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1 Introduktion 
 
Andelen modellering och simulering (M&S) inom produktutveckling ökar för varje år. Det 
finns ett direkt samband mellan marknadens önskemål om produkter med hög funktionalitet, 
vilket oftast medför hög komplexitet och nivå av systemintegrering, och utvecklingsnivån på 
ingenjörens M&Ss-verktyg. Till detta kommer ekonomiska incitament att minimera 
produktutvecklingstid och kostnad.  
För att uppnå kort produktutvecklingstid med låg kostnad har industrin på senare år intresserat 
sig för Model Based System Engineering (MBSE). MBSE innebär modelldriven 
produktutveckling till skillnad från dokumentstyrd. MBSEs olika delar är egentligen inget nytt 
och många discipliner har arbetat i decennier med M&S och enligt MBSE. Den stora vinsten 
uppträder dock när ett företags utvecklingsavdelning som helhet använder MBSE.  
Anledningen till varför MBSE har fått ett uppsving är bl a möjligheten till modellering av 
mjukvaruspecifikationer och utifrån dessa god automatgenererad kod samt av datorkapacitetens 
hittills snabba utveckling. 

2 Syfte 
Då MBSE införs på bred front i ett företag blottas olika domäners tradition och mognad med 
avseende på M&S. 
Syftet med denna rapport är att påvisa de områden inom M&S av fluida system (bränsle-,  luft-,  
hydrauliksystem) som bör förbättras för att uppnå en bättre grad av MBSE samt att förutse 
framtida krav på domänen. Många av de områden som bör förbättras inom M&S av fluida 
system är även mer eller minde applicerbara på andra M&Ss-domäner. 

3 Metod 
Studien är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med personer inom olika domäner inom 
akademin samt SAAB Aerosystems. Paradigm, drivkrafter och trender har noterats inom olika 
domäner. 
Mycket av M&Ss-utvecklingen sker i steg (paradigm) efter att en viss trend funnits p ga en 
drivkraft. M&Ss-domänerna är olika mogna och paradigmen fortplantar sig med en viss 
fördröjning till mindre mogna domäner. Med detta antagande bör det vara möjligt att 
extrapolera vad som kommer att krävs inom M&S av fluida system i de fall där M&Ss-
tekniken av fluida system inte ligger före övriga domäner.  
Målet är att lista de områden där arbetet bör intensifieras för att ta M&S av fluida system till 
nästa M&S-nivå samt att ge grova lösningsförslag. 

4 Avgränsningar 
Denna rapport har varit problemfokuserad på områden där en intensifierad arbetsinsats krävs 
för att höja M&S av fluida system. Detta innebär att vissa områden som fungerar bra idag eller 
där verksamhet pågår inte tagits med, som t ex olika typer av samsimulering med andra 
modeller och modelleringsspråk. Även områden som uppstår till följd av förbättring av 
flaskhalsområden har utelämnats.  

5 Område och struktur på intervjuerna 
Följande områden har intervjuerna täckt: 
Strukturanalys, CAD, topologioptimering, mjukvaruspecificering och utveckling, utveckling av 
fluida system, reglerteknik, CFD och informationssystem. 



De som intervjuats och deras svar kan delas in i följande grupperingar: 
• Industri v s akademi 
• M&S i konceptfasen v s M&S av befintlig produkt 
• 1dim v s 3dim modellering 
• Femanalys v s systemanalys. 
• Single case v s multi case simulation (t ex optimering och envelopsmatta) 
• Mjukvara v s hårdvara  

Att hitta drivkrafter, trender och paradigm med så få personer och dessutom med olika 
bakgrund medför en risk för ett snävt resultat. Dock har många svar varit genomgående 
likartade eller applicerbara på andra domäner. I kapitel 7 till 9 appliceras svaren på M&S inom 
fluida system. 

