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Liukkonen, Sauli. Moniakselisten kuormitusten mittaus ja tallennus [Measurement and real-time
processing of multi-axial loading]. Espoo 2001. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Julkai-
suja - Publikationer 852. 97 s.

Keywords multi-axial loading, measurement, real-time processing, structural response,
methods, structural fatigue, data storage, work machines, vehicles

Tiivistelmä

Työssä tutkittiin moniakselisten kuormitusten ja rasitusten mittausta sekä reaali-
aikaista prosessointia. Tarkoituksena oli löytää ja kehittää menetelmiä, joilla
saadaan säilytettyä moniakselisen väsyttävän kuormituksen ominaisuudet, kui-
tenkin minimoimalla taltioitavan tiedon määrä.

Julkaisu jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa valotetaan hieman
moniakselisen kuormituksen problematiikkaa sekä esitellään menetelmiä, joilla
voidaan käyttää rakennetta itseään ”voima-anturina” eli mitata epäsuorasti ra-
kenteen vasteen avulla siihen kohdistuvia kuormia. Menetelmistä käydään esi-
merkin avulla läpi vaikutuskerroinmatriisiin, neuroverkkoon sekä herkkyysker-
roinmatriisiin perustuvat menetelmät.

Tutkimuksen toisessa osassa kartoitettiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla mit-
tausdataa voidaan reaaliaikaisesti prosessoida ja redusoida siten, että moniakse-
lisen ilmiön komponenttien väliset vaihe- ja amplitudisuhteet säilyvät. Ensin
esitellään aikatasossa tapahtuvaa aikahistoriaredusointia kolmella eri menetel-
mällä. Menetelmiä vertaillaan todellisen esimerkkidatan perusteella. Lopuksi
kehitettiin ns. riippuvuusmatriisimenetelmä, jossa signaalin kulku ”komponent-
tiavaruudessa” tallennetaan. Riippuvuusmatriisin toimintaa testattiin useiden
eritasoisten esimerkkisignaalien avulla, lopuksi myös todellisella, ajoneuvoso-
vellutuksesta mitatulla moniakselisella mittausdatalla.
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Liukkonen, Sauli. Moniakselisten kuormitusten mittaus ja tallennus [Measurement and real-time
processing of multi-axial loading]. Espoo 2001. Technical Research Centre of Finland, VTT
Julkaisuja - Publikationer 852. 97 p.

Keywords multi-axial loading, measurement, real-time processing, structural response,
methods, structural fatigue, data storage, work machines, vehicles

Abstract

This report describes the results of a study on the measurement and real-time
processing of multi-axial loading and structural response. The aim of the study
is to find and develope methods with which the nature of a multiaxial loading in
relation to structural fatigue can be captured and stored with a minimun amount
of information.

The work has been divided into two sections: in the first section, emphasis is put
on the multiaxial loading phenomenon and in particular into the methods, with
which the structure itself can be used as a force transducer, i.e. to measure indi-
rectly the loads acting on the structure using the structural responses as a meas-
urand. Three different variations are presented with examples: influence coeffi-
cient matrix, neural network and sensitivity coefficient matrix methods.

In the second section of the report, methods for processing and reducing the
multiaxial loading data such, that the phase and amplitude relations between
different components of a mulriaxial loading phenomenon can be preserved,
have been studied and developed. Firstly, timehistory reduction methods have
been presented and modified. Different approaches have been also compared
with real measured data. Secondly a new matrix approach has been developed.
The path of a  multiaxial timehistory signal is stored into a special matrix, from
which it can be reconstructed with e.g. Monte Carlo simulation. The matrix
method has been demonstated with several simple example signals, and also
with a complicated real two-component signal, measured from a vehicle appli-
cation.



5

Alkusanat

Tämä tutkimus on toteutettu vuosien 1997–2000 aikana VTT:n Valmistustek-
niikan Laiva- ja konetekniikan tutkimusalueen ADAFAT-projektin yhtenä osa-
projektina. ADAFAT-projekti on osa Tekesin RAPID-tutkimusohjelmaa (1996–
1999), jonka tavoitteena on ollut tuotekehityksen tehostaminen valmistavassa
teollisuudessa. ADAFAT-projektissa keskityttiin uusimpien tietokonepohjaisten
suunnittelu-, simulointi ja mittausmenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon,
erityisesti väsymismitoitukseen.
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s
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s
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Fi Voimavektorin komponentti i

{ } kF̂ Voimavektori kalibroinnissa k
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fd Digitointitaajuus
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1. Johdanto
Ajoneuvojen ja työkoneiden kantavia rakenteita rasittavat usein toisiinsa nähden
eri suunnassa ja vaiheessa olevat, ns. moniakseliset kuormat. Rakenne rasittuu
kokemiensa kuormien yhteisvaikutuksesta, jolloin kuormitusten keskinäisellä
vaiheistuksella on monasti suuri merkitys tietyn kriittisen kohdan jännitystilaan
ja siten myös kestoikään.

Yleensä venymäliuskoin toteutetuissa kenttämittauksissa tutkitaan rakenteeseen
kohdistuvia rasituksia, jotka ovat siis rakenteen vaste sen kokemien kuormitus-
ten yhteisvaikutukselle. Mitatut rasitukset ovat käyttökelpoisia olemassa olevan
rakenteen toimivuuden, äärilujuuden ja väsymiskestoiän määrittämisessä. Van-
hasta rakenteesta mitattujen paikallisten rasitusten hyväksikäyttö uuden raken-
teen suunnitteluvaiheessa voi olla kuitenkin vaikeaa. Uuden rakenteen suunnit-
telussa todellisten käyttökuormitusten ja niiden kertymien tunteminen olisikin
ensiarvoisen tärkeää. Niiden avulla voidaan jo suunnitteluvaiheessa varmistaa
laskennallisesti uuden konstruktion kestävyys sekä äärilujuuden, että väsymis-
kestoiän suhteen.

Käyttökuormitusten määrittäminen uudelle rakenteelle voi tapahtua joko simu-
lointimenetelmillä, tai mittaamalla vastaavantyyppisestä rakenteesta rasitusten
ohella rakenteeseen kohdistuvia kuormituksia. Tämä voidaan toteuttaa käyttä-
mällä itse rakennetta ns. voima-anturina, joka kalibroidaan tunnetuilla kuormil-
la. Mitattuja kuormituksia voidaan myös käyttää apuna simulointimallien veri-
fioinnissa.

Komponenttien laboratorio-olosuhteissa tapahtuvissa käyttökuormitus- simu-
loinneissa koekappaleisiin kohdistetaan usein erisuuntaisia voimakomponentte-
ja, jotka ovat myös amplitudiltaan ja vaiheeltaan toisistaan poikkeavia. Jotta
kuormitushistoriat kuvaisivat mahdollisimman hyvin todellisuutta, tulisi niiden
pohjana olla riittävän pitkällä aikavälillä mitatut todelliset kuormitukset.

Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa menetelmiä, joiden avulla voitaisiin
pitkäaikaisissa mittauksissa säilyttää riittävästi tietoa kuormituksen ja rasitusten
moniakselisuudesta. Tässä tutkimuksessa kehitettiin ja verifioitiin uusia mene-
telmiä, joiden avulla nämä tiedot voitaisiin tilastollisesti saada talteen. Työssä
tutkittiin kahta eri lähestymistapaa: signaalien redusointia ja tallennusta aikata-
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sossa sekä signaalien pakkausta moniulotteiseen matriisimuotoon, josta ne on
jälkikäteen purettavissa laboratorio-olosuhteissa (vrt. Markovin matriisi yksiak-
selisessa tapauksessa). Jälkimmäisessä menetelmässä ovat purun jälkeen käy-
tettävissä komponenttisignaalien aikahistoriat, jotka tilastollisesti toteuttavat
mitattujen signaalien amplitudi- ja vaihesuhteet. Tuloksia voidaan käyttää esim.
FEM-laskennassa tai laboratoriotestauksessa lähtöarvoina sekä simulointimallin
verifioinnissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli sellaisten menetelmien kartoittaminen ja kehitys,
joiden avulla saadaan tallennettua moniakselinen kuormitus minimi-
informaatiomäärällä.
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2. Rakenteen kuormitukset

2.1 Yleistä kuormituksista

Kantaviin rakenteisiin kohdistuu yleensä sekä ulkoisia kuormituksia (voimia)
että sen oman massan kiihtyvyydestä aiheutuvia hitausvoimia. Voimat aiheutta-
vat rakenteeseen rasitustilan (vasteen). Kuormitukset voivat olla luonteeltaan
joko staattisia tai yleisemmin esim. ajoneuvoissa ja työkoneissa dynaamisia,
jolloin ne myös väsyttävät rakennetta. Kuormitusten tunteminen auttaa huomat-
tavasti olemassa olevan rakenteen analysointia ja modifikaatioiden suunnittelua,
sekä etenkin uusien rakenteiden suunnitteluvaiheessa kuormitusten tunteminen
nopeuttaa suunnittelutyötä, koska rakennetta voidaan testata  ”numeerisena
prototyyppinä” erilaisilla simulointimalleilla. On kuitenkin huomattava, että jos
uusi rakenne poikkeaa olennaisesti vanhasta, ei vanhaan rakenteeseen kohdistu-
neiden kuormitusten soveltaminen ole ehkä perusteltua, ainakaan siinä tapauk-
sessa, että rakenteen ja kuormien välillä on voimakas ns. vuorovaikutusilmiö.
Vuorovaikutuksessa rakenteen ominaisuuksilla on suuri merkitys kuormien
muodostumisessa.

Usein suunnittelutyö on käytännössä kuitenkin olemassa olevan rakenteen ”pa-
rantelua”, jolloin em. tavalla mitatut kuormitukset ovat hyvin sovellettavissa
uusien detaljien mitoitukseen.

Seuraavassa keskitytään kuvaamaan dynaamisesti kuormitettua rakennetta, jo-
hon kohdistuu joko yksi tai useampia yhtäaikaisia kuormituksia.

2.2 Yksiakselinen tapaus

Yksiakselisessa tapauksessa rakenteeseen kohdistuu yksi ulkoinen kuormitus (ja
hitausvoima), joka voi vaihdella dynaamisesti ajan funktiona, mutta sen suunta
ei muutu rakenteeseen nähden. Tällöin rakenteen rasitukset ovat teoriassa line-
aarisessa tapauksessa suoraan verrannollisia tämän kuorman suuruuteen (Kuva
1). Määrittämällä, esimerkiksi mittaamalla joko kuorman tai sen vasteen jänni-
tysheilahdusten jakautuma (Rainflow-jakauma) voidaan tallentaa kuorman dy-
naaminen luonne ja sen perusteella suunnitella ja analysoida rakenteen käyttäy-
tymistä ko. kuormituksen alaisena. [1].
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Fx
ε

Kuva 1. Yksiaksiaalinen kuormitustapaus. Rakennetta kuormittaa ainoastaan
yksi voimakomponentti, Fx, jonka aiheuttama rasitus (venymä ε)  kriittisessä
kohdassa on yksikäsitteisesti määritettävissä mittaamalla joko voima Fx tai ve-
nymä ε.

Esimerkkinä yksiakselisesta tapauksesta voitaisiin mainita esim. rekan perävau-
nun vetopuomi, jossa esiintyy ainoastaan veto/puristuskuormitusta. Yksiakse-
lista tallennusmenetelmää voidaan soveltaa kaikkiin tapauksiin, joissa joko ra-
situs (jännitys) tai kuormitus kyetään kuvaamaan yhdellä komponentilla. Jänni-
tystilan osalta kyseessä voi olla esim. Hot Spot -venymä, joka mitataan kohti-
suoraan hitsin rajaviivaa vastaan. Mittaustieto voidaan tallentaa kätevästi esim.
Rainflow-jakaumaan. Voiman ja rasituksen välinen yhteys määritetään joko
FEM-laskelmalla tai esim. staattisella kokeella.

Mainittakoon, että jäljempänä esitetyt moniakseliset tallennusmenetelmät so-
veltuvat myös yksiakseliseen tapaukseen, joka onkin moniakselisen tapauksen
yksinkertaistus.

2.3 Moniakselinen tapaus

Yleistetyssä tapauksessa rakennetta yhtäaikaisesti rasittavia kuormitus-
komponentteja on useita. Komponentit vaikuttavat eri suuntiin siten, että niiden
amplitudi- ja vaihesuhteet ovat ajasta riippuvia. Tällöin puhutaan moniakseli-
sesta kuormituksesta.
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Fx
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Fy

Mz

a

Kuva 2. Moniakselinen kuormitustapaus. Kriittisen kohdan rasitus (ε) on nyt
riippuvainen sekä vaakavoimasta (Fx) että pystyvoimasta (Fy). Pystykomponentti
aiheuttaa taivutusmomentin Mz kriittiseen kohtaan.

Jos moniakselisessa tapauksessa mitataan komponentit erikseen ilman tietoa
niiden välisestä suhteesta, ei jälkikäteen voida enää konstruoida todellista ra-
kenteen rasitusta. Yllä olevan esimerkin (Kuva 2) mukaisessa tapauksessa posi-
tiivinen vaakakomponentti Fx ja pystykomponentti Fy aiheuttavat vastakkais-
suuntaisen venymän kriittiseen kohtaan (ε). Kriittisen kohdan rasitusta arvioi-
taessa on siis olennaista tietää, missä vaiheessa Fx ja Fy ovat olleet toisiinsa
nähden. Jotta rakenteen käyttäytymistä voitaisiin tehokkaasti tutkia, tulisi tällai-
sessa tapauksessa olla selvillä sekä kuormittavat voimakomponentit, että niiden
riippuvuussuhteet. Muuten lujuusanalyysissä eri komponentteja erikseen sovel-
lettaessa voidaan tehdä karkeitakin yksinkertaistuksia. Sama pätee väsymislas-
kennassa: vaihtoehtoisesti komponenteilla voi olla toisiaan vahvistava tai hei-
kentävä vaikutus tarkasteltavaan kriittiseen rakennekohtaan.

Myös jännitystila voi olla moniakselinen, eli kriittiseen kohtaan vaikuttavat
esim. normaalijännitys sekä leikkausjännitys yhtäaikaisesti mutta eri amplitu-
dilla ja muuttuvalla keskinäisellä vaiheistuksella. Jäljempänä esitettävien moni-
akselisten tallennusmenetelmien kannalta on samantekevää, tallennetaanko tieto
kahdesta kuormituskomponentista vai jännityskomponentista.
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3. Kuormitusten mittaaminen

3.1 Yleistä kuormien mittauksesta

Kuten johdannossa jo todettiin, yleensä rakenteista mitataan niiden vastetta
vallitsevissa kuormitustilanteissa, jolloin itse kuormittavat voimat jäävät tunte-
mattomiksi. VTT Valmistustekniikan Laiva- ja konetekniikan tutkimusalueella
on suoritettu rakenteiden kuormanmittauksia ns. käänteisellä menetelmällä, jos-
sa mitataan rakenteen vastetta, joka muutetaan kalibrointitapausten avulla
kuormituksiksi [2, 3]. Aiheesta ei ole kuitenkaan julkaistu kovinkaan kattavia
esityksiä, jonka vuoksi tässä työssä pyrittiin lyhyesti kooten esittämään peruspe-
riaatteita koskien rakenteen käyttöä kuormitusanturina.

Kuormitusta voidaan mitata eräissä tapauksissa paineen avulla. Tällöin mitataan
joko usealla paineanturilla painejakautuma tai tasaisen paineen oletuksella so-
velletaan yhden paineanturin lukemaa tietylle pinta-alalle, jolloin saadaan ulos
ko. paineen aiheuttama voima rakenteessa. Työkonesovellutuksessa voidaan
esimerkiksi hydraulisylinterin painetta mittaamalla määrittää vallitsevan sylinte-
rivoiman suuruus. Kaksitoimisessa sylinterissä tulee määrittää molempien
puolten paine, jotta molemmat voiman vaikutussuunnat saadaan katettua. Täten
voidaan mitata esim. kuormaimeen kohdistuvia, kuorman nostosta aiheutuvia
vertikaalivoimia.

Toinen tapa mitata rakenteeseen kohdistuvia kuormituksia on määrittää kiihty-
vyydet, jotka kuvaavat rakenteeseen kohdistuvia hitausvoimia. Esimerkiksi ajo-
neuvon pysty-, pitkittäis- ja poikittaiskiihtyvyyksien avulla voidaan arvioida
siihen kohdistuvia jarrutus, kiihdytys- keskipako jne. voimia ja niiden yhtäai-
kaista esiintymistä.

Niissä tapauksissa, joissa rakenne sallii (esim. akselit, nosturit, vaijerit, jne.),
rakenteen kuormitukset voidaan määrittää liittämällä voimien kulkureitille eril-
linen voima-anturi. Tällöin etuna on hyvä herkkyys mittaussuureelle, haitallisten
ristikytkentöjen puuttuminen, helposti suoritettava kalibrointi sekä anturin mo-
nikäyttöisyys myös muissa sovellutuksissa.

Yksikomponenttiset anturit mittaavat nimensä mukaisesti yhtä voimakompo-
nenttia, kuten normaalivoimaa, leikkausvoimaa, taivutusmomenttia tai vääntö-
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momenttia. Erikoistapauksissa yksikomponenttisista antureista voidaan rakentaa
useampikomponenttinen ns. voimavaaka, jolla voidaan mitata samanaikaisesti
useita voimakomponentteja [4]. Yleensä voimavaakojen sovellutusalue on kui-
tenkin hyvin rajallinen.

Pyöräkuorman mittaukseen on nykyään saatavilla useampia kaupallisia anturei-
ta, joiden avulla voidaan mitata kaikki kuusi pyörään vaikuttavaa voimakompo-
nenttia samanaikaisesti. Nämä anturit on integroitu erikoisvanteeseen, josta
signaalit välitetään esimerkiksi telemetrian avulla tiedonkeruulaitteistolle. Kau-
palliset sovellutukset ovat keskittyneet pääasiassa henkilöauto-kokoluokkaan,
joitakin ratkaisuja on esitetty myös linja-autoille [5, 6]. Raskaammille ajoneu-
voille ja työkoneille ei ole tiettävästi olemassa vastaavia laitteita.

3.2 Rakenteen käyttö voima-anturina

Käytännön rakenteet ovat usein sellaisia, että niihin on vaikea liittää valmiita
voima-antureita ilman suuria muutoksia. Rakenteet ovat yleensä niin optimoituja
muotonsa puolesta, että niihin ei kyetä rakentamaan voimanmittausjärjestelmää
kaupallisilla voima-antureilla. Rakenteeseen vaikuttavat voimat voivat myös olla
niin suuria, että sopivaa pienikokoista ja suurta mittauskapasiteettia omaavaa
anturia ei yksinkertaisesti ole saatavissa. Tällöin ainoana vaihtoehtona on käyt-
tää rakennetta itseään voima-anturina. Tämä toteutetaan instrumentoimalla ra-
kenne venymäliuskoin, joiden avulla rakenteen vastetta mittaamalla saadaan
samalla mitattua rakenteeseen vaikuttavat voimat. Kyseistä menetelmää on
käytetty VTT:n Laiva- ja konetekniikassa eri sovellutuksissa, esim. laivan run-
gon, potkurin lavan sekä potkuriakselin jääkuormien mittauksessa sekä ajoneu-
von pyöräkuormien määrityksessä.

