 ∗ 10−4.

%Numerisk lösning av balk i 24 stycken utan straff
clear
format long

Antalb=24;
L=10;
N=Antalb*L;
dx=(1/(N+1));
dy=(1/Antalb);
v1=ones(N,1);
v2=v1(1:end-1);
v3=zeros(N-1,1);
D=sparse(Tridig(v3,v1,-1*v2)*(1/dx));
D2=sparse(Tridig(v2,-2*v1,v2)*(1/(dx^2)));
gradL=zeros(Antalb-1,1);
Bn=ones(Antalb,1)*(1/Antalb);
dB=cell(1,Antalb-1);
r=(sqrt(5)-1)/2;
q=1-r;

delta=1.0e-2; %Anger längden på intervallet som ska sökas igenom efter ett
%minimum.
err=delta*1.0e-5; %Anger felmarginalen för Gyllenesnittmetoden.
F=(1/N)*ones(N,1);
W=D2\F;
it=20;%Antalet iterationer som skall utföras.
Straff=0;

for bi=1:1:Antalb-1
dB{bi}{1}=sparse(diag([zeros(1,(bi-1)*L) ones(1,L) zeros(1,(N-(bi+1)*L)) -ones(1,L)]));

end
E=ones(1,it);
Lag=ones(1,it);

for m=1:it
Bvektor=[];

for i = 1:Antalb
Bvektor=[Bvektor Bn(i)*ones(1,L)];
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end
B=diag(Bvektor);
U=(B*D2)\W;

for bi=1:1:Antalb-1
gradL(bi) = -U’*((D2*dB{bi}{1}*D2)*U)*dx+Straff*2*(Bn(bi)-Bn(end))*dy;
end

gradL=gradL/norm(gradL);

a=Bn(1:end-1);
b=Bn(1:end-1)-gradL*delta;
x1=a+q*(b-a);
x2=a+r*(b-a);
L1=Lagrangian(F,W,x1’,Straff,L,N,dx,dy,Antalb,D2);
L2=Lagrangian(F,W,x2’,Straff,L,N,dx,dy,Antalb,D2);
while norm(a-b)>err;

if L1<L2
b=x2;
x2=x1;
L2=L1;
x1=a+q*(b-a);
L1=Lagrangian(F,W,x1’,Straff,L,N,dx,dy,Antalb,D2);

else
a=x1;
x1=x2;
L1=L2;
x2=a+r*(b-a);
L2=Lagrangian(F,W,x2’,Straff,L,N,dx,dy,Antalb,D2);

end

end
Bn=min(max((a+b)/2,ones(Antalb-1,1)*(1/(10*N))),ones(Antalb-1,1));
Bn(Antalb)=1-sum(Bn(1:Antalb-1));
E(m)=F’*U*dx;
Lag(m)=2*F’*U*dx-U’*((D2*B*D2)*U)*dx+Straff*(Bn’*Bn)*dy;
end
figure(1)
plot(E)
xlabel(’Iteration’)
ylabel(’Energi i balken’)
figure(3)
plot(Lag)
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xlabel(’Iteration’)
ylabel(’Lagrangianen’)
figure(2)
Bvektor=[];

for i = 1:Antalb
Bvektor=[Bvektor Bn(i)*ones(1,L)];
end
fill((1/N)*[1:1:N N:-1:1],0.5*[Bvektor -flip(Bvektor)],’w’)
xlabel(’x’);
ylabel(’b’)

Kod för hjälpfunktionen tridig som används i båda skripten ovan:

function A = Tridig(v1,v2,v3)
A1=diag(v1,1);
A2=diag(v2,0);
A3=diag(v3,-1);
A=A1+A2+A3;
end
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