6 Drivkrafter 
 
M&Ss-verktygens utveckling och var i produktutvecklingsfasen de används drivs av företagens 
krav på snabbare utveckling av komplexa produkter som är dyra att testa. Detta är 
genomgående för alla undersökta områden. Snabbare produktutveckling uppnås genom att 
modellera och simulera tidigt i ett projekt för att öka produktkunskapen. Dock ska det tilläggas 
att ett M&S-verktyg aldrig blir bättre än den arbetsprocess som den kombineras med.  
Övriga drivkrafter är t ex förbättrad kvalitet, produkt-image, kundkrav och lagkrav. 

7 Historik fram till idag med tyngdpunkt på flaskhalsar 

7.1 M&S historik av fluida system  

7.1.1 1970-talet, simuleringskrascher 
På 1970-talet var flaskhalsen att få sin handhackade modell att inte krascha vid simuleringen. 
Att modifiera en större textuellt skriven modell, t ex i Fortran, CSMP, ACSL eller SIMULA, 
var svårt för modellskaparen och näst intill omöjligt för övriga.  

7.1.2 1980-talet, simuleringstider 
På 1980-talet var flaskhalsen att få simuleringstider som var rimliga. Kommersiella M&Ss-
program slog ut in-house kod då datorgrafiken kom. Boeings M&Ss-verktyg Easy5 var ett av 
de första med grafiskt gränssnitt. Detta medförde att större modeller kunde skapas, och 
snabbare bl a med hjälp av drag-and-drop konceptet, vilket gjorde modellerna mera 
överblickbara jämfört med 1970-talets textuella modeller. Vidare gjorde detta även att andra, 
förutom modellskaparen, kunde ändra och simulera modellen. Simuleringstiderna var ofta 
långa och simuleringstider som var kortare än en natt eller en arbetsdag eftersträvades. 

7.1.3 1990-talet, komponentparametrar 
På 1990-talet var flaskhalsen att hitta komponentparametrar till modellerna. Typiska 
komponentparametrar är tryckfallskoefficienter, pumpkurvor o s v. Noggranna 
komponentparametrar är svåra att hitta. 
Datorernas prestandautveckling medförde att simuleringstiderna krympte från timmar till 
sekunder, vilket medförde att systemen kunde modelleras mer fysikaliskt korrekt.  

7.1.4 2000-talet, komponentparametrar och validering 
Sedan 1990-talet har inte mycket hänt inom systemsimulering då de simuleringsproblem som 
fanns på 1970- och 1980-talet har övervunnits. Den ökade datorprestandan har kompenserats 



med att antingen fler beräkningsfall simuleras, t ex vid optimering och probabilistisk design, 
eller av modellerande av stora styva komplexa modeller, vilka kräver en ofantlig mängd 
komponentparameter. Till exempel är det nu vanligt att prestandamodellen samsimuleras med 
dess styrkod, som i sin tur kan vara en stor modell [1]. Hanteringen av komponentparametrars 
noggrannhet och deras påverkan på simuleringsresultatet har blivit 2000-talets flaskhals.  
I och med de stora modellernas intåg har även valideringsfrågan blivit aktuell. Med en liten 
modell är modellvalidering överkomlig och förståelig. Med en stor och komplex modell har 
modellvalidering blivit en övermäktig uppgift då utarbetad och tillämpar metodik på området 
saknas. Förutom avsaknad av metodik tillkommer ofta problematiken med frånvaro av 
provdata från det verkliga systemet. Stora och komplexa modeller av system simuleras ofta där 
det är för dyrt, komplicerat och/eller riskabelt för det verkliga systemet att provas.. 

7.1.5 Övrigt 
En övrig flaskhals som är mentalt ärvd är att det fortfarande är en person som modellerar 
modellen och ofta ensam om att simulera samma modell, vilket är sårbart. Framtagning av 
stora modeller idag tar 1000-tals timmar vilket ej är hanterbart. 