Rakenteen käyttö voima-anturina perustuu rakennetta kuormitettaessa siihen
syntyvien rasitusten (vasteen) mittaamiseen venymäliuskoin. Koska venymä-
liuskat ovat erittäin pienikokoisia ja ne asennetaan rakenteen pintaan, ei mitatta-
vaan kappaleeseen tarvitse tehdä muutoksia. Liuskat eivät myöskään vaikuta
rakenteen globaaliin tai lokaaliin käyttäytymiseen. Täten instrumentointi on
toteutettavissa helposti myös olemassa oleviin rakenteisiin, ja mittausten jälki-
hoitona tarvitaan yleensä ainoastaan kaapeloinnin irrotus sekä rakenteen uusin-
tamaalaus instrumentoiduista kohdista.
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Teoreettisesti on mahdollista mitata riittävällä määrällä hyvin sijoitettuja veny-
mäliuskoja käytännöllisesti katsoen mikä tahansa voimakomponentti melkeinpä
rakenteesta kuin rakenteesta. Käytännössä asia ei ole kuitenkaan aina näin yk-
sinkertainen, koska monesti eri komponentit aiheuttavat hyvin eri suuruisia
vasteita rakenteeseen, jolloin niiden ollessa ristikytkeytyneitä voi jokin kompo-
nentti jäädä mittaustarkkuuden rajallisuuden vuoksi epätarkaksi. Lisäksi voi-
mien kulku voi olla geometrisesti epälineaarista, eli niiden kulkureitti saattaa
muuttua kuormitusvoiman eri arvoilla. Etenkin ajoneuvorakenteissa on usein
erilaisia liikerajoittimia, joiden kautta voimat voivat ääritilanteissa kulkea (kei-
nutelit, runkonivelet).

Rakenteen voima-anturina käytön haittapuolena on yleensä menetelmän rajalli-
nen tarkkuus, joka ei aina ole yhtä hyvä kuin varsinaisilla voima-antureilla. Tä-
mä johtuu siitä, että rakenteita ei yleensä ole suunniteltu voima-antureiksi, vaan
suorittamaan jotain muuta tehtävää, jota varten niiden muoto on optimoitu. Li-
säksi menetelmän käyttöä rajoittaa sen soveltumattomuus värähtelytilanteisiin,
josta seuraavassa luvussa hieman tarkemmin.

3.2.1 Mitattavien ilmiöiden luonne

Koska rakenteeseen vaikuttavat dynaamiset voimat ovat luonteeltaan hitaita
suhteessa rakenteen ominaistaajuuksiin, ei dynaamista vahvistumista tapahdu ja
kuormittava ulkoinen voima saadaan määritettyä suoraan vastetta mittaamalla.
Kun kuormitusnopeus kasvaa, jolloin myös mitattavan rakenteen oman massan
hitausvoimat alkavat olla merkittäviä, mitataan vasteessa sekä kuormittavaa
voimaa että rakenteen massavoimia. Massavoimien suuruus riippuu täysin ta-
pauksesta, pahimmillaan oltaessa lähellä resonanssitilaa syntyy pienelläkin jat-
kuvalla herätevoimalla suuri vaste, jolloin luonnollisesti suora yhteys kuormit-
tavan ulkoisen voiman ja rakenteen vasteen välillä ei ole voimassa. Tällöin on
kuitenkin yleensä kysymyksessä värähtelytila, jonka analysoinnissa olisi käy-
tettävä eri menetelmiä.

Normaalisti esim. ajoneuvojen pyöräkuormanmittausjärjestelmissä kuormittavat
voimat ovat luonteeltaan transientteja sekä niin hitaita suhteessa rakenteen pai-
kalliseen dynamiikkaan, että käytännössä merkittävää dynaamista vahvistumista
ei tapahdu.
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Tapauksissa, joissa dynaamista vahvistumista tapahtuu, mitattava kuorma on siis
ulkoisen voiman ja dynaamisten massavoimien summa. Tällainen kuorma on
usein käyttökelpoinen vastaavanlaisen rakenteen suunnittelussa, kun tutkittava
kohta on lähellä mittauskohtaa, jolloin sen kokema kuorma on juuri mitatun
kaltainen yhdistelmä. Rakenteen omaa dynamiikkaa sisältävää kuormitusta ei
tulisi kuitenkaan ilman tarkempaa arviointia soveltaa mitatusta rakenteesta
poikkeavilla dynaamisilla ominaisuuksilla varustettuun rakenteeseen.

Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta, jossa rakenteen dynamiikka ei vaikuta voi-
manmittausjärjestelmään, jolloin vasteen ja kuormituksen välillä on olemassa
riippuvuussuhde. Tämä suhde voi olla luonteeltaan joko lineaarinen tai jopa
epälineaarinen. Perusoletuksena siis on, että rakenteeseen vaikuttavat dynaa-
misluonteiset voimat ovat niin hitaita suhteessa rakenteen ominaistaajuuksiin,
että resonanssia ei esiinny.

3.2.2 Vaikutuskerroinmatriisi

Kun rakenne kuormittuu (ulkoisten) voimien Fi vaikutuksesta (N kpl), syntyy
siihen rasitustila, jota voidaan kuvata venymien εj avulla (M kpl). Tällöin veny-
mien ja kuormien välillä on olemassa yhteys yhtälön (1) mukaisesti:

{ } [ ]{ }εCF = , (1)

jossa

{ }












=

NF

F

F ...
1

                 ja           { }












=

Mε

ε
ε ...

1

.           

Kuormien ja venymien välistä yhteyttä kuvaavaa matriisia C (dimensio N x M)
kutsutaan usein vaikutuskerroinmatriisiksi (influence coefficient matrix), jonka
alkiot cij voidaan määrittää usealla eri menetelmällä, joko kokeellisesti tai las-
kennallisesti [2].
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3.2.3 Herkkyyskerroinmatriisi

Vaikutuskerroinmatriisille analoginen menetelmä on määritellä ongelma kään-
teisesti, niin sanotun herkkyyskerroinmatriisin A avulla (sensitivity coefficient
matrix) [7].

{ } [ ]{ }FA=ε , (2)

jossa matriisin A alkio aij kertoo, kuinka suuri venymä εi syntyy yksikkövoiman
Fj vaikutuksesta. Kun yhtälön (4) molemmat puolet kerrotaan AT:llä, saadaan

[ ] { } [ ] [ ]{ }FAAA TT =ε . (3)

Mikäli |ATA|, eli A:n transpoosin ja A:n välisen tulomatriisin determinantti ei ole
nolla, on sen käänteismatriisi (ATA)-1 olemassa, jolloin molemmat puolet voi-
daan kertoa ko. käänteismatriisilla

 [ ] [ ]( ) [ ] { } [ ] [ ]( ) [ ] [ ]{ }FAAAAAAA TTTT 11 −−
=ε , (4)

josta saadaan supistettua:

 [ ] [ ]( ) [ ] { } { }FAAA TT =
−

ε
1

 (5)

eli vaikutuskerroinmatriisin C ja herkkyyskerroinmatriisin A välillä on olemassa
yhteys

 [ ] [ ] [ ]( ) [ ]TT AAAC
1−

= . (6)

Matriisin A käyttö rajoittuu pääasiassa tilanteisiin, joissa yksikkövoimien tuot-
taminen on mahdollista. Todellisessa fyysisessä kalibroinnissa voi olla vaikeaa
saada aikaan yksikkövoimaa siten, että muut voimakomponentit ovat samanai-
kaisesti nollia. Sen sijaan FEM-laskennan avulla tämä on melko helposti toteu-
tettavissa, etenkin jos käytetään hyväksi erilaisten kalibrointitapausten super-
ponointia. Tästä enemmän kalibroinneista kertovassa luvussa.
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3.2.4  Neuroverkko

3.2.4.1 Lineaarinen neuroverkko

Kuormien ja rasitusten välisten yhteyksien määrityksessä voidaan ottaa avuksi
viime aikoina yhä suositummaksi tullut neuraalilaskenta. Neuroverkko (Neural
Network) soveltuu mielivaltaisen lineaarisen tai epälineaarisen järjestelmän
kuvaamiseen. Menemättä syvemmälle itse neuraalilaskennan perusteisiin voi-
daan todeta, että neuroverkko kyetään opettamaan kuvaamaan rasitusten ja voi-
mien välistä yhteyttä. Tällöin rasitukset ovat neuroverkon input-suureita ja voi-
mat output-suureita.

Kuva 3. Lineaarinen neuroverkko [8]. Lineaarisella verkolla kyetään mallitta-
maan mielivaltainen lineaarinen systeemi.

Kuva 3 esittää yksinkertaista lineaarista neuroverkkoa [8], joka koostuu R:stä
input-suureesta pi (rasitukset εi), painokertoimista wij, ns. bias-termeistä bi ja
S:stä output-suureesta aj (voimat Fj). Bias-termien avulla saadaan neuroverkon
nollakohtia siirrettyä haluttuun asemaan, ts. mikäli output-suureet poikkeavat
nollasta kaikkien input-suureiden ollessa nollia.
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Lineaarisen neuroverkon painokertoimet wij (weights) vastaavat nyt suoraan
vaikutuskerroinmatriisin C alkioita. Vaikutuskerroinmatriisissa ei luonnostaan
voi huomioida bias-termejä, mutta ne voidaan ottaa mukaan tarvittaessa erillise-
nä bias-vektorina. Kaiken kaikkiaan bias-termeillä ei ole kovin suurta merki-
tystä kuormanmittaussovellutuksessa, sillä käytännössä rasitussuureet yleensä
nollataan kuormittamattomassa tilassa, jolloin bias-termit ovat nollia.

Lineaarinen neuroverkko voidaan esittää yhtälöryhmänä [8]

{ } [ ]{ } { }bWF += ε . (7)

Neuroverkon tuntemattomia suureita ovat siis painokertoimet sekä bias-termit.
Nämä määritetään ”opettamalla” neuroverkkoa eli käytännössä kalibroimalla
sitä. Opetus tapahtuu siten, että verkolle syötetään tunnettuja input-suureita ja
kerrotaan sille samanaikaisesti, mitä output-suureiden arvojen tulee olla (target).
Matemaattisesti neuroverkon opetus voidaan esittää yhtälöiden (8) ja (9) avulla
(Widrow-Hoff oppimissääntö)[8]:

( ) j
s
iir

s
ij

s
ij AFlww ε−+=+1 (8)

( )s
iir

s
i

s
i AFlbb −+=+1 , (9)

joissa s
ijw  ja 1+s

ijw  ovat painokerroinmatriisin alkiot i,j peräkkäisillä iteraa-
tiokieroksella s ja s+1 (vastaavasti s

ib  ja 1+s
ib  ovat bias-vektorin alkiot i peräk-

käisillä iteraatiokierroksilla). εj on opetustapauksen input-vektorin alkio j ja Fi

on vastaavan opetustapauksen target-vektorin alkio i. s
iA on iteriaatiokierrok-

sella s laskettu neuroverkon ulostulo eli output-arvo. Yhtälöissä (8) ja (9) esiin-
tyvä termi lr on opetuksen lähtötietona annettava oppimisnopeus (learning rate),
jolla voidaan säätää iteroinnin stabiiliutta sekä suppenemisnopeutta. Yhtälöistä
(8) ja (9) havaitaan, että iteraatio suppenee, kun target-vektori ja output-vektori
lähestyvät toisiaan. Käytännössä määritetään virhevektori E, jolle annetaan suu-
rin sallittu arvo, jonka alituttua iteraatio lopetetaan [8]:

 s
ii

s
i AFE −= . (10)
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Iteroinnin alussa painokertoimille ja bias-vektorille annetaan alkuarvot, joko
satunnaisluvut tai ennalta arvatut likiarvot.

Neuroverkkopohjaisen mittaussysteemin opetus on siis kalibrointia vastaava
toimenpide. Lineaarisen neuroverkon kalibrointiin pätevät samat säännöt kuin
vaikutuskerroinmatriisimuodossakin.

3.2.4.2 Epälineaarinen neuroverkko

Jos venymien ja kuormitusten välinen yhteys on merkittävästi epälineaarinen
(esim. geometrisesti), ei lineaarinen neuroverkko enää kykene sitä kuvaamaan.
Tällöin on otettava käyttöön epälineaarinen neuroverkko (Kuva 4).

Kuva 4. Epälineaarinen neuroverkko [8]. Epälineaarisella verkolla, joka koos-
tuu sekä epälineaarisista, että lineaarisista neuronikerroksista, kyetään mallit-
tamaan mielivaltainen epälineaarinen funktio.
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Kuva 5. Epälineaarinen neuroni(kerros) [8].

Epälineaarisen verkon toimivuus on myös riippuvainen ”hidden layerin” eli
piilossa olevan epälineaarisen kerroksen neuronien lukumäärästä. Lähteissä [8]
ja [9] on esitetty epälineaarisen verkon toimintaa sekä sen parametrien määri-
tystä. Vaikka epälineaarinen neuroverkko tuo lisää mahdollisuuksia monimut-
kaistenkin yhteyksien kuvaamiseen, lisääntyvät myös ongelmat nopeasti, sillä
mitä enemmän neuroverkkoon otetaan neuroneja ja kerroksia (Kuva 5), sitä
useammalla eri tavalla niitä voidaan yhdistellä. Lisäksi opetustapauksia tulee
olla enemmän ja laajemmin koko toiminta-alueelta.

Enemmän neuraalilaskennasta on esitetty esim. lähteessä [8]. Epälineaarisen
neuroverkon tapaus on huomattavasti lineaarista monimuotoisempi, eikä sitä ole
selvitetty enempää tämän työn yhteydessä. Epälineaarisista neuroverkoista sekä
niiden mahdollisuuksista ja käytöstä on esitetty enemmän esim. lähteissä [8]ja
[9].

3.2.5 Mitattavien rasitusten valinta

Haastava tehtävä kuormitusten mittaamisessa on mitattavien rasitussuureiden
valinta, sillä mitä paremmin rasitussuureet kyetään alunperin valitsemaan, sen
paremmin kuormanmittausjärjestelmä toimii. Tämä pätee riippumatta siitä, onko
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käytössä neuroverkkoon, vaikutuskerroinmatriisiin tai joustokerroinmatriisiin
perustuva menetelmä. Mitattavien rasitussuureiden lukumäärä ja sijainti on har-
kittava aina tapauskohtaisesti, mutta joitakin yleisiä suuntaviivoja voidaan kui-
tenkin asiasta esittää. Seuraavassa esityksessä pitäydytään lineaarisessa tapauk-
sessa.

Jotta vaikutuskerroinmatriisin alkiot olisivat matemaattisesti määritettävissä, on
rasitussuureiden lukumäärälle M voimassa ehto M  ≥ N, jossa N on haluttujen
kuormien lukumäärä. Teoriassa, jos mitattavat rasitukset (venymät) osataan
valita siten, että yhtälöryhmän (1) yhtälöt ovat toisistaan lineaarisesti riippu-
mattomia, löytyy tarkka ratkaisu, jossa M  =  N. Mikäli M  >  N, on yhtälöryh-
mään aina löydettävissä ratkaisu, joka minimoi virheen [8].

Mitattavat rasitukset tulisi valita siten, että yhtälöryhmässä (1) esiintyisi mah-
dollisimman vähän ”sivuvaikutuksia” eli ristikytkentöjä eri rasitusten välillä.
Toisin sanoen optimitilanteessa vaikutuskerroinmatriisissa olisi ainoastaan lä-
vistäjäalkioita, jolloin kukin kuormitussuure reagoisi suoraan omaan rasitussuu-
reeseensa. Palkkimaisilla rakenteilla taivutus- ja leikkausjännitykset kulkevat
erilaisia reittejä rakenteessa, jolloin on mahdollista päästä lähelle optimia.

Vaikeammissa tapauksissa, joissa rakenne on monimutkainen ja jännitystilaa ei
voi yksinkertaisilla palkkikaavojen oletuksilla määrittää, täytyy turvautua esim.
elementtimenetelmän (Finite Eelement Method, FEM) käyttöön. Tällöin raken-
teesta laaditaan riittävän tarkka elementtimalli, jonka avulla eri kuormituskom-
ponenttien vaikutusta jännitystilaan kyetään arvioimaan. Näin kullekin kuormi-
tuskomponentille voidaan valita teoriassa sopivat rasitussuureet.

Kirjallisuudessa on esitetty menetelmiä, jossa rasitussuureiden lukumäärää,
suuntaa ja paikkaa voidaan optimoida ohjelmallisesti mahdollisimman hyvin
toimivan mittaussysteemin määrittämiseksi [7]. Tämäntyyppisiä sovellutuksia ei
ole tiettävästi kuitenkaan kaupallisesti saatavilla, joten käytännössä anturoinnin
suunnittelussa jää paljon lujuuslaskijan intuition ja kokemuksen varaan.

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkkiä, jossa palkin poikkileikkauksessa vaikut-
taa kolme voimakomponenttia. Nämä voidaan mitata neljän rasitussuureen (jän-
nityksen) avulla, ks. Kuva 6, jolloin vaikutuskerroinmatriisissa C on 3 x 4 = 12
tuntematonta vakiota cij. Yhtälössä (11) on venymien sijaan käytetty jännityksiä,
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jotka on saatu venymäliuskoilla mitatuista venymistä. Jännitysten mittausta ve-
nymäliuskatekniikalla on esitetty mm. viitteessä [10]. Täten mitattavia rasituksia
on neljä kanavaa. Riippuen voiman Fx suuruudesta sekä sen aiheuttaman nor-
maalijännityksen suhteesta momenttien My ja Mz aiheuttamiin taivutusjännityk-
siin ko. normaalivoimakomponentin mittaus voi olla hankalaa, sillä usein nor-
maalivoimien aiheuttamat aksiaalikomponentit ovat paljon taivutusjännityksiä
pienempiä.

σx2

y

z

My

Mz

x

Fx

σx1

σx3

σx4

Kuva 6. Palkkimaisessa poikkileikkauksessa vaikuttavat voima Fx, sekä momen-
tit My  ja Mz. Näiden mittaamiseen tarvitaan jännitykset σx1, σx2, σx3, ja σx4.

Seuraavassa esitetään teoreettisesti rasitusten ja voimasuureiden välinen yhteys
vaikutuskerroinmatriisin avulla (rasitussuureina jännitykset σ venymien ε sijaan):
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Kolmen voimasuureen mittaamiseen tarvitaan siis neljä venymäliuskasuuretta.
Näistä venymäliuskasuureista on kuitenkin mahdollista laskennallisesti muo-
dostaa uudet mittaussuureet, jotka kukin havainnoivat teoreettisesti vain yhtä
kuormituskomponenttia. Näin saavutetaan optimitilanne, jossa vaikutuskerroin-
matriisi on neliömatriisi, joka voidaan periaatteessa ratkaista tarkasti.

Määritetään uudet rasitussignaalit {u} intuitiivisesti, kun tunnetaan voimien
kulku palkkimaisessa poikkileikkauksessa:
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Matriisimuodossa yhteys voidaan esittää seuraavasti:

{u} = [T]{σ}, (13)

jossa matriisi T:

















−
−=

0101

1010

1111

T (14)

jolloin yhtälön {F} = [C]{σ} muuntuu muotoon {F} = [D]{u}, jossa on 3 x 3 =
9 tuntematonta matriisin D alkiota. Tällöin

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ][ ]{ }σσ TDuDCF === , (15)

josta seuraa:
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[C]=[D][T]. (16)

Nyt rasitussuureita on yhtä paljon kuin voimasuureitakin, joka on optimitilanne.
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Järjestelmälle voidaan suorittaa kolme toisistaan lineaarisesti riippumatonta
kalibrointia, joista kaikki matriisin D alkiot voidaan periaatteessa määrittää yk-
sikäsitteisesti.

3.2.6 Kuormanmittausjärjestelmän kalibrointi

Olennainen osa rasitusten avulla tapahtuvaa kuormien mittausta on määrittää
niiden välinen yhteys eli käytännössä ratkaista joko vaikutuskerroinmatriisin
tuntemattomat alkiot cij (dij), neuroverkon painokertoimet ja bias-termit wij ja bj,
tai herkkyyskerroinmatriisin alkiot aij. Tämä on tärkeä vaihe mittausjärjestelmän
toimivuuden kannalta, sillä mitä huolellisemmin kalibroinnit suoritetaan, sitä
parempi lopputulos saavutetaan. Käytännössä rasitusten ja kuormien välinen
yhteys voidaan määrittää joko laskennallisesti, esim. analyyttisten kaavojen tai
monimutkaisemmissa tapauksissa FEM-mallin avulla, tai suorittamalla fyysi-
sesti mekaaninen kalibrointi instrumentoidulle rakenteelle. Molemmissa tapauk-
sissa kohdistetaan rakenteeseen tunnettuja kuormituksia, joiden aiheuttamat
rakenteen vasteet rekisteröidään. Kyseessä on siis rakenteen ominaisuuksien
määrittäminen, joka vaatii joko todellisen rakenteen tai riittävän tarkan mate-
maattisen kuvauksen siitä. Laskennallinen kalibrointi ei kuitenkaan ota huomi-
oon esim. venymäliuskojen asennustoleransseista aiheutuvia virheitä. Sen sijaan
fyysisessä kalibroinnissa nämä tulevat automaattisesti huomioiduksi. Lisäksi
laskennallinen malli sisältää useimmiten yksinkertaistuksia sekä mallitusvirhei-
tä, jotka aiheuttavat epätarkkuutta vaikutuskerroinmatriisin alkioihin.

Oli kyseessä sitten vaikutuskerroinmatriisi tai neuroverkko, on systeemi ”ope-
tettava” tunnetuilla kalibrointitapauksilla, jotta rasitusten ja kuormitusten väliset
yhteydet saataisiin määritettyä. Lineaarisen systeemin osalta kalibrointien on
täytettävä eräitä perusvaatimuksia:
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•  Lineaarisesti toisistaan riippumattomia kalibrointitapauksia on oltava yhtä
monta kuin on määritettäviä voimasuureitakin. Toisin sanoen jokaiselle
voimasuureelle on oltava ”oma” kalibrointinsa.

•  Mikäli kalibroinneista saatavia yhtälöitä on enemmän kuin yhtälöryhmässä
ratkaistavia tuntemattomia, ei tarkkaa ratkaisua ole välttämättä olemassa.
Lineaarisella yhtälöryhmällä on kuitenkin olemassa ratkaisu, jolla yhtälö-
ryhmän virhe minimoituu.

•  Kalibroinneissa käytettävien voimatasojen tulisi olla suuruudeltaan vastaa-
via kuin odotettavissa olevat kuormituksetkin. Vasteiden lineaarisuus koko
kuormitusalueella tulisi myös tarkistaa.

Miten järjestelmän kalibrointi tulisi sitten tehdä? Helpoissa tapauksissa, kun
rakenne on joko sauva- tai palkkimainen, voidaan vaikutuskertoimet määrittää
teoriassa tunnettujen poikkileikkausdimensioiden ja analyyttisten kaavojen pe-
rusteella. Edellisen luvun esimerkki suorakaidepalkista on tällainen tapaus, jossa
jännitysjakautuma voidaan määrittää analyyttisesti kullekin kuormitustapauk-
selle. On kuitenkin huomattava, että mikäli kuormanmittausjärjestelmältä vaa-
ditaan hyvää tarkkuutta, ei pelkkä laskennallinen kalibrointi ole ehkä riittävä,
sillä mm. lähtötietojen epätarkkuus sekä venymäliuskojen asennustoleranssit
voivat heikentää laskennallisen kalibrointituloksen tarkkuutta.

Yleisessä tapauksessa, jossa mitataan M rasitussuuretta joiden avulla halutaan
määrittää N kuormitussuuretta (M ≥ N), tulee siis suorittaa minimissään K line-
aarisesti riippumatonta kalibrointia (K ≥ N). Kussakin kalibroinnissa k kohdis-
tetaan rakenteeseen tunnettu voimavektori { }kF̂ , jonka rakenteeseen aiheuttama

rasitustila { } kε̂ rekisteröidään. Kalibroinnit voidaan esittää matriisimuodossa

[ ] [ ][ ]ε̂ˆ CF = , (18)

jossa
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Suorittamalla yhtälön (18) mukainen matriisikertolasku saadaan muodostettua
kullekin voimakomponentille n oma yhtälöryhmänsä (yhteensä N yhtälöryh-
mää), joista matriisin C vastaavan rivin alkiot cn1 ... cnM saadaan ratkaistua.
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Yhtälöryhmä voidaan ratkaista numeerisesti iteroimalla käyttäen kaupallisesti
saatavilla olevia matematiikkaohjelmistoja (kuten esim. Mathcad-ohjelmalla
Levenberg-Marquardtin menetelmää käyttäen [11]).

Kuinka kalibrointitapaukset sitten tulisi valita? Tarkastellaan yksinkertaisuuden
vuoksi edellisen luvun palkkiesimerkkiä, josta mitataan rasitussignaalit {ε}.
Koska haluttuja voimasuureita on kolme kappaletta, tulee lineaarisesti toisistaan
riippumattomia kalibrointitapauksia olla myös vähintään vastaava lukumäärä.
Oletetaan esimerkiksi tilanne, jossa halutaan määrittää ulokepalkin voimasuu-
reet, ks. Kuva 7. Esimerkissä rasitusten mittaus tapahtuu yz-tasossa x = c (va-
kio) poikkileikkauksessa.
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z

x

y
Mittaustaso

Mz My

Fx

Kuva 7. Voimanmittausjärjestelmän kalibrointi, liuskoitus mittaustasossa, mi-
tattavana palkin pään kolme voimakomponenttia Fx, My ja Mz.

Esimerkin voimanmittausjärjestelmän määrittämiseksi tarvittavat kalibroinnit
esitetään Taulukossa 1. Lisäksi kannattaa käytännössä suorittaa kalibrointeja,
joissa useita kuormituskomponentteja kohdistetaan samanaikaisesti kappalee-
seen (etenkin todellisessa fyysisessä kalibroinnissa), jotta ristivaikutukset ja
komponenttien yhteisvaikutukset saataisiin myös testattua. Kalibroinnit tulisi
myös toistaa hajonnan selvittämiseksi. Mikäli kalibroinnit suoritetaan lasken-
nallisesti (esim. FEMin avulla) lineaariselle mallille, ei ylimääräisiä kalibroin-
teja ole luonnollisestikaan tarpeen tehdä.

Yllä mainitussa esimerkissä kolme kalibrointia tuottaa yhteensä yhdeksän yhtä-
löä. Nämä kaikki ovat tarpeen, sillä matriisissa D on yhteensä yhdeksän tunte-
matonta. Lisäksi on huomattava, että jokaiselle mitattavalle voimakomponentille
on oltava oma kalibrointinsa.

Kertoimien c11…c34 arvot vaikutuskerroinmatriisissa C riippuvat poikkileik-
kauksen dimensioista eli leveydestä b ja korkeudesta h. Mikäli rasitussuureet
({ε} tai {σ}) ovat venymäliuskasignaaleja, on myös liuskojen asennustolerans-
seilla, kuten asemoinnilla ja suuntauksella, vaikutusta matriisin kertoimiin. Nä-
mä epätarkkuutta aiheuttavat ristikytkennät eivät luonnollisestikaan tule esille
laskennallisessa (FEM-pohjaisessa) kalibroinnissa.
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Taulukko 1. Kolmekomponenttisen voimanmittausjärjestelmän kalibrointi-
tapaukset. { }kF̂  on kunkin kalibrointitapauksen voimavektori.

k Kalibrointitapaus { }kF̂

1

z

x

y

F { }














=
0

0ˆ
1

F

F

2

z

x

y F
xF { }















⋅=
0

0
ˆ

2 FxFF

3

z

x

y

FxF

{ }














⋅
=

FxF

F 0

0
ˆ

3



33

Oletetaan palkin dimensioiksi: korkeus h = 20l ja leveys b = 10l. Tällöin palkin
poikkipintasuureet ovat
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Poikkipintasuureiden perusteella voidaan laskea analyyttisesti kunkin kalibroin-
titapauksen aiheuttamat jännitykset mittauskohdissa 1–4 (Taulukko 2). Voiman
vaikutuspisteen etäisyys xF mittaustasosta on esimerkissä 100l.

Taulukko 2. Kalibrointitapauksia 1–3 vastaavat rasitukset palkissa.
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3.2.6.1 Vaikutuskerroinmatriisi

Rasitussuureista σxi (4 kpl) siirryttiin erimerkkitapauksessa siis suureisiin ui (3
kpl) yhtälöjen (12) mukaisesti, jolloin matriisin D tuntemattomat alkiot (9 kpl)
voidaan ratkaista tarkasti kalibrointien avulla muodostetuista yhtälöistä.

Kalibrointeja { }kF̂  vastaavat rasitusvektorit { } kû on esitetty myös Taulukossa 2.

Kutakin voimasuuretta Fi vastaavasti voidaan muodostaa oma yhtälöryhmänsä,
josta ratkeavat ko. voimasuureen muodostukseen vaikuttavat matriisin D alkiot
dij. Koska kyseessä on yksikäsitteinen lineaarinen ongelma, ratkeavat kertoimet
laskennallisesti suoraan yhtälöistä. Mikäli kalibrointeja olisi enemmän, myös
yhdistelmäkalibrointeja, ei todellisessa fyysisessä tapauksessa todennäköisesti
enää löytyisi yksikäsitteistä ratkaisua. Tällöin on vaikutuskerroinmatriisin alkiot
ratkaistava yleensä numeerisesti esim. iteroimalla pienimmän neliösumman
menetelmällä.

Voimaa Fx vastaten
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  (22)

Alkuperäinen vaikutuskerroinmatriisi C voidaan nyt määrittää yhtälön (16) mu-
kaisesti:
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3.2.6.2 Neuroverkko

Palkkiesimerkin kuormanmittausjärjestelmä voidaan ratkaista myös neuraalilas-
kennan keinoin. Muodostetaan lineaarinen neuroverkko

{F} = [W]{σ} + {b}, (24)

jossa on neljä input-suuretta {σ}  ja kolme output-suuretta {F}. Tuntemattomia
on siis yhteensä 3 x 4 + 3 = 15 kpl.

Neuroverkko opetetaan Taulukon 1 kalibrointitapauksilla. Kalibrointien voima-
vektorit { }kF̂  (target) ja niitä vastaavat rasitusvektorit { } kσ̂  (input) annetaan
neuroverkolle opetustapauksiksi. Huomaa erityisesti kalibrointitapaus 4, joka on
ns. nollatilakalibrointi, jossa siis sekä target- että input-vektorit ovat nollavekto-
reita. Näiden lähtöarvojen perusteella neuroverkko kykenee opettelemaan voi-
mien ja rasitusten välisen yhteyden [8]. Tuloksena saadaan painokerroinmatriisi
W ja biasvektori b:
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0,4365- 167,10390,4417-  166,2271-
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 W (25)
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Esimerkkitapauksessa neuroverkon opetus kesti 11 680 iteraatiokierrosta (epok-
kia). Lopullinen neliöllinen virheen summa oli 0,00099 raja-arvon ollessa 0,001.
On huomion arvoista, että neuroverkko kykeni oppimaan painokertoimet ja bias-
vektorit (15 kpl) kohtuullisen tarkasti 12 yhtälön avulla.
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3.2.6.3 Herkkyyskerroinmatriisi

Tarkastellaan palkkiesimerkkiä myös herkkyyskerroinmatriisin A avulla, josta
lasketaan takaperin vaikutuskerroinmatriisi C yhtälön (8) mukaisesti. Herkkyys-
kerroinmatriisin määritys voi olla kuitenkin hankalaa fyysisillä kalibroinneilla,
joissa eri kuormitustapausten täydellinen eristäminen saattaa osoittautua mah-
dottomaksi. Laskennallisesti kalibrointien suoritus sen sijaan onnistuu esim.
FEMin avulla superpositioperiaatetta hyväksi käyttäen.

Herkkyyskerroinmatriisin A kertoimien määritys (eli kalibrointi) tapahtuu siis
helpoimmin laskennallisesti. Asetetaan vuorotellen kuhunkin haluttuun voima-
suureeseen Fi voima F, jolloin voimavektorin muut alkiot ovat nollia, ja luetaan
vastaavasti kaikkien rasitusvektorin alkioiden jσ̂ arvot :

Esimerkiksi  F1 = F, F2 ...FN  = 0
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Edellisen esimerkin mukaisesti saadaan matriisi A määritettyä kolmen kalib-
roinnin perusteella:
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Suorittamalla yhtälön (6) mukainen matriisioperaatio esim. MathCad-ohjelmalla
saadaan lopulta laskettua vaikutuskerroinmatriisi C:
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Mikäli yksikkövoiman tuottaminen johonkin komponenttiin ei käytännössä on-
nistu, esim. siitä syystä, että voima Fx aiheuttaa myös momentin Mz, voidaan se
ottaa huomioon superpositioperiaatteen avulla. Tämä tapahtuu määrittämällä
uusi kuormitustapaus, jonka ainoa komponentti on momentti Mz. Vähentämällä
kuormitustapaukset toisistaan saadaan puhtaasti yksikkövoiman Fx kuormitusta-
paus, jolloin vastaavat matriisin A kertoimet saadaan ratkaistua.
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4. Moniakselisten kuormitusten tallennus-
ja luokittelumenetelmät

4.1 Yleistä tallennus- ja luokittelumenetelmistä

Mittaustiedon tallennusmenetelmät ovat eläneet viime vuosina laitteistojen ja
etenkin tietokoneiden kapasiteetin kehittymisen myötä voimakkaasti. Aiemmin
mittaustietoa tallennettiin aikatasossa lähinnä analogianauhureilla, sillä tietoko-
neiden nopeus ja muistikapasiteetti olivat riittämättömiä hiukankin nopeampien
tai pidempien aikasarjojen prosessointiin ja tallennukseen. Tällöin oli käytän-
nöllistä kerätä mittaustietoa ”redusoimalla” sitä reaaliaikaisesti, esim. tallenta-
malla signaalin arvot ns. tasomatriisiin (Time at Level) tai jännitysheilahdukset
Rainflow-taulukkoon. Tuolloin mittaussignaalin tallentaminen digitaalisessa
muodossa aikasarjana ei ollut käytännöllistä, lyhyitä näytteitä lukuun ottamatta.
Nykyään tietokoneiden nopeus sekä muistikapasiteetti ovat kasvaneet huomatta-
vasti, mikä mahdollistaa paljon entistä monipuolisemman mittaustietojen reaali-
aikaisen käsittelyn ja tallennuksen.

Laitteiden kehittymisen myötä kuvaan on astunut uudenlainen ongelma, sillä
siinä missä mittaustietokoneilla ennen mitattiin yleensä aina kapasiteetin ääri-
rajoilla, on nykyään syytä kriittisesti arvioida, miten korkeita tiedonkeruutaa-
juuksia käytetään. Tämä pätee siis etenkin, kun mittaussignaalit tallennetaan
aikatasossa, jolloin mittausdatan määrä on suoraan suhteessa mittaustaajuuteen
ja -kestoon. Sopivan mittaustaajuuden valinta edellyttää ymmärrystä mitatta-
vasta rakenteesta sekä siinä vallitsevista ilmiöstä.

Perinteisesti väsymisilmiöiden kokeellisessa tarkastelussa on käytetty Rainflow-
algoritmiä [12, 13], jonka reaaliaikaisesti löytämät jännitysvaihtelut voidaan
tallentaa joko yksi- tai kaksidimensioiseen ns. Rainflow-taulukkoon. Yksidimen-
sioisessa taulukossa tallennetaan tieto löydetyistä jännitysheilahduksista (Ran-
ge) ja kaksidimensioisessa taulukossa säilytetään tieto myös kunkin heilahduk-
sen keskijännitystasosta (Mean). Näin ollen kaksidimensioinen taulukko sovel-
tuu tapauksiin, joissa keskijännitystasolla on vaikutusta rakenteen väsymiskes-
toikään. Mainittakoon, että Rainflow-taulukkoon ei kyetä tallentamaan infor-
maatiota moniakselisesta väsymisestä.
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Nykyinen väsymislaskentanormisto [14] käsittelee moniakselista väsymistä
näkökulmasta, jossa esim. leikkaus- ja normaalijännityksen erillisiä Rainflow-
taulukoita voidaan soveltaa interaktiokaavan avulla ilman tietoa niiden keskinäi-
sistä vaihesuhteista. Selvä tulevaisuuden suuntaus on kuitenkin kohti tarkempia
menetelmiä, joissa multiaksiaalisen tapauksen eri komponenttien vaihetiedolla
on suuri merkitys [15, 16]. Tämäntyyppisen kestoikälaskennan lähtötiedoiksi
eivät erilliset Rainflow-taulukot enää riitä, sillä ne eivät sisällä informaatiota
komponenttien keskinäisestä vaiheistuksesta. Niinpä tiedonkeruu- ja tallennus-
menetelmiä tulee kehittää suuntaan, jossa moniakselinen kuormitustapaus voi-
daan tallentaa vaihe- ja amplitudi-informaatio säilyttäen.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti nykyään olemassa olevia menetelmiä moni-
akselisten kuormitusten luokitteluun ja tallennukseen.