7.2 Skillnader mellan CFD/FEA och M&S av fluida system 
Computational Fluid Dynamics (CFD) och Finite Element Analysis (FEA) kom starkt på 1980-
talet i samband med datorns ökande beräkningsprestanda. Med dagens noggrannhetskrav på 
simuleringsresultat har simuleringstiden blivit en flaskhals, vilket medfört att parallelldatorer 
används flitigt. Noggrannheten kan bl a inom CFD/FEA ökas med förfinat beräkningsnät i 
modellen vilket förenklats i och med införandet av 3D-CAD då modelleringsarbetet (solid 
modeler) genomförs med hjälp av import av CAD-geometeri och automatmeshningsprogram 
(mesh generator).  Något liknande förfarande går ej att applicera på modeller av fluida system. 
Att öka noggrannheten i en modell av fluida system är synnerligen tidskrävande och inte alltid 
genomförbart utan prov. 
Notera att det alltså råder ett motsatsförhållande map den historiska utvecklingen av 
tidsåtgången mellan modellering och simulering inom CFD/FEA och fluida system. Detta kan 
förklaras med att CFD/FEA enkelt kan förfina sina modeller genom att förfina beräkningsnätet 
vilket inte kräver fler unika indata till modellen. Dessutom är det vanligt med flera som 
modellerar parallellt i FEA för att förkorta kalendertiden för modellarbetet.  
Ytterligare en faktor för domäner som importerar CAD-geometri är att mycket av 
modellarbetet och dess parametrar framtagits av andra avdelningar, t ex konstruktions- och 
lastavdelningen, vilket sällan är fallet för en fluid systemmodell.  

8 Nuläge, trender och problem med dess lösningar 
Detta kapitel presenterar, ej i prioritetsordning eller kronologisk ordning, 7 stycken områden, 
som bör utvecklas för att möjliggöra en effektiv produktutveckling inom M&S av fluida 
system. Områdena har tre källor; de svar som alla intervjupersonerna lämnat och applicerats på 
M&S av fluida system, konsekvenser då MBSE införs samt områden som möjliggörs av 
datorer på 2010-talet med dess ökade beräkningskapacitet.  

8.1 M&S i konceptfas 
Nuläge: M&S är inte längre enbart något exklusivt som används när något gått fel och måste 
utredas. Redan i konceptfasen [2] bedrivs idag omfattande M&S. De krav som ställs på M&S i 
konceptfasen skiljer sig från att simulera när produkten är tillgänglig.  
För M&S av fluida system i konceptfasen är det viktigt att lätt kunna modellera många olika 
koncept med relativt låg noggrannhet. Sent i ett projekt gäller det motsatta. 



Trend: I dagsläget är interaktion med andra domäner svag, men [3] påvisar den stora nyttan av 
att även i konceptfasen ha en stor interaktion med andra domäner.  
Förbättringar inom M&S av fluida system: Att lyfta in systemen på en högre systemnivå ger 
ett bättre totalkoncept men är komplicerat och måste M&S. 
En tydligare arbetsprocess som kräver M&S och en metodik (beskriven i exempelvis [2])  inom 
konceptfasen då verktyg och objektorienterade modellbibliotek med verifierade komponenter 
redan finns. Svårigheten inom t ex flygplansindustrin är att konceptfasen för varje delsystem 
inträffar så sällan att metodik/verktyg och rutiner ofta är glömda eller inkompatibla map 
M&Ss-verktyg.  

8.2 3D 
Nuläge: 3D-CAD börjar bli standard vilket bl a medför snabbare prototyptillverkning då 
gjutformar kan friformstillverkas direkt från CAD-underlag och ritningslös montering. 
Däremot har M&S av fluida system inte dragit nytta av 3D jämfört med t ex CFD/FEA. Vid 
modellerandet av t ex sadeltankar i flygplan representeras de av 2D rektangulära tankar som 
kräver handpåläggning [1]. 
Trend: Mer och tidigare 3D-CAD i produktens utvecklingsfas samt att fler domäner använder 
geometridatan [4], [5]. 
Förbättringar inom M&S av fluida system: Det finns ett antal uppenbara områden där 3D 
CAD-modellerna bör utnyttjas. 