4.2 Moniakseliset luokittelu- ja tallennusmenetelmät

4.2.1 Jatkuva aikasarja tasavälisellä näytteistyksellä

Yksinkertaisin tapa saada talteen moniakselista mittaustietoa on tallentaa tasai-
sella näytevälillä (digitointitaajuudella) jokaisen komponenttisignaalin arvot.
Tiedonkeruutaajuus, jota käytetään kaikille mittauskanaville, määräytyy no-
peimman ilmiön mukaan. Menetelmä on käytössä yleisesti PC-pohjaisissa mit-
tausohjelmissa.

Menetelmän hyvänä puolena on se, että mikäli tiedonkeruutaajuus on mitattaviin
ilmiöihin nähden riittävän korkea, saadaan informaatio eri komponenttien väli-
sestä vaiheesta ja kulloisestakin amplitudista säilytettyä täydellisesti. Näin ollen
mittaus tulee digitaalisesti nauhoitetuksi, jolloin se voidaan toistaa uudelleen
alkuperäisen kaltaisena. Tästä onkin suorana seurauksena menetelmän suurin
haittapuoli: mittaustietoa kertyy paljon, ja suuri osa kerätystä tiedosta on yleen-
sä ”turhaa”, eli siitä ei saada mitään lisäarvoa mittauksen tuloksiin. Lisäksi di-
gitointitaajuuden valinnassa ei voi olla kovin konservatiivinen (eli valita var-
muuden vuoksi korkeaa taajuutta), sillä se johtaa välittömästi valtaviin tiedosto-
kokoihin. Toisaalta liian alhaisesta digitointitaajuudesta aiheutuu puolestaan
signaalin huippuarvojen leikkautumista, jolloin todellista kuormitusta aina aliar-
vioidaan.
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Yhden komponenttisignaalin viemä muistitila M [Byteä] voidaan laskea kaa-
vasta:

dy fItM ⋅⋅= , (27)

jossa t on mittauksen kesto sekunteina ja Iy yhden mitatun arvon viemä muisti
tavuina [Byte] ja fd on signaalin digitointitaajuus [Hz]. Esim. normaalilla 12
bitin A/D-konversion resoluutiolla (jolloin yksi luku tallennetaan kahteen ta-
vuun eli se vie itse asiassa muistia 2 Byteä eli 16 bittiä) ja ajoneuvosovellutuk-
sessa tavallisesti käytettävällä digitointitaajuudella 1 000 Hz/signaali, kertyy
yhden tunnin mittauksesta binäärimuotoista dataa:

M = 3 600 s · 2 Byte · 1 000 1/s =  6,87 MByte.

Tämä datamäärä on luonnollisesti vielä kerrottava mitattavien signaalien luku-
määrällä, jotta kokonaismuistitilan tarve saataisiin selville.

Mikäli mitattavat signaalit ovat luonteeltaan voimakkaasti toisistaan poikkeavia
joidenkin kuvatessa nopeita ilmiöitä ja toisten vastaavasti tallentaessa hitaampia
ilmiöitä, voidaan käyttää kanavakohtaisia digitointitaajuuksia. Tällöin signaalit
jaetaan kanavaryhmiin, joista kullekin määritetään oma digitointitaajuutensa.
Mikäli kanavaryhmien digitointitaajuudet ovat toistensa moninkertoja (kerran-
naisia?), helpottuu yhteisten vastinpisteiden laskenta analyysivaiheessa. On
huomattava, että kaikki digitaalinauhurit tai kaupalliset mittausohjelmat eivät
tue tätä piirrettä.

4.2.2  Redusoitu jatkuva aikasarja  (IMC FAMOS)

Seuraava evoluutiovaihe aikatason signaalin tallennuksessa on redusoida aika-
sarjaa eli tallentaa mittaustietoa vain silloin, kun signaalissa tapahtuu annetun
kriteerin ylittäviä muutoksia. Kaupallisissa sovellutuksissa on tiedossa ainoas-
taan yksi ohjelma, imc:n FAMOS [17], joka suorittaa aikahistorian redusointia
signaalin sisällön perusteella ja johtaa siis epätasaväliseen aikasignaalin tal-
lennukseen. Algoritmi on käytössä saman valmistajan tiedonkeruulaitteessa,
eikä sitä ole tiettävästi saatavilla esim. PC-mittausohjelmassa.
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Valmistaja viittaa redusointimenetelmänsä osalta termiin transitional recording,
mutta käytetylle algoritmille ei anneta lähdeviitettä. Suoritettujen vertailujen
perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että kyseessä on seuraavassa luvussa esi-
teltävän vakiovirhetoleranssilla tapahtuvan redusoinnin kaltainen menetelmä.

Imc:n tiedonkeruuohjelma tallentaa kunkin redusoidun mittaussignaalin omaan
tiedostoonsa, jolloin monikanavaisessa mittausjärjestelmässä tiedostojen luku-
määrä kasvaa helposti suureksi.

4.2.3 Moniakselinen rainflow (TECMATH)

Tiettävästi ainoa kirjallisuudesta löytyvä moniakselinen väsymisinformaation
säilyttävä luokittelumenetelmä on saksalainen Multiaxial Rainflow -konsepti,
jota on lyhyesti esitetty lähteessä [18]. Esityksen perusteella voidaan päätellä,
että kyseessä on eräänlainen yksiakselisen Rainflow-menetelmän laajennus, joka
perustuu siihen, että Rainflow-algoritmi suoritetaan erikseen kullekin kompo-
nenteille sekä myös komponenttien lineaarikombinaatioille. Esim. jos mitataan
kahta komponenttia Y1 ja Y2, luokitellaan Rainflow-algoritmilla signaalit Y1, Y2,
Y1+Y2 ja Y1-Y2. Tätä menetelmää kutsutaan RiaD (Rainflow in all Directions)
-menetelmäksi, jolla saadaan talteen lisäinformaatiota komponenttien pääsuun-
tien lisäksi myös niiden kombinaatiosuuntien väsymisestä.

Jotta luokitellusta Rainflow-datasta päästäisiin takaisin aikatason signaaleihin,
ovat em. menetelmän tekijät kehittäneet myös menetelmän signaalien purkami-
seksi, ns. Oscillation Concept -menetelmän. Valitettavasti menetelmän esitys
lähteessä [18] on niin yleisellä ja matemaattisen abstraktilla tasolla, että sen
tarkempi evaluointi ei ole em. lähteen pohjalta mahdollista. Tekijät esittävät että
menetelmällä kyetään rekonstruoimaan 3-dimensioisen signaalin komponentit
(x,y,z), jotka on luokiteltu 7-suuntaisella RiaD-algoritmillä (ainakin suunnat x,
y, z, -x-y+z, …).

Lähteen [18] esimerkkien perusteella näyttääkin siltä, että menetelmä kykenee
rekonstruoimaan signaalin, jolla on likipitäen sama vaurioittava vaikutus sum-
masuunnassa -x-y+z kuin alkuperäisellä -x-y+z-komponentilla (ks. Kuva 8).
Todellisten esimerkkien ja numeroarvojen puuttuessa on vaikeaa arvioida tämän
menetelmän käyttökelpoisuutta käytännön sovellutuksissa. Valitettavasti em.
artikkelin tekijät viittaavat sisäisiin raportteihin sekä keskeneräiseen menetel-
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mään. Tiettävästi menetelmää käytetään kaupallisessa LMS-analyysi-
ohjelmistossa (LMS on ostanut vuonna 1997 TECMATH GmbH:n).

Kuva 8. Esimerkki Multiaxial Rainflow -konseptilla puretusta signaalista (alin-
na) [18].

On kuitenkin ilmeistä, että TECMATHin moniakselinen Rainflow-menetelmä ei
kykene säilyttämään signaalin muotoa alkuperäisenä, sillä se tallentaa tiedon
ainoastaan yksiakselisen Rainflow-algoritmin tapaan jännitysheilahduksista
(sekä mahdollisesti keskijännityksistä). On myös ilmeistä, että heilahdusten
esiintymisjärjestys ei tallennu moniakselisella Rainflow-menetelmällä, vaan
signaalia purettaessa eri heilahdusten keskinäinen järjestys on satunnainen.
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5. Uudet tallennusmenetelmät

Seuraavassa esitellään tämän työn yhteydessä tutkittuja ja kehitettyjä menetel-
miä, joilla moniakselinen mittaustieto voidaan tallentaa mahdollisimman talou-
dellisesti (eli pieneen tilaan). Tavoitteena on ollut löytää menetelmiä, joilla saa-
daan talteen moniakselisen kuormitustilan eri komponentit minimi-datamäärällä
ja säilytetään kuitenkin tarvittava tieto eri komponenttien välisestä vaihe ja
amplitudisuhteesta. Ongelmaa on lähestytty kahdella eri periaatteella: 1) aikata-
sossa: aikasarjan redusoinnilla, jolla pyritään tallentamaan vain olennainen tieto
signaaleista aikatasossa, sekä 2) luokittelemalla ns. riippuvuusmatriisilla, johon
tallennetaan aikasarjan signaalin kulkureitti n-dimensioisessa luokka-
avaruudessa.

5.1 Redusoitu aikasarja

Kuten jo edellä on todettu, moniakselisten kuormitusten tallennusmenetelmistä
yksinkertaisin ja suoraviivaisin on kerätä kaikkien komponenttien aikahistoriat
eli tallentaa digitoidut arvot jatkuvana aikasarjana. Menetelmä on periaatteessa
hyvä, koska tällöin saadaan tallennettua kaikki tarpeellinen informaatio kompo-
nenttien amplitudi- ja vaihesuhteista. Lisäksi säilyy tieto väsyttävien syklien
esiintymisjärjestyksestä, joka voi eräissä laskentamenetelmissä olla myös huo-
mioon otettava tekijä. Heikkoutena on kuitenkin nopeasti mittavaksi kertyvä
datamäärä.

Nykyiset mittaustietokoneet ja -kortit ovat niin suorituskykyisiä, että käytännön
sovellutuksissa kyetään yleensä aina mittaamaan riittävän nopeasti tarkastelta-
vien ilmiöiden kannalta. Koska mittausdatan määrä on suoraan riippuvainen
digitointitaajuudesta sekä mittauksen pituudesta, on nykyisillä laitteilla helposti
kerättävissä ”liikaa” mittausdataa, eli kerätään liian suurella näytteenottotaajuu-
della suhteessa tutkittavien ilmiöiden korkeimpiin taajuuksiin, jolloin suuri da-
tamäärä ei tuo yhtään merkittävää lisäinformaatiota mitattavasta ilmiöstä.

Seuraavassa esitetään osaksi tämän työn yhteydessä tutkittuja olemassa olevia
sekä uusia menetelmiä, joilla voidaan redusoida aikatason signaalia eli karsia
signaaleista lopputuloksen kannalta turhat pisteet pois ja tallentaa signaalien
arvoja vain silloin, kun niissä tapahtuu muutoksia. Tämä idea on ollut jo jonkin
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aikaa kytemässä VTT:n Valmistustekniikan venymäliuskapohjaisten rakenne-
mittausvalmiuksien kehittämisen suuntana. Viime aikoina on tullut myös kau-
pallisia laitteita, joissa on vastaava aikahistorian redusointialgoritmi implemen-
toituna. Kyse on kuitenkin tietyn valmistajan laitteessa toimivasta ohjelmasta,
joka ei ole suoraan siirrettävissä muille laitteille, esim. mittaus PC:lle. Lisäksi
ko. redusointialgoritmiä ei ole julkistettu [17].

Aikahistorian redusointi voidaan tehdä usealla eri tavalla lopullisista tarkoitus-
peristä hieman riippuen. Pelkistetyimmillään redusointi on silloin, kun signaa-
lista tallennetaan vain merkittävät käännepisteet aikaleimatiedon kanssa. Tä-
mäntyyppinen redusointi voi oikaista signaalin muotoa paljonkin, sillä se ei
pyrikään itse signaalin seuraamiseen vaan ainoastaan käännepisteiden seuraami-
seen. Redusointialgoritmi, joka pyrkii seuraamaan signaalia tietyllä tarkkuudel-
la, on seuraava kehittyneempi muoto. Edellä mainittu olemassa oleva kaupalli-
nen sovellus on juuri tämäntyyppinen. Tässä työssä on kehitetty myös uusi ver-
sio ko. algoritmistä, joka sekä seuraa signaalia tietyllä tarkkuudella että poimii
kuitenkin käännepisteet tarkasti.

Viimeiseksi on kehitetty myös jälkikäsittelymenetelmä, jolla redusoidut signaa-
lit voidaan ”laajentaa” siten, että lisätään laskennallisesti näytteitä redusoituihin
komponentteihin niin paljon, että jokaisella ajanhetkellä, jolla joltakin kompo-
nentilta on olemassa näyte, myös muilta komponenteilta lasketaan vastaavalle
hetkelle näyte.

Ennen redusointialgoritmien esittelyä valotetaan hieman redusoidun datan
aikaleimojen käsittelyä, joka poikkeaa normaalista tasavälisestä näytteistyksestä.

5.1.1 Aikasarjan puskurointi

Normaalissa tasavälisessä aikatason käsittelyssä jokainen digitoitu piste tallen-
netaan ilman aikaleimaa. Näin voidaan menetellä, koska pisteiden välinen aika-
ero on tunnettu vakio (digitointitaajuuden käänteisluku). Sen sijaan niissä me-
netelmissä, joissa aikatason signaalia jollain tavoin redusoidaan, joudutaan tal-
lentamaan myös kunkin pisteen aikaleimatieto eli digitoidun arvon esiintymisen
ajankohta. Aikaleimatieto kannattaa tallentaa suhteellisena, jolloin se kuvaa
aikaeroa edelliseen tallennettuun pisteeseen nähden. Näin aikaleimatiedon vie-
mä muistitila saadaan minimoitua, sekä lisäksi vältetään aikaleiman ylivuoto-
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ongelmat pidemmissä mittauksissa, ks. Kuva 9. Koska redusoidun datan osalta
tulee siis tallentaa myös aikaleimatieto, on siitä hyötyä tilansäästömielessä ai-
noastaan, jos redusoituja pisteitä on vähemmän kuin puolet alkuperäisistä (jos
sekä aikaleima että mittauspisteinformaatio ovat samanmittaisia, esim. kaksi
tavua).

Bufferi n-1 Bufferi n Bufferi n+1

Aika

Amplitudi

x0 x1 x2 x3 x4 x7 x8x5 x6

∆x1 ∆x2 ∆x3 ∆x4 ∆x5 ∆x6 ∆x7 ∆x8

Jokaisen bufferin ensimmäinen piste talletetaan (x0, x4, x7, x8)

Kuva 9. Aikasarjan puskurointi (bufferointi). Absoluuttisen aikaleiman xi sijaan
tallennetaan suhteellinen aikaleima ∆xj. Suhteellisen aikaleiman ylivuodon
välttämiseksi jokaisen bufferin ensimmäinen piste tallennetaan, vaikka signaa-
lissa ei tapahtuisi muutoksia (esim. x8.)

Johtuen reaaliaikaisten tiedonkeruuohjelmien luonteesta, jossa suoritusnopeus
pyritään maksimoimaan, käsitellään digitoituja signaalien arvoja yksittäisten
pisteiden sijasta ns. puskuroituina pistejoukkoina, puskureina (buffer). Seuraa-
vissa kohdissa kuvatut redusointialgoritmit tallentavat yhden pisteen aikalei-
moineen jokaisen puskurin alussa, vaikka signaalissa ei olisikaan algoritmin
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mukaan merkittäviä muutoksia. Tämä on tehtävä siitä syystä, ettei suhteellisen
aikaleiman osalta tapahtuisi ylivuotoa tilanteessa, jossa signaali on pitkiä aikoja
staattisessa tilassa.

Kun jokaisesta puskurista tallennetaan ainakin yksi piste, ei suhteellinen aikaero
edelliseen pisteeseen voi ylittää puskurin pituutta. Täten suurin teoreettisesti
saavutettava pakkaussuhde riippuu valittavasta puskurin pituudesta.

Mikäli puskurin pituus on alle 256 lukua, voidaan se esittää yhdellä tavulla. Jos
puskurissa on yli 256 lukua, tarvitaan suhteellisen aikaleiman esittämiseen kaksi
tavua. Toisaalta, jos puskurissa on esim. 1 024 lukua, voidaan sillä teoreettisesti
saavuttaa maksimissaan nelinkertainen pakkaussuhde verrattuna 256 luvun pus-
kuriin. Tämä edellyttää kuitenkin signaaleilta hyvin rauhallista luonnetta eli on
relevantti ainoastaan tilanteissa, jossa signaali on pitkiä aikoja lähes staattisessa
tilassa. Kahdella tavulla voidaan esittää suhteelliset aikaleimat aina 65 536 lu-
kuun asti. Useimmiten, kun redusointialgoritmin toleranssi on sopivasti valittu,
tallentuu pisteitä melko tiheästi. Tällöin suuresta puskurikoosta ei ole vastaavaa
hyötyä, koska ylimmät bitit ovat useimmiten tyhjiä, ja siten saman aikaleimain-
formaation voisi tallentaa puolet pienempään muistitilaan.

5.1.2 Redusointimenetelmä 1: Käännepisteiden tallennus

Ensimmäisenä esitellään redusointimenetelmä, joka perustuu pelkkien signaalin
käännepisteiden tallennukseen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu yksiakselisten
suureiden käsittelyyn, ja on yleisesti käytössä esim. Rainflow- ja Markovin Mat-
riisi -menetelmissä, joissa signaalista etsitään käännepisteet ennen luokittelua.
Tämän työn yhteydessä kartoitettiin menetelmän käyttökelpoisuutta moniakse-
listen ilmiöiden tallennuksessa.

Tämä redusointimenetelmä on periaatteeltaan hyvin yksinkertainen, sillä kusta-
kin moniakselisesta komponenttisignaalista etsitään sen avulla käännepisteet,
jotka tallennetaan aikaleimoilla varustettuna. Signaalin arvoista käännepisteiden
välillä ei olla kiinnostuneita, eikä niitä tallenneta.

Käännepisteiden etsinnässä käytetään algoritmia, joka hylkää alle etukäteen
määritettävän minimiamplitudin jäävät heilahdukset. Näin kaikkein pienimmät
signaalivaihtelut, joilla ei katsota olevan väsyttävää vaikutusta, saadaan suoda-
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tettua pois signaalista, ks. Kuva 10. Algoritmi löytää kuitenkin kaikki signaalin
ääriarvot tarkasti käytetystä toleranssista riippumatta.

Mikäli redusoitava signaali on yksiakselinen suure, jonka sisältämien huippujen
tapahtumahetkistä ei olla kiinnostuneita, voidaan käännepisteiden aikaleimat
jättää tallentamatta. Tällöin kyseessä on yksinkertainen käännepisteiden tal-
tiointi, joka tuo Rainflow-jakautumaan verrattuna lisäinformaationa heilahdus-
ten esiintymisjärjestyksen. Mikäli heilahdusten esiintymisajalla tai niiden jär-
jestyksellä ei ole merkitystä, on tarkoituksenmukaisinta käyttää reaaliaikaista
Rainflow-algoritmiä, jossa heilahdukset tallennetaan yksi- tai kaksidimensioi-
seen taulukkoon [13]. Tällöin tallennettava tiedostokoko on vakio mittauksen
pituudesta riippumatta.

Aika

Amplitudi

∆y < ε

Käännepistemenetelmän tuottama redusoitu signaali

Alkuperäinen signaali

∆y1

Pisteitä ei talleteta, koska 
∆y jää alle toleranssin ε

∆y1 >> ε

Kuva 10. Käännepisteiden etsintä ja tallennus. Käännepisteiden etsinnässä voi-
daan käyttää minimiheilahdustoleranssia ε, jota pienempiä heilahteluita tuotta-
vat käännepisteet karsitaan pois signaalista.

Kun käännepisteiden aikaleimat tallennetaan, saadaan enemmän tietoa signaalin
luonteesta, sillä aikasignaali muistuttaa tällöin enemmän muodoltaan alkupe-
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räistä. Lisäksi voidaan tarvittaessa tarkastella muita parametrien arvoja ko.
käännepisteiden esiintymisajanhetkillä.

Se, kuinka hyvin käännepisteiden tallennusmenetelmällä kyetään kuvaamaan
alkuperäistä signaalin muotoa, riippuu suuressa määrin signaalin luonteesta:
mitä terävämpiä signaalin huiput ja laaksot ovat, sitä paremmin algoritmi kyke-
nee sitä seuraamaan. Jos alkuperäisen signaalin muodon säilyttäminen on olen-
naisinta, olisi siinä tapauksessa kuitenkin parempi käyttää jotain jäljempänä
esitellyistä signaalin muotoa seuraavista redusointialgoritmeistä.

Käännepisteiden tallennusmenetelmällä saavutetaan yleensä hyvä signaalin pak-
kaussuhde Pr:

)( ytr

ya

r

a
r IIN

IN

M

M
P

+⋅
⋅

== , (28)

jossa Ma   on alkuperäisen signaalitiedoston koko
Mr         redusoidun signaalitiedoston koko
Na         alkuperäisten pisteiden lkm
Nr         redusoitujen pisteiden lkm
Iy          mittaustiedon pituus, tavua
It          aikaleimatiedon pituus, tavua.

Hyvään pakkaussuhteeseen päästään etenkin, jos pienitasoisen kohinakompo-
nentin poistava minimiheilahdustoleranssi osataan valita sopivan suuruiseksi.
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Kuva 11. Käännepisteiden tallennus. Menetelmä ei tallenna tietoa signaalin
luonteesta, joten jouheva todellinen signaali ja häiriöpiikin sisältävä signaali
tallentuvat  samankaltaisena. Jälkikäteen pelkkien käännepisteiden perusteella
ei voida arvioida, onko kyseessä ollut häiriö vai oikea ilmiö.

Käännepisteiden tallennusmenetelmän eräänä heikkoutena on, että alkuperäisen
signaalin muoto jää tuntemattomaksi. Tällöin esim. mittaussignaalissa esiintyviä
häiriöitä ei voida enää havaita käännepistesignaalista ja ne voidaan tulkita vir-
heellisesti todellisiksi kuormanvaihteluiksi. Tätä havainnollistaa esimerkinomai-
sesti Kuva 11. On huomattava, että normaali Rainflow-luokittelu ei myöskään
kykene erottelemaan häiriöitä todellisista kuormanvaihteluista. Sen sijaan sig-
naalin muotoa seuraava redusointialgoritmi säilyttää myös äkillisten häiriöpiik-
kien muodon digitointitaajuuden puitteissa, jolloin jälkikäteen tapahtuva sig-
naalin oikeellisuuden ja häiriöttömyyden arviointi on mahdollista.

Moniakselisten komponenttisignaalien tapauksessa on tarpeellista taata signaa-
lin tarkkuus myös käännepisteiden välillä, sillä moniakselisen ilmiön kannalta
on olennaista, että amplitudi- ja vaihesuhteet säilyvät jokaisella ajanhetkellä.
Tämän vuoksi käännepisteiden tallennukseen perustuva redusointimenetelmä ei

Aika

Amplitudi
Käännepistemenetelmän tuottama redusoitu signaali

Alkuperäinen signaali 1,  ei häiriöitä

Alkuperäinen signaali 2, jossa häiriöpiikki
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sovellu yleensä erityisen hyvin moniakselisten komponenttien tallennukseen. On
kuitenkin mielenkiintoista havaita, että jäljempänä suoritetussa redusointime-
netelmien vertailussa käännepisteiden tallennusmenetelmä antaa esimerkkisig-
naaleilla melko hyviä tuloksia myös moniakselisessa tapauksessa.

5.1.3 Redusointimenetelmä 2: Signaalin seuranta
vakiovirhetoleranssilla

Tilanteessa, jossa halutaan tallentaa signaalin käännepisteiden lisäksi myös in-
formaatiota sen muodosta käännepisteiden välillä, voidaan käyttää tallennusta-
paa, jossa signaalia seurataan ennalta annetun virhetoleranssin rajoissa. Aiem-
min mainittu Imc:n FAMOS-ohjelma [17] käyttää juuri tätä menetelmää.

Kuva 12 havainnollistaa algoritmin toimintaa: niin kauan kun alkuperäisen sig-
naalin ja sitä approksimoivan suoran ero jää alle annetun virhetoleranssin, hy-
väksytään lineaarinen approksimaatio ja otetaan tarkasteluun uusi piste. Kun
ensimmäisen kerran virhetoleranssi ylittyy, tallennetaan edeltävä piste uudeksi
aloituspisteeksi.

Vakiovirhetoleranssi on ikään kuin putki, jonka sisällä olevia pisteitä ei oteta
huomioon. Vasta, kun putkesta joudutaan ulkopuolelle, otetaan uusi piste putken
päätepisteeksi. Kullakin ajanhetkellä suurin mahdollinen virhe on enintään en-
nalta asetetun virhetoleranssin suuruinen (ε) ko. komponentin suunnassa. Va-
kiovirhetoleranssilla tapahtuvan redusoinnin huonona puolena on se, että samaa
toleranssia sovelletaan jokaiselle signaalin pisteelle: sekä huippuarvoihin että
niiden väliselle alueelle. Tällöin myös huippuarvoissa (käännepisteissä) salli-
taan virhetoleranssin suuruiset epätarkkuudet.
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Aika

Amplitudi

Vakiovirhetoleranssilla redusoitu signaali

Alkuperäinen signaali

Menetelmä ei välttämättä
löydä huippuarvojay - ε

y + ε

Kuva 12. Redusointi vakiovirhetoleranssilla. Signaalille sallitaan virhetolerans-
si, jonka sisäisiä vaihteluita ei tallenneta. Tällöin ei välttämättä löydetä kaikkia
signaalin huippuarvoja.

Vakiovirhetoleranssiin perustuvassa redusoinnissa tallennetaan siis jokaisen
redusoidun pisteen osalta sekä komponenttisignaalin arvo, että sen suhteellinen
aikaleima. Tallennettavien arvojen välillä signaalin oletetaan olevan lineaarinen,
eli sitä approksimoidaan suoran avulla.

5.1.4 Redusointimenetelmä 3: Käännepisteiden etsintä +
vakiovirhetoleranssi

Edellä esitetty vakiovirhetoleranssiin perustuva redusointimenetelmä leikkaa
useissa tapauksissa huippujen ja laaksojen arvoja asetetun toleranssin puitteissa.
Pienillä virhetoleranssien arvoilla leikkautuminen ei ole voimakasta, mutta sillä
voi kuitenkin olla suhteellisesti suurempi vaikutus pienten syklien osalta, eten-
kin jos niitä esiintyy signaalissa paljon. Tällöin voi olla tarpeen seurata alkupe-
räistä signaalia huippujen ja laaksojen osalta tarkemmin.
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Aika

Amplitudi

Menetelmä löytää
huippuarvot

y - ε

y + ε

Käännepistemenetelmällä redusoitu signaali

Vakiovirhetoleranssilla lisätyt pisteet

Alkuperäinen signaali

Kuva 13. Signaalin redusointi yhdistelmämenetelmällä (käännepisteiden haku +
vakiovirhetoleranssi).

Tämän työn yhteydessä kehitettiin variaatio vakiovirheredusointialgoritmista,
joka lisäksi etsii käännepisteiden tarkat arvot. Menetelmä toimii siten, että ensin
etsitään signaalista käännepisteet halutun minimiheilahdustoleranssin puitteissa
(Redusointimenetelmä 1), jonka jälkeen suoritetaan kunkin huipun ja laakson
väliselle signaaliosuudelle redusointi vakiovirhetoleranssilla (Redusointi-
menetelmä 2).

Käännepistemenetelmän ja vakiovirhetoleranssin yhdistelmä parantaa redusoi-
dun signaalin laatua löytämällä käännepisteiden huippuarvot tavallista redu-
sointia paremmin. Menetelmän heikkona puolena on se, että alkuperäinen mit-
tausdata joudutaan käymään läpi kahteen kertaan. Tämä edellyttää reaaliaikaso-
velluksessa mittaustietokoneelta kohtalaista prosessointikykyä.
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5.1.5 Moniakselisten komponenttien vastinpisteiden laskenta

Kun aikahistorian redusointialgoritmiä käytetään tallentamaan useita kanavia,
kuten moniakselisessa kuormitustilanteessa eri kuormituskomponentteja, tallen-
netaan kunkin komponentin osalta ainoastaan ko. komponentin kannalta välttä-
mättömät pisteet, ks. Kuva 14.

h6:  Fp010h6 F p Fv
h6:  Fv010h6

-500

-400

-300

-200

-100

0

1 0 0

2 0 0

D U

-1.0

-0 .9

-0 .8

-0 .7

-0 .6

-0 .5

-0 .4

-0 .3

-0 .2

-0 .1

0 .0

10^3  F

30 .4 30 .5 30 .6

k T U

Kuva 14. Moniakseliset kuormituskomponentit (2 kpl) redusoituna aikahisto-
rioina. Molemmista komponenteista tallennetaan ainoastaan välttämättömät
pisteet (● ja ○), jolloin tietyllä ajanhetkellä ei ole automaattisesti olemassa
vastinpistettä molemmista komponenteista.

Komponenttien visualisointia (aikahistorian piirtoa) varten yhteisiä lisäpisteitä
ei tarvita, mutta jos tarkoituksena on suorittaa esim. multiaksiaaliseen väsymis-
teoriaan perustuvaa kestoikälaskentaa tai ottaa huomioon usean kuormituskom-
ponentin yhteisvaikutus, tulee jokaiselta tarkasteltavalta ajanhetkeltä löytyä
laskentapisteet kaikkien komponenttien osalta.
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b

d f

h

ce

g i
t

Amplitudi

j
k

l

a

Α

Β

Kuva 15. Vastinpisteiden laskenta: Alunperin signaalissa A on pisteet a,b ja c
sekä signaalissa B pisteet g, h, i, j ja k. Vastinpisteiden laskenta tuottaa signaa-
lin A lisäpisteet d, e ja f, sekä signaaliin B lisäpisteen l.

Vastinpisteet voidaan laskea seuraavasti: komponenttien oletetaan alkavan sa-
malta ajanhetkeltä, jonka jälkeen etsitään kaikista komponenteista ajallisesti
ensimmäinen piste. Tätä pistettä vastaavalle ajanhetkelle interpoloidaan muiden
komponenttien arvot ottaen huomioon ko. komponenttien redusoitu kulmaker-
roin tarkasteltavan pisteen kohdalla. Kuva 15 havainnollistaa vastinpisteiden
laskentametodia.

Vastinpisteiden laskenta tuottaa siis lisää pisteitä redusoituihin signaaleihin.
Vaihtoehtoisesti voitaisiin vastinpisteet tallentaa myös reaaliaikaisesti mittauk-
sen aikana, mutta ne eivät kuitenkaan tuo signaaleihin lisäinformaatiota, jolloin
pakkaussuhteen maksimoimiseksi niitä ei kannata tallentaa.

5.1.6 Eri redusointialgoritmien vertailu

Seuraavassa esitetään tulokset eri redusointialgoritmien vertailusta testiaineis-
tolla, joka koostuu kahdesta todellisesta ajoneuvorakenteesta mitatusta kuormi-
tuskomponenttisignaalista.
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F p
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Kuva 16. Testisignaalit Fp ja Fv, eräästä ajoneuvorakenteesta mitattujen todel-
listen kuormituskomponenttisignaalien aikahistoriat.

Testisignaalit prosessoitiin tässä julkaisussa kuvatuilla redusointialgoritmeillä
(Käännepisteet, Vakiotoleranssi, Käännepisteet + Vakiotoleranssi). Kaikissa
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redusoinneissa käytettiin neljää eri toleranssia : 0,5 %, 1,0 %, 2,5 % ja 5 % kun-
kin komponenttisignaalin efektiivisestä alueesta. Efektiivinen alue on signaalis-
sa esiintyvän maksimin ja minimin erotus.

F p _ F v _ X Y _ P I I R T O

-1 .4

-1 .2

-1 .0

-0 .8

-0 .6

-0 .4

-0 .2

0 .0

0 .2
1 0 ^ 3  F

- 6 0 0 - 5 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0

F

Kuva 17. Komponenttisignaalien Fp ja Fv xy-piirto, Fp vaaka-akselilla. Kuva
havainnollistaa kuormituksen moniakselista luonnetta.

Seuraavassa on lyhyet näytteet eri menetelmillä käsitellyistä signaaleista (Kuva
18, Kuva 19, Kuva 20).
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F p k1:  Fp050k1
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Kuva 18. Näyte Käännepisteiden tallennusmenetelmällä (Redusointimenetelmä
1) käsitellystä mittasignaalista 5 % virhetoleranssilla.

F p f2:  Fp050f2

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

1 0 0
F

42.6 42 .8 43 .0 43 .2 43 .4 43 .6 43 .8 44 .0 44 .2 44 .4 44 .6 44 .8 45 .0

10^3 t

Kuva 19. Näyte  Vakiovirhetoleranssilla (Redusointimenetelmä 2) käsitellystä
mittasignaalista 5 % virhetoleranssilla.
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F p h6:  Fp050h6
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Kuva 20. Näyte Käännepisteiden tallennus + Vakiovirhetoleranssilla (Redu-
sointimenetelmä 3) käsitellystä mittasignaalista 5 % virhetoleranssilla.

Vertailun tulokset ovat seuraavissa taulukoissa. Taulukko 3 esittää eri redusoin-
tialgoritmeillä käsiteltyjen aikahistoriasignaalien pisteiden lukumäärän.
Taulukko 4 esittää saavutetut pakkaussuhteet, joissa on otettu huomioon aika-
tiedon tallennukseen kuluva tila 4 096 luvun puskurilla, jolloin yhden pisteen
aikatieto vie tilaa kaksi tavua (16 bittiä).

Aikahistoriapisteiden lukumääriä tarkasteltaessa (Taulukko 3) voidaan havaita,
että aikahistorioiden redusointi on näiden esimerkkisignaalien tapauksessa kan-
nattavaa, sillä melko tiukallakin toleranssilla aikahistorian esittämiseen tarvitta-
vien pisteiden lukumäärä pienenee merkittävästi. On myös huomattava, että
esimerkkisignaaleissa ei ollut pidempiä seisontajaksoja, joita yleensä helposti
esiintyy mittausten aikana. Tällaisessa tapauksessa olisi ero vielä edellä esitettyä
suurempi, sillä pakkaussuhde saavuttaa seisontajakson aikana käytännössä mak-
simiarvonsa, joka riippuu käytetystä puskurin pituudesta.
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Taulukko 3. Aikahistoriapisteiden lukumäärät eri redusointialgoritmeillä. Al-
kuperäisissä signaaleissa oli 87 041 pistettä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

Fp 0,5

1,0

2,5

5,0

3 298

2 310

1 298

742

7 142

3 843

1 729

820

7 644

4 258

2 049

1 104

Fv 0,5

1,0

2,5

5,0

1 393

1 093

781

567

3 845

2 389

1 258

766

4 223

2 719

1 442

915

Taulukko 4. Pakkaussuhde eri redusointialgoritmeillä. Pakkaussuhde on las-
kettu puskurikoolla 4 096, jolloin aikatiedon tallennukseen menee kaksi tavua.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

Fp 0,5

1,0

2,5

5,0

13,2

18,8

33,5

58,7

6,1

11,3

25,2

53,1

5,7

10,2

21,2

39,4

Fv 0,5

1,0

2,5

5,0

31,2

39,8

55,7

76,8

11,3

18,2

34,6

56,8

10,3

16,0

30,2

47,6

Tarkasteltaessa eri menetelmillä saavutettuja pakkaussuhteita (Taulukko 4)
voidaan havaita, että käytännössä saavutetaan tiukallakin toleranssilla (0,5 %)
redusointialgoritmista ja signaalista riippuen 6–11-kertainen tilansäästö. Mikäli
tallennetaan vain käännepisteet aikaleimoineen, saadaan vastaavalla tolerans-
silla jopa 13–31-kertainen tilansäästö. Pelkkien käännepisteiden tallennus ilman
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aikaleimatietoa johtaa vielä tätäkin suurempaan tilansäästöön, sillä signaalit
saadaan pakattua tiukimmalla 0,5 %:n toleranssilla 26–62 kertaa pienempään
tilaan. Toleranssin löysentäminen johtaa edelleen parempiin pakkaussuhteisiin.

Taulukko 5. Komponentin Fp minimit ja maksimit eri algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

Fp

minimi

(-573)

0,5

1,0

2,5

5,0

-573

-573

-573

-573

-573

-571

-563

-545

-573

-573

-573

-573

Fp

maksimi

(157)

0,5

1,0

2,5

5,0

157

157

157

157

155

156

153

156

157

157

157

157

Taulukko 6. Komponentin Fv minimit ja maksimit eri algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

Fv

minimi

(-1321)

0,5

1,0

2,5

5,0

-1 321

-1 321

-1 321

-1 321

-1 321

-1 319

-1 306

-1 272

-1 321

-1 321

-1 321

-1 321

Fv

maksimi

(117)

0,5

1,0

2,5

5,0

117

117

117

117

117

116

101

110

117

117

117

117

Taulukoissa 5 ja 6 esitetään toleranssin vaikutus signaaleista Fp ja Fv löydettyi-
hin minimi- ja maksimiarvoihin eri redusointimenetelmillä. Käännepisteiden
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tallennus (Redusointi 1) ja Käännepisteiden tallennus + vakiovirhetoleranssi
(Redusointi 3) löytävät tutkitulla toleranssialueella minimit ja maksimit tarkasti.
Sen sijaan Vakiovirhetoleranssi (Redusointi 2) ei suuremmilla toleranssin ar-
voilla enää löydä minimi- ja maksimiarvoja tarkasti.