• Positionsdata av t ex rörstart respektive slut bör automatiskt importeras vid 
modellerandet av en fluidmodell. 

• Beräkning av komponentparametrar som t ex tryckfallkoefficienter bör automatiseras 
med hjälp av CFD och importeras till fluidmodellen. 

• Beräkning av fluidytan i tankar bör använda 3D-CAD för att få en bra representation. 
• Visualisering av fluidytan, [5], och tryckfall bör visas i 3D-CAD simultant med 

simuleringen. 
Det är lätt att inse att om historiken av M&S av fluida system extrapoleras, uppenbaras en 
kraftigt ökad abstraktionsnivå där integrering av CAD-data spelar stor roll framöver. Från 
Fortrans textuella kod, grafik, komponentbibliotek, tryckfallsberäkningar i CFD med hjälp av 
automeshning av 3D-data till en framtida M&Ssmiljö som visuellt starkt påminner om den 
färdiga produkten. Cadmiljön används då som en pre- och postprocessor för fluidsimulering för 
att modellera samt att presentera simuleringsresultatet, som vid behov färgkodas direkt i 
modellen. Via en komponentdatabas, t ex från ett utvidgat eCl@ss [6], hämtas 
underleverantörernas geometrimodeller för modellens systemkomponenter inklusive relevanta 
komponentparametrar. Ett integrerat CFD-stöd, och andra analysverktyg, i CAD-miljön 
möjliggör beräkning av komponentparametrar som saknas. CFD-stödet kan i en förlängning 
övergå till att bli det ordinarie simuleringsverktyget för fluid simulering för modeller med 
fullständig 3D-data över systemet.   

8.3 Kravmodellering 
Nuläge: Krav i en systemspecifikation är ofta samlade i en databas. Kopplingen mellan 
prestandakrav och dess verifiering i modell är svag. 
Trend: MBSE förutsätter att kraven inkluderas i systemmodellen eller i dess testuppsättning så 
att de blir verifierbara genom simulering. 
Förbättringar inom M&S av fluida system: Systemmodeller måste redan i 
modellspecifikationen kravsättas map kravfallsimulering. Observatörsteknik underlättar 
kravimplementering och verifiering av en modell. 



En observatör i en modell är en funktion som signalerar då ett krav ej innehålls under en 
simulering. 

8.4 Robust design med hjälp av probalistisk design 
Nuläge: I alla konstruktioner finns det toleranser och statistiska osäkerheter i deras parametrar. 
Istället används säkerhetsfaktorer för att hantera dessa osäkerheter.  
Trend: Set Based Concurrent Enginering (SBCE) är en arbetsprocess [7] som fått ökad 
spridning och som tar hänsyn till toleranser och statistiska osäkerheter. 
I konceptfasen, då många parametrar är okända, är probalistisk design extra viktig. För M&S 
av fluida system är utbudet av verktyg som stöder probalistisk design litet. 
Förbättringar inom M&S av fluida system: SBCE och probalistisk design, [2],  t ex med 
hjälp av MonteCarlo simulering. 

8.5 Multisimulering, ”integrerad analys” 
Nuläge: Multidomänsimulering innebär att analysproblem från olika domäner som interagerar 
simuleras tillsammans, t ex CFD och strukturanalys. Detta är ofta modelleringsmässigt 
omständigt, då verktygen saknar stöd för detta. Vidare är tidskonstanterna i de olika domänerna 
ofta olika stora, vilket medför långa simuleringstider.  
Trend: Multidomänsimulering kommer starkt då de osäkerheter som uppstår med många 
separata modeller minskas kraftigt. Det finns önskningar om att även inkludera andra domäner, 
som t ex ekonomi och riskanalys.  
Förbättringar inom M&S av fluida system:  Enkla gränssnitt mot simuleringsanvändaren 
möjliggör en spridning av systemsimulerandet till helt nya användargrupper utanför 
systemsimuleringsdomänen som kan medföra multisimulering. Även rena gränssnitt mellan 
modeller med t ex lokala lösare främjar multisimulering då problemet med olika tidskonstanter 
minimeras. 

8.6 Verifiering & Validering  
Nuläge: Verifiering och Validering (V&V) är ett relativt ungt område där mycket av 
forskningen fortfarande består av att försöka ta fram en gemensam terminologi och metodik [8] 
och [9]. I den här rapporten innebär verifiering ”löses ekvationen rätt” och validering som 
”löses rätt ekvation”. Inom t ex CFD är verifiering ett stort område då lösningen inte alltid 
konvergerar. Inom M&S av fluida system är validering flaskhalsen. I och med den snabba 
dator- och verktygsutvecklingen har det blivit möjligt att skapa stora komplexa modeller. 
V&V-metodikutvecklingen har dock halkat efter inom fluida system, t ex till skillnad från t ex 
CFD där en stark koppling till prov finns. Det finns tecken på att det är bristen av 
tillämpningsbar valideringsmetodik av systemmodeller som hindrar utvecklingen av att bygga 
än större systemmodeller. Tiden och kostnaden det tar att validera en stor komplex fluidmodell 
är svårkalkylerad. Dessutom kompliceras området av den ökade andelen M&S i konceptfasen 
då rigg/prototyp/produkt ej finns framme för valideringsstöd.  
Trend: Efterfrågan på modeller som levererar resultat med definierad noggrannhet ökar 
kraftigt [9]. 
Förbättringar inom M&S av fluida system: Komponentmodeller i verifierade 
modellbibliotek bör programmeras på ett sådant sätt att parameterosäkerheter som tillhör 
komponentmodellen fortplantar sig i simuleringsresultatet på ett känt sätt. Detta förfarande är 
användbart både före och efter tillgång till provdata som stödjer valideringen för att förenkla 
valideringsarbetet. Likaså bör observatörstekniken inkluderas i verifierade komponentmodeller 
som signalerar då den simuleras utanför dess verifierade/validerade område. 



8.7 Processer/MBSE 
Nuläge: Genom uppköp kvarstår allt färre verktygsleverantörer. Detta medför att M&S-
verktygen blir allt mer integrerade och kompetenta och kan utföra fler uppgifter. Företagens 
processer/instruktioner bygger ofta på sekventiell ordning där en avdelning gör en sak och 
sedan överlämnar till nästa avdelning. Detta motsvarar på intet sätt M&S-verktygens stora 
kapacitet och företagens processer/instruktioner har snabbt blivit oanvändbara både på när det 
gäller vem som ska göra vad respektive hur och när.  
I och med de allt mer kompetenta verktygen och datorutvecklingen samt MBSE ökar antalet 
modeller och varje modells modelleringstid. Detta är ett problem då fluidmodeller hittills 
utvecklats av en person i taget. 
Trend: Att övergå från en sekventiell dokumentdriven process till en parallell modelldriven 
MBSE-arbetsprocess är inte längre ett verktygsproblem utan ett process-, instruktions-, 
kommunikations-, lokaliserings- och managementproblem [10]. Det kan vara så att det inte är 
de företag som har bäst MBSE-verktyg som kommer att bli framgångsrika utan de som har bäst 
MBSE-processer. 
Tack vare MBSE  kommer en modell att få flera användningsområden [11]. Exempelvis är det 
önskvärt att kunna leverera en grundmodell på flera format, t ex en prestandasystemmodell som 
kan  länkas in som c-kod i en större simulator. Detta medför att fler personer i ett företag 
kommer att simulera (och modellera) än idag. 
Förbättringar inom M&S av fluida system: Företagets processer/instruktioner måste skrivas 
utifrån företagets MBSE-ambition och inköpta/planerade M&Ss-verktyg istället för dagens 
traditionellt sekventiella processer/instruktioner som företag ofta organisatoriskt är uppbygga 
efter. Det är uppenbart att fler måste kunna modellera modellen parallellt. M&S av fluida 
system bör delas upp för att förkorta utvecklingstiden i kalendertid och minska sårbarhet map 
personalkontinuitet. Följande roller föreslås: 
 