Mitatuista kuormituskomponenteista (Fp, Fv) on muodostettu laskennallisesti
jännityssignaalit (σHS1,τHS2) seuraavien yhtälöiden mukaan:

vpHS FF ⋅−⋅−= 9557,15314,31σ (29a)

vpHS FF ⋅+⋅−= 10396,00314,12τ (29b)

Yhtälöt on saatu todellisesta rakenteesta suoritettujen mekaanisten kalibrointien
perusteella, ja ne kuvaavat kuormituskomponenttien ja erään kriittisen kohdan
rasitusten (jännitysten) välistä yhteyttä.

Jännityssignaalit σHS1 ja τHS2 on muodostettu sekä alkuperäisistä että eri tavalla
redusoiduista signaaleista, jolloin ennen laskennallisten jännitysten muodostusta
on laskettu aiemmin kuvatulla metodilla redusoiduille aikahistorioille vastin-
pisteet.

Taulukko 7. Komponenteista lasketun jännityksen σHS1 minimit ja maksimit eri
algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

 σHS1

minimi

(-382)

0,5

1,0

2,5

5,0

-380

-380

-381

-377

-380

-365

-299

-290

-384

-382

-382

-382

 σHS1

maksimi

(3661)

0,5

1,0

2,5

5,0

3 649

3 649

3 649

3 649

3 650

3 602

3 392

3 040

3 657

3 647

3 649

3 651
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Taulukko 8. Komponenteista lasketun jännityksen τHS2  minimit ja maksimit eri
algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

τHS2

minimi

(-188)

0,5

1,0

2,5

5,0

-188

-188

-188

-188

-188

-189

-184

-184

-188

-189

-188

-188

τHS2

maksimi

(535)

0,5

1,0

2,5

5,0

535

535

535

536

535

533

526

511

535

535

535

534

Taulukko 9 puolestaan esittää eri redusointimenetelmillä molemmille kompo-
nenteille erikseen lasketut suhteelliset kestoiät. Kestoikälaskelma perustuu yksi-
akseliseen teoriaan. Tuloksena saadaan suhteellinen kestoikä, jonka arvo on 1,0
alkuperäisestä aikahistoriasta muodostetun Rainflow-taulukon perusteella las-
kettuna. Kestoikälaskennassa käytetyn S-N käyrän parametrit ovat C = 2,34⋅1012

ja m = 3.

Taulukon 9 suhteelliset eliniät kertovat eri redusointimenetelmien kyvystä säi-
lyttää yksittäisen komponentin väsymisinformaatio. Selvästi parhaat menetelmät
ovat Käännepisteiden tallennus (Redusointi 1) sekä Käännepisteiden tallennus +
Vakiovirhetoleranssi (Redusointi 3), jotka nimenomaan pyrkivätkin löytämään
yksittäisten komponenttien väsymisen kannalta olennaiset huiput ja laaksot tar-
kasti.

Vakiovirhetoleranssiin perustuvan redusointimenetelmän (Redusointi 2) osalta
havaitaan, että jos toleranssia löysennetään 1 %:iin, seuraa siitä suhteelliseen
väsymiskestoikään 4 %:n virhe. Suuremmilla toleransseilla virhe kestoiässä
kasvaa hyvin voimakkaasti ja saavuttaa 5 %:n toleranssilla pahimmillaan 34 %:n
virheen suhteellisessa kestoiässä.
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Taulukko 9. Komponenttien suhteellinen väsymiskestoikä eri algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

Fp 0,5

1,0

2,5

5,0

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,04

1,14

1,34

1,00

1,00

1,01

1,01

Fv 0,5

1,0

2,5

5,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,02

1,04

1,11

1,25

1,00

1,00

1,00

1,00

Yhtälöistä (29a ja 29b) saaduille jännitysten aikahistorioille tehtiin myös Rain-
flow-luokittelu, jonka perusteella jännityssignaalien suhteelliset kestoiät lasket-
tiin. Suhteellinen kestoikä 1,0 vastaa alkuperäistä, redusoimattomista aikahisto-
rioista lasketuille jännityssignaaleille tehtyä kestoikälaskennan tulosta.

Taulukko 10. Komponenteista laskettujen jännitysten  suhteellinen väsymis-
kestoikä eri algoritmeillä.

Signaali Toleranssi
[%]

Redusointi 1
Käännepisteiden

tallennus

Redusointi 2
Vakiovirhe-

toleranssi

Redusointi 3
Käännepisteet +

vakiovirhetol.

σHS1 0,5

1,0

2,5

5,0

1,09

1,09

1,12

1,14

1,02

1,07

1,16

1,38

1,02

1,04

1,07

1,08

τHS2 0,5

1,0

2,5

5,0

1,01

1,01

1,01

1,03

1,01

1,03

1,21

1,35

1,00

1,00

1,01

1,01
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Nämä kestoiät kertovat siitä, kuinka hyvin eri redusointimenetelmät säilyttävät
väsymisinformaation moniakselisessa tapauksessa. Esimerkki, vaikkakin todel-
linen, on kuitenkin ainoastaan suuntaa antava, eivätkä sen antamat tulokset ole
suoraan yleistettävissä. On kuitenkin mielenkiintoista havaita, että esim. kään-
nepisteiden tallennusmenetelmällä päästään myös tässä tapauksessa hyviin tu-
loksiin (14 % virhe 5 % toleranssilla). Paras tulos saavutettiin Käännepisteiden
ja Vakiovirhetoleranssin yhdistelmällä (Redusointi 3), jolla 5 %:n virhetolerans-
silla saavutettiin 8 %:n virhe lasketun jännityksen suhteellisessa väsymiskes-
toiässä.

Vertailun vuoksi tulisi suorittaa myös moniakseliseen väsymisteoriaan perustu-
va kestoikälaskenta, joka laskee jännitysvaihtelut eri suunnissa eri redusointial-
goritmeillä saaduista σHS1- ja τHS2-signaaleista. Toistaiseksi tämänkaltaista las-
kentamenetelmää ei ole käytettävissä.

5.1.7 Redusoitujen signaalien tallennus samaan tiedostoon

Perinteisessä aikatason signaalinkäsittelyssä, jossa kerätään vakiotaajuudella
kaikilta kanavilta mittausdataa, on tiedot helppo tallentaa mittauskohtaisesti
samaan tiedostoon, jossa kullekin ajanhetkelle on mittauspiste kaikilta kanavilta.
Redusoidun aikahistorian tapauksessa mittaustietojen tallennus samaan tiedos-
toon ei ole enää yhtä yksinkertainen toimenpide, sillä jokaisella aikaleimalla ei
ole tallennettavaa tietoa kaikilta kanavilta. Tämä ongelma on ratkaistu esim.
FAMOS-reaaliaikaversiossa [17] siten, että kunkin kanavan mittaustiedot aika-
leimoineen tallennetaan mittauskohtaisesti omiin tiedostoihinsa. Monikanavai-
sissa sovellutuksissa tämä johtaa hankalasti hallittavissa olevaan suureen tie-
dostomäärään.

Vaihtoehtoinen menetelmä on tallentaa redusoidut mittausdatat kaikkien kana-
vien osalta yhteen ja samaan tiedostoon, joko vakiovälein ajallisesti (esim. ker-
ran/puskuri) tai vakiopistemäärin (kun kanavalta on löytynyt esim. 1 024 pistet-
tä). Käytettiinpä kumpaa menetelmää tahansa, on mittausdata lukuvaiheessa
prosessoitava siten, että eri kanavat erotellaan omiksi pistejoukoikseen. Tämä
pitää tehdä joko omalla erillisellä ohjelmalla tai rakentamalla kaupalliseen ana-
lyysiohjelmistoon räätälöity sisäänluku-proseduuri.
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5.2 Riippuvuusmatriisi

Edellä esitetyt aikahistorian redusointimenetelmät edustivat lähestymistapaa,
jossa komponenttisignaalit tallennetaan aikatasossa. Tämä lähestymistapa johtaa
aina väistämättä siihen, että mittausten pidentyessä kasvaa myös tallennettava
tietomäärä. Tämän työn yhteydessä tutkittiin ja kehitettiin myös vaihtoehtoista
menetelmää, jossa komponenttien väsymis- ja riippuvuusinformaatio pyritään
tallentamaan matriisimuotoon. Menetelmälle on annettu nimi ”Riippuvuusmat-
riisi”, vaikka kyseessä ei oikeastaan tarkkaan ottaen ole matriisiesitys vaan
eräänlainen soluverkko, jonka avulla signaalin kulkua komponenttiavaruudessa
pyritään kuvaamaan.

5.2.1 Yleistä

Riippuvuusmatriisi on tallennusmuoto, jota käyttäen aikatason signaalit luoki-
tellaan reaaliaikaisesti. Matriisin tarkoituksena on tallentaa signaalit siten, että
amplitudi- ja vaihesuhteet eri komponenttien välillä säilyvät. Riippuvuusmatrii-
sista signaalit puretaan jälkikäteen esim. Monte Carlo
-simuloinnilla. Puretut signaalit toteuttavat alkuperäisten signaalien vaihe- ja
amplitudisuhteet tilastollisesti. Purettuja aikatason signaaleja, kuten alkuperäisiä
aikatason signaaleja, voidaan käyttää väsymis- ja lujuusanalyyseissä.

Seuraavassa esitetään riippuvuusmatriisin yleisperiaate ja soveltaminen kuor-
mituskomponenttien tallennukseen sekä lopuksi havainnollistetaan muutamien
esimerkkisignaalien avulla riippuvuusmatriisin toimintaa ja käyttökelpoisuutta.

5.2.2 Riippuvuusmatriisin yleinen periaate

Riippuvuusmatriisiin tallentuu tieto signaalin kulusta komponenttien virittämäs-
sä ”soluavaruudessa”, ks. Kuva 21. Kullakin ajanhetkellä määritetään, missä
solussa mi signaali sijaitsee. Lisäksi tutkitaan, mistä tulosolusta tj nykyiseen
soluun on tultu. Soluja, joissa signaali on tai on ollut, kutsutaan aktiivisiksi so-
luiksi. Kutakin nykyisen solun mi aktiivista tulosolua tj kohden pidetään yllä
tietoa siitä, mihin lähtösoluun lk seuraava tarkasteltava piste sijoittuu. Solu itse
(mi) tai tulosolu (tj) voi olla myös lähtösolu.



67

Tiedon tallennus aloitetaan kirjaamalla kaksi ensimmäistä solua (ma1 ja ma2)
ennen varsinaista tallennuksen aloitusta. Varsinainen tallennus alkaa, kun sig-
naali siirtyy kolmanteen soluun. Tallennuksen päättyessä yhdistetään lopetus-
solu tl ensimmäiseen aloitussoluun ma1 kirjaamalla ko. aloitussolun tuloalkiota tl

vastaavaan taulukkoon lähtösoluksi ma2. Näin riippuvuusmatriisiin tallentuva
signaali muodostaa yhtenäisen silmukan, jota voidaan purkaa mielivaltaisen
pituisissa jaksoissa.

mi

t1

l1

t2

l2

l3

l4

Solun mi tuloalkiota t1

vastaava "alimatriisi"

Alkio Laskuri

mi Nmi1

l2 Nl2

l4 Nl4

t2 Nt2

Solun mi tuloalkiota t2

vastaava "alimatriisi"

Alkio Laskuri

mi Nmi2

l1 Nl1

l3 Nl3

Kuva 21. Riippuvuusmatriisin periaate yleisessä tapauksessa. Jokaisella aktiivi-
sella solulla mi on jokaista tuloalkiota tj vastaava taulukko (”alimatriisi”), jon-
ne kirjataan lähtöalkio lk sekä sitä vastaavien siirtymien lukumäärä Nlk.

Riippuvuusmatriisiin tallennettu signaali voidaan purkaa siten, että ensin laske-
taan kullekin aktiiviselle solulle jokaista ko. solun tuloalkiota vastaava todennä-
köisyystaulukko.
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Taulukossa jokaiselle aktiiviselle lähtöalkiolle lk määritetään esiintymistodennä-
köisyys Plk :

∑
=

N

N
P lk

lk , (30)

jossa  Nlk on soluun lk tapahtuneiden siirtymien lukumäärä ja ΣN on kaikkien ko.
solusta tapahtuneiden, yhtä tuloalkiota vastaavien siirtymien lukumäärä.

5.2.3 Riippuvuusmatriisin rakenne

Riippuvuusmatriisissa kukin signaalikomponentti muodostaa yhden ulottuvuu-
den. Jokaiselle ulottuvuudelle määritetään mitta-alue, joka jaetaan äärelliseen
määrään tasavälisiä diskreettejä luokkia (Ncl). Näin signaaliavaruuteen muo-
dostuu soluverkko (matriisi), jonka alkioiden teoreettinen lukumäärä N on

n
clNN = . (31)

Yhtälöstä (31) nähdään välittömästi, että riippuvuusmatriisin teoreettinen al-
kioiden (solujen) lukumäärä N kasvaa voimakkaasti mukaan otettavien ulottu-
vuuksien (n) potenssissa.

Jokaiseen soluverkon alkioon N on periaatteessa mahdollista tulla kaikista
muista alkioista, joita on siis (N-1) kpl. Jokaista tuloalkiota vastaavasti pidetään
kirjaa lähtöalkioista, joita voi olla jokainen soluverkon alkio. Lähtöalkiot kirja-
taan tuloalkiokohtaisiin ”alimatriiseihin”, joiden koko on teoreettisesti N solua.

Täten riippuvuusmatriisille voidaan laskea teoreettinen koko M (lukua) seuraa-
van yhtälön mukaan:

( )12 −= NNM . (32)

Tämänkokoinen matriisi syntyy, jos signaali käy kaikissa soluissa (N), ja kaikki
muut solut (N-1) ovat kullekin solulle tuloalkioina, joista siirrytään kutakin tu-
loalkiota vastaavasti kaikkiin soluihin (N). On kuitenkin syytä voimakkaasti
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korostaa, että yhtälön (32) antama matriisin koko on puhtaasti teoreettinen.
Käytännössä riippuvuusmatriisin aktiivisten alkioiden lukumäärä on vain murto-
osa yhtälön (32) antamasta ääriarvosta (ks. Taulukko 11). Kun matriisista tal-
lennetaan ainoastaan aktiiviset alkiot, saadaan sen viemää muistitilaa pienen-
nettyä yleensä voimakkaasti.

Taulukossa 11 esitetään riippuvuusmatriisin teoreettinen koko M eri luokittelu-
resoluutioilla kaksiulotteisessa tapauksessa. Lisäksi esitetään erään todellisen
kaksikomponenttisen mittasignaalin luokittelussa esiintyneet matriisikoot Makt (
kyseessä on kohdan 5.1.6 esimerkkisignaali).

Taulukko 11. Riippuvuusmatriisin teoreettinen ja käytännön koko kaksikompo-
nenttisella esimerkkisignaalilla (kohta 5.1.6).

Ncl

[kpl]
N

[kpl]
M

[lukua]
Makt

[lukua]

32

64

128

256

1 024

4 096

16 384

65 536

1,07·109

6,9·1010

4,4·1012

2,8·1014

5 888

17 408

48 128

119 808

Koska käytännössä suurin osa riippuvuusmatriisia on tyhjä, sen käsittely on
helpompaa, jos unohdetaan matriisimuoto ja ajatellaan, että n-ulotteiseen ava-
ruuteen viritetään soluverkko. Sen sijaan, että tallennettaisiin koko soluverkko,
tallennetaan tieto ainoastaan niiden solujen osalta, joissa signaali on käynyt
(aktiiviset solut). Kunkin tuloalkion osalta tallennetaan tieto siitä, mihin lähtöal-
kioon on siirrytty (osoite) ja kuinka monta kertaa ko. osoitteeseen on siirrytty.
Näin ei suurienkaan siirtymien rekisteröinti johda suuriin alimatriiseihin, sillä
osoitetieto on vakiokokoinen riippumatta siitä, onko siirtymä lähialkioon vai
komponenttiavaruuden toiseen laitaan.

Laskuritaulukko eli ”alimatriisi” on siis tuloalkiokohtainen lista niistä lähtöal-
kioista, joihin alkiosta mi on siirrytty (siis mukaan lukien alkio mi), sekä siitä,
kuinka monta kertaa näihin alkioihin on siirrytty. Seuraavassa hahmotetaan
”alimatriisin” rakennetta:
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•  nykyisen solun mi osoite
•  edellisen solun eli tuloalkion tj osoite
•  aktiivisten lähtöalkioiden lukumäärä Nl

•  Nl kappaletta pistepareja (lk , Nlk), jossa lk on lähtöalkion osoite, ja Nlk

siirtymisten tj  > mi > lk  lukumäärä.

Niin kauan, kuin tieto tarvitsee tallentaa alle puolesta kaikista soluista, on sen
tallentaminen edullisinta osoitteen avulla, mikäli nämä vievät saman muistitilan.
Mikäli signaali käy useammassa alkiossa, on edullisempaa tallentaa koko solu-
verkko (matriisi) ilman osoitetietoa.

Tämän työn yhteydessä ohjelmoitu riippuvuusmatriisialgoritmi on toteutettu
matriisiperiaatteella, mutta myös edellä mainitun aktiivisten siirtymien osoittei-
den tallennusta on testattu. Kokeiluissa havaittiin, että käytännön kaksiulottei-
sessa tapauksessa osoitepohjainen tallennusmenetelmä kykeni pakkaamaan mat-
riisin informaation luokitteluresoluutiosta riippuen noin 30–60 % pienempään
tilaan matriisipohjaiseen verrattuna.

5.2.4 Riippuvuusmatriisi komponenttisignaalien tallennuksessa

Riippuvuusmatriisia voidaan soveltaa mm. useampikomponenttisen kuormitus-
signaalin tallentamiseen. Tällöin kuhunkin riippuvuusmatriisiin tallennetaan ne
komponenttisignaalit, joiden yhteisvaikutusta rakenteeseen ollaan tutkimassa.
Komponenttien lukumäärä ei ole teoriassa rajoitettu, mutta käytännön syistä
niitä tulisi olla mahdollisimman vähän. Ääritapauksessa riippuvuusmatriisi voi
koostua ainoastaan yhdestä komponentista. Riippuvuusmatriisi on siis n-
ulotteisen signaalin tallennusmuoto (n ≥ 1).

Kaksikomponenttisen mittaussignaalin tapauksessa jokainen tasavälisellä näyt-
teistyksellä digitoitu piste luokitellaan riippuvuusmatriisiin siten, että ensin
määritellään kunkin komponentin luokka (i,j), ks. Kuva 22. Näiden luokkien
avulla määritetään kulloinenkin matriisin solu mi.