M&S specialist:  
Är specialist på M&S, skriver verifierade komponentmodeller, ansvarar för 
modellspecifikationer samt handleder. 
Modellbyggare:  
Är alltid minst två om en modell och modellerar med hjälp av specialistens 
komponentmodeller enligt modellspecifikationen. Syftet med att vara minst två är att öka 
kvaliteten på modellens användbarhet och stringens [12].  
Modellanvändare:  
Simulerar modellen helst utan verbal kontakt med modellbyggare då modell och dess 
dokumentation ska vara tillräcklig för korrekt simulering.  
 
Genom att dela upp M&S fås följande fördelar: 

o Minskad sårbarhet i gruppen. 
o Oberoende verifiering. 
o Användarmanual och versionshantering framtvingas. 
o Personer med specifik systemkunskap frigörs från modellbyggandet och dess underhåll. 
o Användarvänlig modell.  
o Modelleringstakten kan lättare ökas eller minskas i ett projekt om fler än en 

modellbyggare är inblandade, förutsatt att de arbetar i fler än ett projekt parallellt. 
 
Denna metod tar initialt mer tid men totalt mindre. En parallell kan dras till modellering inom 
FEM där 30 personer kan modellera på samma modell, varav en stor andel är konsulter, 
medans simulering och utvärdering utförs av färre personer och utan konsulter. 
 



Systemmodeller måste redan i dess modellspecifikation kravsättas map att de ska gå att 
integrera med andra modeller och deras krav på modellen.  
 
I och med att kravet på att snabba upp produktutvecklingstiden kommer nya verktyg med 
sammanhörande dataformat och arbetsprocesser att bytas ut i allt snabbare takt. 
Industrisamarbetspartners ger emellanåt också direktiv i verktygsval/arbetsprocesser. Detta 
ställer stora krav på bl a inom flygindustrin att kunna återanvända modeller/data och erfarenhet. 
Detta medför att modelldata antingen bör ligga utanför eller vara möjliga att 
exporteras/importeras till annan miljö för att underlätta verktygsbyte. Lösningen med 
modelldata utanför modellen i t ex databaser eller ritningar förenklar även modelluppdateringar 
och modellvarianter [13]. 

9 Diskussion/Slutsatser 
Det är framför allt två områden som bör åtgärdas för att utvecklingen på övriga områden inte 
ska försvåras; modelleringstid och kontrollen på modellens noggrannhet och giltighet. Sker 
ingen utveckling i dessa två områden kommer utvecklingen inom M&S av stora och komplexa 
fluidsystem att stagnera. 

9.1 Modelleringstid 
Modelleringstiden, som är en av dagens stora flaskhalsar, måste minska radikalt. Nedan 
redovisas ett exempel på modellerings- och simuleringstider för modeller inom fluida system, 
vilket visar att modelleringstiden dominerar fullständigt över simuleringstiden. För en större 
fluid modell går det ca 10000 simuleringar på modellens modelleringstid, exklusive V&V-
arbete och dokumentation.    
  
Att simulera en 100h-systemmodell (modelleringstid) tar sekunder. 
 3.6s/(100*3600)=0.001%  
Att simulera en 1000h-systemmodell (modelleringstid) tar minuter.  
6min*60/(1000*3600)= 0.01% 
=> Mer fokus på förbättringsarbete bör läggas på modellering än simulering! 
 
Största delen, ca 90%  enligt intervjuerna, av tiden för modellering för ett system är 
datainsamlingen.  
 
Med antagandet att systemmodellernas storlek och komplexitet ökar framöver och att inget 
förbättringsarbete sker inom modellerandet är trenden ohållbar.  

9.2 Modellnoggrannhet 
Krav på modeller som levererar simuleringsresultat med definierad noggrannhet ökar kraftigt. 
Vikten av detta kan vist sammanfattas enligt följande: 
"… the frequently heard argument 'any solution is better than none' can be dangerous in the 
extreme. The greatest disaster one can encounter in computation is not instability or lack of 
convergence but results that are simultaneously good enough to be believable but bad enough 
to cause trouble." [14]. 

9.3 Vad kommer sedan?  
Den strikta domänuppdelning som funnits har börjat, och kommer, att luckras upp allt mer. 
Exempelvis var FEA/CFD tidigt ute med att använda CAD-data för att senare bli en möjlighet 



direkt i CAD-programmet. Att sätta en domänetikett på ett simuleringsprogram kommer inte att 
fortsätta vara relevant.  
Abstraktionsnivån inom M&S av fluida system och många andra domäner har ökat avsevärt de 
tre senaste decennierna. Programmering/kravsättning/modellering/specificering sker redan idag 
med hjälp av visuell programmering, t ex UML och komponentbibliotek. Vad blir nästa 
paradigm?  Simulering av fluida system med hjälp av CFD är idag inte ett realistiskt alternativ, 
men med ökad integrering av 3D-CAD och ökad beräkningskapacitet skulle detta vara möjligt. 
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11 Appendix 

11.1 Intervjufrågor 
Intervjufrågor: 
Start from år 1970: 
0. Vilken var/är din domän och sedan när? 
1. Nämn stora paradigmskiften inom din domän. 
2. När kom de första kommersiella programmen och när blev de stora, dvs när sinade 
utvecklingen och användningen av inhouse-program? 
3. Nämn typiska parametrar för att ange storleken på en modell. Hur har modellernas storlek 
varierat med åren? 
4. Nämn tidsåtgång, mantimmar och cputid för ett typiskt arbete samt hur det varit historiskt. 
5. Nämn antal personer i ett typiskt projekt som anv mjukvaran och typen av samarbete mellan 
dem samt hur det varit 
historiskt. 
6. Nämn typiska flaskhalsar under olika epoker. 
7. Vilka starka drivkrafter har funnits/finns inom domänen? 
8. Finns det bra och använda kvalitetsmått för modeller och simuleringsresultat inom er 
domän? 
9. Hur moget är verifiering/validering inom er domän? 
9b. Vilka gränssnitt finns till andra modeller, även i andras domäner, t ex caddata som 
importers till CFD-beräkningar? 
9c. Integration av olika domäners verktyg, t ex räkna temp och hållf i cad-programmet,  
10. Bra källor för vidare information, ex konferenser, litteratur, universitet. 
11. Trender/framtid? 
12. Frågor jag glömt? 

11.2 Intervjuade personer 
 
Namn Tillhörighet Område 
Anders Weitman SAAB AB Mjukvaruutveckling och MBSE 
Bengt-Göran Sundkvist  Reglerteknik, signalanalys och MBSE 
Christoffer Jouannet SAAB AB CAD 
Hans Ellström SAAB AB Kontinuerliga och dynamiska system inom 

grundflygplanssystem 
Mattias Sillen SAAB AB Strömningsmekaniska simuleringar, extern aerodynamik 
Lars-Erik Berg SAAB AB Intern/extern CFD. Kommersiella koder.  
Ola Härkegård SAAB AB Parameteridentifiering och regler 
Torsten Bråmå SAAB AB Hållfasthet 
Anders Klarbring Lith FEM och topologioptimering 
Erik Wernholt Lith Reglering, simulering och identifiering 
Kristian Sandahl Lith Mjukvaruprocesser kravhanering och mjukvarukvalité 
Lars-Gunnar Nilsson Lith Strukturmekanik, dynamiska förlopp och kollision  
Olof Johansson Lith Tekniska informationssystem  
Petter Krus Lith Hydraulik, regler och multidomänsimulering 
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