Seuraavassa havainnollistetaan luokittelurutiinia sini-kosinisignaalin avulla (Ks.
Kuva 22 – Kuva 27).
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Koska jokaista ajanhetkeä vastaava digitoitu piste luokitellaan, on hyvin toden-
näköistä, että seuraavaksi solusta mi ei siirrytä uuteen alkioon, vaan myös seu-
raava digitoitu piste on saman mi solun sisällä. Näin ollen solu mi voi olla itsen-
sä lähtöalkio. Tällöin ei kuitenkaan vaihdeta tuloalkioksi alkiota mi itseään, sillä
sen jälkeen häviäisi tieto siitä, mistä solusta alunperin tultiin alkioon mi. Siirty-
minen solun mi sisällä taltioidaan kasvattamalla edelleen alkuperäisen tuloalkion
laskuritaulukkoa, jolloin alimatriisiin taltioituu tieto myös siitä, kuinka kauan
solussa mi oltiin, kun sinne tultiin alunperin alkiosta tj. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että riippuvuusmatriisiin tallentuu myös signaalin taajuusinformaa-
tiota.

F1 F2i, j

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8

t

Kuva 22. Signaalikomponentit (F1 ja F2) jaetaan kullakin ajanhetkellä t ampli-
tudiaan vastaavaan luokkaan i,j.
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F1

F2

-8
m(1)(-8)1

Kuva 23. Luokittelun aloitus: Tallennetaan tieto aloitusalkiosta,(matriisin m
alkion m(1,-8) osoite).

F1

F2

-7
m(2)(-7)2

Kuva 24. Seuraava vaihe: Tallennetaan tieto toisesta alkiosta, ( matriisin m
alkion m(2,-7) osoite).
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F1

F2

-7

m(4)(-7)4
Kuva 25. Varsinainen luokittelu voi alkaa: Kirjataan solun m(2,-7) tuloalkiota
m(1,-8) vastaavaan taulukkoon tieto lähtöalkiosta m(4,-7).

F1

F2

-6

m(5)(-6)5
Kuva 26. Kirjataan solun m(4,-7) tuloalkiota m(2,-7) vastaavaan taulukkoon
tieto lähtöalkiosta m(5,-6).
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F1

F2

j

i mij

Kuva 27. Sini-kosinisignaalin kulku riippuvuusmatriisissa, kun luokittelua on
jatkettu riittävän kauan. Mikäli signaali jatkaa kulkuaan samaa polkua, ei mat-
riisin koko enää kasva.

5.2.5 Riippuvuusmatriisin ominaisuuksia

Riippuvuusmatriisiin tallentuu tieto kunkin komponentin tasosta jokaisen digi-
toidun ajanhetken osalta. Riippuvuusmatriisi pitää siis sisällään eri komponent-
tien välisen riippuvuussuhteen, luokittelun tarkkuuden rajoissa. Tämä tarkoittaa
sitä, että yhden alkion sisällä tapahtuva tasonvaihtelu suodattuu matriisista pois.

Koska riippuvuusmatriisiin tallennetaan tietoa signaalin kulkureitistä kompo-
nenttiavaruudessa, on siitä mahdollista purkaa ulos vastaava signaali tietyin
rajoituksin. Mikäli kulkureitti komponenttiavaruudessa on yksikäsitteinen, saa-
daan matriisista purettua luokittelun tarkkuuden rajoissa alkuperäinen signaali.
Yleisemmässä tapauksessa, jossa signaalin kulku ei ole enää yksikäsitteinen eli
tietystä avaruuden pisteestä haaraudutaan eri suuntiin, tallentuu riippuvuusmat-
riisiin tieto eri haarautumisten todennäköisyyksistä, jotka toteutuvat alkuperäi-
sen kaltaisena matriisia purettaessa. Vaikka todennäköisyydet ovat alkuperäisen
kaltaisia, ei niiden järjestys välttämättä ole, jolloin purettava signaali ei enää ole
täysin alkuperäisen kaltainen. Esimerkkien valossa kuitenkin näyttää siltä, että
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myös väsymisinformaatio säilyy em. seikoista huolimatta kohtuullisen hyvin
riippuvuusmatriisissa.

Koska jokainen digitoitu piste luokitellaan, tallentuu myös eri ilmiöiden ajalli-
nen kesto riippuvuusmatriisiin, esim. yksinkertaisten sinisignaalien tapauksessa
puretulla signaalilla on sama taajuus kuin alkuperäisellä.

5.2.6 Signaalin purku riippuvuusmatriisista

Signaalien purku riippuvuusmatriisista voi tapahtua esim. Monte Carlo
-simulaation avulla. Lähtöpisteen paikka riippuvuusmatriisissa on tallennettu
mittauksen alussa, ja purkualgoritmi alkaa edetä tästä lähtöpisteestä. Monte
Carlo -simulaatiossa [19] lasketaan, kulloisessakin riippuvuusmatriisin solussa
jossa signaali on, todennäköisyydet eri signaalin etenemisreiteille, kun pidetään
mielessä, mistä tuloalkiosta kyseiseen soluun on tultu. Tämän jälkeen arvotaan
satunnaislukugeneraattorilla luku, joka osuu mitattujen todennäköisyyksien
suhteessa eri lähtöalkiovaihtoehdoille. Näin määritetään seuraava riippuvuus-
matriisin solu, johon signaali siirtyy. Komponentit saavat sitten tätä matriisin
solua vastaavat arvot. Kun simulaatiota jatketaan riittävän kauan, käy signaali
läpi kaikki ne riippuvuusmatriisin solut, joissa se on itse mittauksen aikana ol-
lut. Jälkikäteen simuloitu signaali ei voi haarautua alueelle, jossa alkuperäinen
signaali ei ole koskaan ollut. Näin ollen matriisista puretut signaalin komponen-
tit toteuttavat aina alkuperäisen signaalin vaihe- ja amplitudisuhteet sekä mini-
mi- ja maksimiarvot. Simulaatiota on jatkettava riittävän kauan, jotta signaali
kävisi läpi kaikki matriisiin tallentuneet vaihtoehdot.

Riippuvuusmatriisista puretun aikatason signaalin muoto riippuu suuresti käy-
tetystä luokittelun resoluutiosta. Toisaalta, jos kasvatetaan resoluutiota, muoto
paranee, mutta matriisin koko kasvaa vastaavasti nopeasti. Eräs ratkaisuvaihto-
ehto olisi tehdä puretulle signaalille jonkinlainen polynomi-sovitus, jolla sen
muotoa kyettäisiin jouhevoittamaan. Tämänkaltainen jatkokehitys on kuitenkin
rajattu tämän työn ulkopuolelle.

5.2.7 Testiesimerkkejä riippuvuusmatriisin toimivuudesta

Seuraavassa esitetään joitakin esimerkkejä riippuvuusmatriisin toiminnasta eri-
laisilla testisignaaleilla. Esimerkit etenevät yksinkertaisesta sini-sinisignaalista
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aina todellisen ajoneuvorakenteesta mitatun kuormasignaaliparin luokitteluun ja
purkuun. Kaikki testiesimerkit ovat kaksiulotteisia, eli signaalikomponentteja on
kaksi. Tämä johtuu käytännön syistä, sillä useampidimensioisissa tapauksissa on
matriisin visualisointi hyvin hankalaa, koska sitä ei enää voida tehdä xy-piirron
avulla paperin tasossa.

5.2.7.1 Sini-kosinisignaalit

Ensimmäiseksi riippuvuusmatriisin toimintaa testattiin signaalilla, joka koostuu
sini- ja kosinikomponenteista. Nämä muodostavat xy-avaruudessa ympyrän,
jolloin riippuvuusmatriisissa signaalin kulku on yksikäsitteinen. Näin ollen
matriisista voidaan purkaa alkuperäiset sini- ja kosinikomponentit.

Y m p y r a t :  Y M P Y R A _ 1 Y m p y r a t :  Y M P Y R A _ 2

-2 .0
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-1 .2

-0 .8
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0 .4

0 .8

1 .2

1 .6

2 .0
k T U

0.0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5 4 .0 4 .5 5 .0

10^3  s

Kuva 28. Alkuperäiset sini-  ja kosinikomponentit, jotka muodostavat xy-tasossa
ympyrän.
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Ympyrat: Ymp_32 x 32 LUOKKAA
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Ympyrat: Ymp_64 x 64 LUOKKAA
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Ympyrat: Ymp_128 x 128 LUOKKAA
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Ympyrat: Ymp_256 x 256 LUOKKAA
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Kuva 29. Yksinkertainen sini-kosinisignaalin luokittelu. Kuvassa on neljällä eri
resoluutiolla luokitellun signaalin xy-piirto. XY-piirto on tehty riippuvuusmat-
riisista puretuista aikatason signaaleista. Huomaa aloitus- ja lopetuskohdan
välinen hyppäys (64 ja 128 luokkien tapauksissa).
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Kuva 30. Sini-kosinisignaalin ensimmäinen komponentti, 32 ja 64 luokan  riip-
puvuusmatriiseista purettuna. Vertailusignaalina alkuperäinen (YMPYRA_1).

Käytetty luokittelutarkkuus vaikuttaa voimakkaasti purettujen signaalien muo-
toon: mitä enemmän luokkia, sitä parempi luonnollisesti on simuloitujen sig-
naalien muoto. Riippuvuusmatriisista puretut aikatason signaalit muistuttavat
myös taajuudeltaan alkuperäisiä signaalikomponentteja.
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-2 .0

-1 .6

-1 .2

-0 .8

-0 .4

0 .0

0 .4

0 .8

1 .2

1 .6

2 .0
k T U

0.0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5 4 .0

10^3  s

Y m p y r a t :  Y M P Y R A _ 1 Y m p y r a t :  Y m p _ 2 5 6 _ 1

-2 .0

-1 .6

-1 .2

-0 .8

-0 .4

0 .0

0 .4

0 .8

1 .2

1 .6

2 .0
k T U

0.0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5 4 .0

10^3  s

Kuva 31. Sini-kosinisignaalin ensimmäinen komponentti, 128 ja 256 luokan
riippuvuusmatriiseista purettuna. Huomaa aloitus/lopetuskohta 128 luokan
puretussa signaalissa. Vertailusignaalina alkuperäinen (YMPYRA_1).

Kuten edellä esitetyistä kuvista voidaan havaita, toimii riippuvuusmatriisi-
luokittelu ja rekonstruointi täydellisesti yksinkertaisessa tapauksessa, jossa luo-
kiteltavien signaalien polku riippuvuusmatriisissa on yksikäsitteinen.
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5.2.7.2 Sini-sinisignaali (proportionaalinen tapaus)

Seuraava testiesimerkki on hieman vaikeampi moniakselinen tapaus, jossa kaksi
sinikomponenttia ovat samassa vaiheessa.
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Viivat: Vii_256 x 256 LUOKKAA
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Kuva 32. Sini-sinisignaalin luokittelu. Kuvassa on neljällä eri resoluutiolla
luokitellun signaalin xy-piirto. XY-piirto on tehty riippuvuusmatriisista pure-
tuista aikatason signaaleista.
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Kuva 33. Sini-sinisignaalin ensimmäinen komponentti, 32 ja 128 luokan  riippu-
vuusmatriiseista purettuna. Huomaa aloitus/lopetuskohta puretussa signaalissa
(128 x 128 Luokkaa). Vertailukohtana alkuperäinen signaali (VIIVA_1).

XY-avaruudessa komponentit muodostavat suoran viivan, jota liikutaan päästä
päähän. Täten signaalin kulku riippuvuusmatriisissa ei ole yksikäsitteinen, koska
samaan soluun tullaan kahdesta päinvastaisesta suunnasta. Koska riippuvuus-
matriisi tallentaa tiedon kuitenkin myös tuloalkioittain, pystyy se seuraamaan
alkuperäistä signaalia. On mielenkiintoista, että riippuvuusmatriisista puretussa
signaalissa säilyy myös alkuperäisen signaalin taajuustieto, eli puretut sinisig-
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naalit ovat sitä tarkemmin oikean taajuisia, mitä useampia luokkia otetaan riip-
puvuusmatriisiin eli mitä parempaa resoluutiota käytetään.

Tarkasteltaessa purettua signaalia (Kuva 33) havaitaan ajoittain esiintyvä epä-
jatkuvuuskohta. Tämä on signaalin aloitus/lopetuskohta, joka on luokittelun
lopuksi yhdistetty. Purettaessa signaalia toistuu myös tämä siirros tasaisin väli-
ajoin, jonka pituus on riippuva siitä, kuinka pitkä alkuperäinen luokittelujakso
on.

5.2.7.3 Kolmen taajuuden sini-kosiniyhdistelmä

Seuraavaksi testattiin monimutkaisempaa, mutta vielä kuitenkin melko helppoa
tapausta, jossa kolme eritaajuista sinikomponenttia on summattu toisiinsa yh-
deksi komponentiksi ja ko. signaalin derivaattasignaali muodostaa toisen kom-
ponentin. Signaali muodostaa xy-tasossa lassomaisen silmukkakuvion, ks. Kuva
34, jossa se siis myös kulkee itsensä päältä, jolloin päämatriisin tietystä alkiosta
voidaan haarautua useampiin suuntiin.

Periaatteessa riippuvuusmatriisiin luokiteltu ja siitä rekonstruoitu kolmitaajuuk-
sinen sini-kosinisignaali seuraa melko hyvin alkuperäistä, mutta alhaisemmilla
resoluutioilla (32 x 32 luokkaa) se haarautuu ajoittain risteyskohdissa väärään
suuntaan, jolloin täsmälleen alkuperäisen kaltaista aikatason signaalia ei kyetä
rekonstruoimaan. Kasvatettaessa resoluutiota (128 x 128 luokkaa) eriytyy sig-
naalin kulku yksikäsitteiseksi, jolloin se kyetään rekonstruoimaan jälleen täy-
dellisesti alkuperäisen muotoisena (luokitteluresoluution puitteissa).
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Lassot: Las_128 x 128 LUOKKAA
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Lassot: Las_256 x 256 LUOKKAA
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Kuva 34. Kolmetaajuuksisen sini-kosinisignaalinluokittelu. Kuvassa on neljällä
eri resoluutiolla luokitellun signaalin xy-piirto. XY-piirto on tehty riippuvuus-
matriisista puretuista aikatason signaaleista.



84

Lasso t :  Las_32_1 L a s s o t :  L A S S O _ 1

-2 .0

-1 .6

-1 .2

-0 .8

-0 .4

0 .0

0 .4

0 .8

1 .2

1 .6

2 .0
k T U

0.0 0 .3 0 .6 0 .9 1 .2 1 .5 1 .8 2 .1

10^3  s

Lasso t :  Las_128_1 L a s s o t :  L A S S O _ 1

-2 .0

-1 .5

-1 .0

-0 .5

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0
k T U

0.0 0 .3 0 .6 0 .9 1 .2 1 .5 1 .8 2 .1

10^3  s

Kuva 35. Kolmitaajuuksisen sini-kosinisignaalin ensimmäinen komponentti, 32
ja 128 luokan riippuvuusmatriiseista purettuna. Huomaa, että 32 luokan sig-
naali ei enää vastaa täysin alkuperäistä (LASSO_1).
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5.2.7.4 Todellinen mittaussignaali

Lopuksi riippuvuusmatriisin toimivuutta testattiin edellä esitetyillä todellisesta
ajoneuvorakenteesta mitatuilla aikahistoriasignaaleilla, ks. sivu 56. Niiden alku-
peräinen pituus on 87 041 näytettä, jotka edustavat noin neljän minuutin jaksoa.
Signaalit luokiteltiin eri resoluutiolla (32, 64, 128 ja 256 luokkaa/komponentti),
jotta tulosten herkkyys luokitustarkkuudelle kävisi ilmi. Mitä enemmän luokkia,
sen tarkempi tulos teoriassa saavutetaan, mutta sen enemmän muistia riippu-
vuusmatriisi vie. On muistettava, että koko luokittelun eräs kantava idea oli
säästää muistitilaa ja tallentaa signaaleista vain olennainen informaatio. Signaa-
likomponenttien todellinen luokitteluresoluutio (luokkien lukumäärä signaalin
efektiivisellä alueella) esitetään seuraavassa (Taulukko 12).

Taulukko 12. Mittasignaalikomponenttien todellinen luokitteluresoluutio nimel-
lisillä luokitteluresoluutioilla.

Komponentti 32 lk. 64 lk. 128 lk. 256 lk.

Fp  [lk.] 14 28 57 114

Fv  [lk.] 28 56 113 226

Taulukko 13 esittää komponenttien viemän muistitilan eri luokitusresoluutioilla
sekä myös alkuperäisten signaalien viemän muistitilan. Taulukosta nähdään, että
pienimmällä resoluutiolla (32 x 32 luokkaa) signaali voidaan tallentaa 0,097-
kertaiseen tilaan, jolloin saavutetaan siis yli 10-kertainen pakkaussuhde. Ver-
tailussa on huomattava, että kyseessä on suhteellisen lyhyt näyte ja matriisi-
muotoinen tallennus ei kasva suoraan ajan suhteessa mittauksen pidentyessä.
Mikäli näyte olisi riittävän pitkä kuvaamaan komponenttien välisen riippuvuu-
den eli signaalit eivät jatkossa eksyisi uusille alueille riippuvuusmatriisissa, ei
riippuvuusmatriisin koko myöskään kasvaisi mittausjakson pidentyessä. Aikata-
son signaalin viemän muistin määrä sen sijaan kasvaa suorassa suhteessa mit-
tausjakson pituuteen.
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Taulukko 13. Riippuvuusmatriisiluokittelun viemä muisti [kB] eri luokittelure-
soluutioilla. Alkuperäiset aikatason signaalit vievät muistia 340 kB.

 [kB] 32 lk. 64 lk. 128 lk. 256 lk.

Matriisimuoto 33 104 335 1 211

Aktiiviset solut 23 68 188 468

Luokittelun jälkeen signaalit purettiin takaisin aikahistorioiksi, joille tehtiin
Rainflow-luokittelu. Kuvissa 37 ja 38 esitetään voimakomponentin Fv aikahisto-
riat, jotka on purettu kahdella eri resoluutiolla luokitelluista riippuvuusmatrii-
seista. Lisäksi kuormituskomponenteista laskettiin jännityssuureet yhtälöjen
(29a ja 29b) mukaisesti. Myös näille jännityssignaaleille tehtiin Rainflow-
luokittelu. Lopuksi suoritettiin kestoikälaskelmat sekä kuormituskomponenteille
että niistä lasketuille jännityksille. Kestoikälaskelmat tehtiin käyttäen Hot Spot -
menetelmää, joka ei ota huomioon moniakselista jännitystilaa. Tulokset kes-
toikälaskelmista ovat Taulukossa 14.

Taulukko 14. Riippuvuusmatriisista purettujen komponenttisignaalien sekä
niistä laskettujen jännityskomponenttien suhteelliset väsymiskestoiät. Purettu
signaali on pituudeltaan 2,92-kertainen alkuperäiseen aikahistoriaan nähden.

Signaali 32 lk. 64 lk. 128 lk. 256 lk.

Fp 0,811 0,992 1,00 0,992

Fv 1,26 1,33 1,54 1,42

σHS1 0,997 1,17 1,25 1,31

τHS2 0,759 0,938 1,01 0,966
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Voimat250000: Voi_128 x 128 LUOKKAA
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Voimat250000: Voi_256 x 256 LUOKKAA
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Kuva 36. Todellisen mittasignaalin luokittelu. Kuvassa on neljällä eri resoluu-
tiolla luokitellun signaalin xy-piirto. XY-piirto on tehty riippuvuusmatriisista
puretuista aikatason signaaleista (2,92-kertainen pituus alkuperäiseen verrat-
tuna). Vaaka-akselilla Fp, pystyakselilla Fv.

Luokitteluresoluution vaikutus riippuvuusmatriisista puretun aikahistoria-
signaalin väsymissisältöön on ristiriitainen. Signaalikomponentin Fp tapauksessa
näyttää siltä, että resoluutiota kasvatettaessa tulos paranee ja itse asiassa jo ni-
mellisellä 64 luokan resoluutiolla (todellinen resoluutio 28 luokkaa komponen-
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tille Fp) saavutetaan hyvin tarkasti ko. komponentin alkuperäistä vastaava väsy-
misvaurio. Luokitteluresoluution kasvattaminen yli 64 luokan ei näyttäisi enää
vaikuttavan suhteelliseen väsymiskestoikään parantavasti tai heikentävästi. Sen
sijaan komponenttisignaalin Fv osalta resoluution parantaminen jopa heikentää
väsymisinformaation tallentumista, joka sinänsä on hämmentävä tulos. Syytä ko.
ilmiöön ei tämän tutkimuksen puitteissa kyetty selvittämään. Komponenttisig-
naaleista laskettujen jännityssignaalien osalta luokitteluresoluution vaikutus on
hyvin samansuuntainen kuin itse komponenttienkin. Jännityssignaalissa σHS1

näkyy voimakkaammin komponentin Fv vaikutus, jonka ansiosta suhteellisen
väsymiskestoiän arvo ei stabiloidu, vaikka resoluutiota kasvatetaan. Sen sijaan
jännityssignaalin τHS2 osalta väsymiskestoikä saavuttaa melko tarkasti alkuperäi-
sen jo alhaisillakin luokitteluresoluutioilla. Tämä onkin luonnollista, koska τHS2

on voimakkaammin komponentista Fp riippuva.

Taulukossa 15 esitetään eri signaali-komponenteista ja niiden kombinaationa
muodostetuista jännityksistä löydetyt minimit ja maksimit luokitteluresoluution
funktiona. Kuten on oletettavissa, resoluution lisääminen tarkentaa löydettyjä
ääriarvoja, mutta jo 32 luokan resoluutio antaa useimmat ääriarvot alle 10 %
virhemarginaalilla, poislukien komponentin Fv maksimin, jossa on 18 %:n virhe.

Taulukko 15. Komponentin Fp minimit ja maksimit eri luokitteluresoluutioilla.
Puretun aikahistorian pituus on 2,92-kertainen alkuperäiseen verrattuna.

Signaali Alkuperäinen 32 lk. 64 lk. 128 lk. 256 lk.

   Fp minimi

   Fp maksimi

-573

157

-563

147

-576

160

-570

153

-573

157

   Fv minimi

   Fv maksimi

-1 321

117

-1 325

96

-1 313

109

-1 319

115

-1 322

119

   σHS1 minimi

   σHS1 maks.

-382

3 661

-347

3 682

-328

3 617

-363

3 650

-381

3 666

   τHS2 minimi

   τHS2 maks.

-188

535

-184

527

-193

540

-187

533

-190

535
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V o i m a t 2 5 0 0 0 0 :  V o i _ 3 2 _ 2
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Kuva 37. 32 luokan riippuvuusmatriisista purettu komponentti Fv.
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Kuva 38. 128 luokan riippuvuusmatriisista purettu komponentti Fv.

Luokitteluresoluution vaikutuksen lisäksi tutkittiin sitä, kuinka riippuvuusmat-
riisista puretun aikahistoriasignaalin pituus vaikuttaa suhteelliseen väsymiskes-
toikään. Tulokset ovat Taulukossa 16 sekä komponenttisignaalien että niistä
laskettujen jännitysten osalta.
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Taulukko 16. Riippuvuusmatriisista purettujen komponenttisignaalien ja niistä
laskettujen jännitysten suhteelliset väsymiskestoiät puretun signaalin pituuden
funktiona (T on alkuperäisen signaalin pituus). Luokitusresoluutio on 128 x 128
luokkaa.

Signaali 0,61 x T 1,04 x T 1,18 x T 2,92 x T 5,79 x T 11,53 x T

Fp 1,36 1,65 0,921 1,00 1,06 1,00

Fv 1,57 1,77 1,33 1,54 1,34 1,53

σHS1 1,58 1,82 1,19 1,25 1,21 1,31

τHS2 1,33 1,60 0,855 1,01 1,05 0,979

Luokitteluresoluutio oli kaikissa tapauksissa 128 x 128 luokkaa. Jälleen voidaan
havaita, että komponenttisignaalit Fp ja Fv käyttäytyvät eri tavoin. Signaalin Fp

tapauksessa signaalin väsymissisältö on suunnilleen alkuperäisen mukainen, kun
signaalia on purettu hieman alkuperäistä pidempi jakso (1,18 x T, T on luoki-
tellun signaalin pituus). Sen sijaan signaalikomponentin Fv väsymisvaurio ei
lähesty alkuperäistä edes pitkillä (11,53 x T) aikahistorioilla. Näyttää siltä, että
suhteellinen väsymiskestoikä jää oskilloimaan suunnilleen arvon 1,4 ympärille.
On oletettavissa, että purkuajan pidentäminen arvosta 11,53 x T ei paranna enää
tulosta. Syy komponentin Fv käyttäytymiseen jäi tämän tutkimuksen yhteydessä
epäselväksi.

Taulukossa 17 esitetään myös signaalien minimit ja maksimit puretun aikahisto-
rian pituuden funktiona. Tuloksista havaitaan, että käytetyllä 128 x 128 luokan
resoluutiolla maksimit ja minimit löytyivät jo 1,18 kertaa alkuperäisen mittai-
sesta puretusta aikahistoriasta. Tätä pidempien aikahistorioiden osalta ei mini-
meihin tai maksimeihin tullut enää tarkennusta.
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Taulukko 17. Minimit ja maksimit eri aikahistorian pituuksilla. Nimellinen luo-
kitteluresoluutio on 128 luokkaa.

Signaali Alku-
peräinen

0,61 x T 1,04 x T 1,18 x T 11,53 x T

   Fp minimi

   Fp maksimi

-573

157

-379

153

-468

141

-570

153

-570

153

   Fv minimi

   Fv maksimi

-1 321

117

-1 319

52

-1 319

115

-1 319

115

-1 319

115

   σHS1 minimi

   σHS1 maks.

-382

3 661

-234

3 650

-363

3 650

-363

3 650

-363

3 650

   τHS2 minimi

   τHS2 maks.

-188

535

-187

329

-178

400

-187

533

-187

533
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6. Yhteenveto

Tutkimus jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäisessä tutkittiin rakenteen
käyttöä voima-anturina kuormitusten mittaamiseksi ja toisessa osassa tutkittiin
ja kehitettiin menetelmiä moniakselisten kuormituskomponenttien prosessointiin
ja tallennukseen.

Perinteisesti rakennemittauksissa tutkitaan rakenteen rasituksia kriittisissä tai
muuten mielenkiintoisissa rakenteen kohdissa. Vaikkakin nämä antavat arvo-
kasta tietoa, ei mitattujen rasitusten käyttö uuden tai modifioidun rakenteen
suunnittelussa ole kovin helppoa. Kun rakenne rasittuu usean kuormituskompo-
nentin yhteisvaikutuksesta (moniakselisesti), on yksittäisen pisteen rasitustilasta
mahdotonta jälkeenpäin päätellä rakenteen kuormitustilaa. Tällöin suunnitteli-
jalle on käyttökelpoisempaa tietää rakenteen kokemat kuormitukset, joita voi-
daan käyttää esim. FEM-laskennan pohjana tai simulaatiomallien verifioinnissa.
Ne ovat myös sovellettavissa uuden samankaltaisen rakenteen suunnitteluun.

Rakenteen kokemat kuormitukset voidaan useissa tapauksissa mitata välillisesti
määrittämällä eri kuormitustilanteissa rakenteen rasitustila valikoiduista mitta-
pisteistä venymäliuskojen avulla. Rasitustilan (venymien) ja kuormitustilan
(voimien) välille muodostetaan matemaattinen yhteys joko vaikutuskerroinmat-
riisin, herkkyyskerroinmatriisin tai neuroverkon avulla. Kaikissa tapauksissa
mittausjärjestelmä tulee kalibroida tunnetuilla kuormituksilla. Kalibroinnit tulisi
ensisijaisesti suorittaa fyysisesti, sillä laskennalliset kalibroinnit eivät kykene
ottamaan huomioon todellisessa rakenteessa esiintyviä epätäydellisyyksiä sekä
esim. venymäliuskojen asennustoleransseja. Lisäksi mallitusepätarkkuudet
saattavat olla huomattava virhelähde. Työssä esitetään yksinkertainen palkkira-
kenne-esimerkki, jolle esitetään kuormien ja rasitusten välisen yhteyden määri-
tys kaikilla em. tavoilla.

Kun rakenne rasittuu moniakselisten kuormitusten alaisena, on tärkeää, että
kunkin komponenttikuorman suuruuden lisäksi on tiedossa komponenttien väli-
set vaihesuhteet. Ilman tätä tietoa ei mitatuista kuormituskomponenteista voida
jälkikäteen konstruoida alkuperäisen kaltaista kuormitustilaa. Tällä hetkellä ei
moniakselisten kuormitusten tallennukseen ole tiettävästi olemassa erityisiä
menetelmiä. Vallitseva keino on tallentaa kaikki komponentit aikatasossa, jol-
loin tallennettava tietomäärä kasvaa nopeasti mittauksen pituuden funktiona.
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Tämän työn yhteydessä tutkittiin erilaisilla lähestymistavoilla sitä, kuinka moni-
akseliset kuormitukset tulisi tallentaa, jotta niiden luonne eli komponenttien
väliset vaihe- ja amplitudisuhteet saataisiin säilytettyä pidempiaikaisissa mit-
tauksissa.

Ensimmäisenä menetelmänä moniakselisten kuormitusten tallentamiseksi tutkit-
tiin aikatason redusointia eli aikatason pisteiden prosessointia siten, että vain
signaalin muutosten kannalta olennaiset vaihtelut tallennetaan. Tutkittavia redu-
sointimenetelmiä oli kolme: käännepisteiden tallennus, vakiovirhetoleranssi
sekä edellisten yhdistelmä. Menetelmät ohjelmoitiin ja niiden toimivuutta tes-
tattiin kahdella eräästä ajoneuvorakenteesta mitatulla kuormitussignaali-
komponentilla. Signaalit redusoitiin kaikilla kolmella em. menetelmällä, ja tu-
loksena saaduista signaaleista tutkittiin mm. pisteiden lukumäärää, ääriarvoja
sekä komponenttien suhteellista väsymiskestoikää. Lisäksi komponenteista
muodostettiin laskennallisesti jännityssuureet, joiden tarkoituksena oli kuvata
moniakselisen kuormitusinformaation säilymistä eri redusointimenetelmissä.

Käännepisteiden tallennusmenetelmä on yleisesti tunnettu, sitä käytetään esim.
erillisten luokittelumenetelmien esikäsittelyssä (Rainflow, Markovin matriisi).
Menetelmässä signaalien kulkua ei kuvata käännepisteiden välillä, jolloin moni-
akselisessa tapauksessa saattaa jossain tarkastelusuunnassa syntyä kuormitusta-
soihin merkittävää virhettä. Esimerkkitapauksessa tätä ilmiötä ei kuitenkaan
havaittu, ja käännepistemenetelmä antoikin yllättävän hyvän tuloksen myös
moniakselisten jännityssuureiden osalta. Käännepisteiden tallennuksella pääs-
tään vertailluista menetelmistä parhaaseen pakkaussuhteeseen, eli ko. tavalla
redusoidun signaalin viemä muistitila on pienin. Käännepisteiden tallennus so-
veltuu parhaiten yksiakseliseen tapaukseen, joskin käännepistesignaalista ei
voida jälkikäteen havainnoida alkuperäistä signaalin muotoa. Signaalissa mah-
dollisesti esiintyvien häiriöiden tuottamia käännepisteitä ei kyetä täten identi-
fioimaan jälkikäteen.

Vakiovirhetoleranssiin perustuva redusointimenetelmä on nykyisin saatavilla
yhden kaupallisen valmistajan tiedonkeruulaitteessa. Algoritmiä ei ole kuiten-
kaan tiettävästi julkistettu. Vakiovirhetoleranssilla tapahtuva redusointi virittää
signaalin ympärille eräänlaisen virheputken, jonka sisällä tapahtuvia muutoksia
ei tallenneta. Putken säde eli virhetoleranssi annetaan etukäteen, ja sitä sovelle-
taan kaikkiin signaalipisteisiin, myös huippuarvoihin. Näin menetellen saadaan
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mittasignaali tallennettua muotonsa säilyttäen halutulla tarkkuudella. Kun sig-
naalissa ei ole muutoksia, tallentuu vain hyvin vähän informaatiota. Menetelmä
soveltuu melko hyvin moniakselisten komponenttisignaalien tallennukseen,
koska sillä saavutetaan kohtuullisen hyvä pakkaussuhde ja myös moniakselinen
väsymisinformaatio kyetään säilyttämään valitulla tarkkuudella. Ainoana on-
gelmana on se, että signaaleissa esiintyvät huippuarvot taltioidaan myös virhe-
toleranssin puitteissa, jolloin niiden arvot voivat poiketa alkuperäisistä tolerans-
sin verran alaspäin.

Kolmantena redusointimenetelmänä kehitettiin tämän työn yhteydessä edellisten
menetelmien yhdistelmä, joka ensin etsii mittasignaalista käännepisteet ja sen
jälkeen tutkii käännepisteiden välit vakiovirhetoleranssimenetelmällä. Näin
saavutetaan molempien edellä mainittujen menetelmien edut, eli huippuarvot
tallennetaan tarkasti sekä lisäksi niiden välisillä alueilla kyetään seuraamaan
signaalia annetun toleranssin puitteissa. Tällä menetelmällä saavutetaan myös
melko hyvä pakkaussuhde varsinkin, kun se suhteutetaan käytettyyn virhetole-
ranssiin ja lopputuloksen tarkkuuteen. Menetelmän varjopuolena on lisääntyvä
prosessointikapasiteetin tarve, sillä mittasignaalin jokainen piste on tarkastelta-
va kahteen kertaan.

Edellä esitettyjen redusointimenetelmien lisäksi kehitettiin menetelmä redusoi-
tujen komponenttien vastinpisteiden laskemiseksi siten, että kullekin tarkastel-
tavalle ajanhetkelle on käytössä arvo jokaisesta komponentista. Tämä on tar-
peen, jotta moniakselisten ilmiöiden tarkastelu olisi yleensä mahdollista. Lisäksi
hahmoteltiin menetelmiä, joilla redusoidut aikasarjat voitaisiin tallentaa mit-
tauskohtaisesti samaan tiedostoon.

Moniakselisen mittaussignaalin tallentamiseksi kehitettiin myös vaihtoehtoinen
menetelmä, ns. riippuvuusmatriisi, jonka avulla saataisiin sekä amplitudi- että
vaihetieto säilytettyä pidempiaikaisissa mittauksissa. Riippuvuusmatriisiin tal-
lennetaan tieto mittasignaalin kulusta komponenttien virittämässä ”signaaliava-
ruudessa”. Komponenttisignaalit voidaan purkaa matriisista takaisin aikatasoon
mittausten jälkeen esim. Monte Carlo -simulaatioon perustuvalla algoritmilla.

Riippuvuusmatriisin toimintaa kokeiltiin useilla erityyppisillä kaksikomponent-
tisilla mittasignaaleilla, yksinkertaisesta sini-kosinisignaalista aina todelliseen
ajoneuvosovelluksesta mitattuun kuormitussignaaliin. Testit osoittavat, että
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riippuvuusmatriisi kykenee tallentamaan komponenttien amplitudi- ja vaihetie-
don, yksinkertaisissa tapauksissa jopa niin, että puretut signaalit ovat luokittelu-
resoluution puitteissa alkuperäisen kaltaisia. Monimutkaisemmissa tapauksissa
ei matriisista purettu signaali enää tarkalleen vastaa alkuperäistä, koska vaikka-
kin jokaisen hetken komponenttien arvot sekä niiden väliset vaiheet ovat oikeat,
niiden välinen esiintymisjärjestys on alkuperäisestä poikkeava.

Monimutkaiselle testisignaalille suoritettiin riippuvuusmatriisiluokittelu eri
luokitusresoluutioilla resoluution vaikutuksen selvittämiseksi. Yllättäen esi-
merkkisignaalin eri komponentit käyttäytyivät eri tavoin: toinen komponentti
antoi jo pienelläkin luokkamäärällä hyviä tuloksia komponentin väsymiskes-
toiän osalta. Toinen komponentti käyttäytyi kuitenkin epäjohdonmukaisesti,
sillä resoluution kasvattaminen ei auttanut suhteellista väsymiskestoikää kon-
vergoimaan kohti oikeaa arvoa.

Lisäksi tutkittiin riippuvuusmatriisista purettavan aikasignaalin pituuden vaiku-
tusta purettujen signaalien väsymisinformaatioon. Esimerkkitapauksessa toinen
komponentti konvergoi kohti oikeaa väsymiskestoikää, kun mittasignaalia oli
purettu noin kaksinkertainen määrä mitattuun verrattuna. Jälkimmäinen kompo-
nentti käyttäytyi tässäkin suhteessa ”huonosti”, sillä vaikka signaalia purettiin
yli kymmenkertainen pituus alkuperäiseen verrattuna, ei komponentin suhteelli-
nen kestoikä silti osoittanut konvergenssin merkkejä.

Syitä em. outoihin ilmiöihin toisen esimerkkisignaalin komponentin osalta ei
saatu tutkimuksessa selvitettyä. Ennen kuin riippuvuusmatriisimenetelmän
käyttökelpoisuudesta voidaan antaa lopullista arviota, tulisi syyt mainittuihin
epäjohdonmukaisuuksiin selvittää.
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