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Inleiding 

Het gedrag van een willekeurig mechanisch systeem kan worden 

beschreven door een wiskundig model. Het model moet een zodanige 

structuur bezitten dat een mechanisch systeem door een bepaalde 
I 

I keuze van de parameters eenduidig vastgelegd wordt. Als de 
I 

structuur van het model bekend is, kunnen de waarden van de 
I parameters worden bepaald uit metingen aan het systeem. B i j  het 

bepalen van het model van het systeem is het van belang te weten 

of het een lineair, dan wel niet-lineair systeem is. Het probleem 

is nu het vinden van een geschikt hulpmiddel voor het detecteren 

van eventuele niet-lineariteiten in een systeem. De keuze van het 

j 

i 
I 

I hulpmiddel is gevallen op de Hilbert transformatie. Het onderwerp 
I 

van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre de Hilbert trans- 

I formatie geschikt is om niet-lineariteiten in een systeem aan te 

I tonen door het toe te passen op een eenvoudig voorbeeld-systeem. 
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2 .  De Hilbert transformatie 

2 . 1  Inleiding 

De Hilbert transformatie, voor het eerst beschreven door Titsch- 

marsh in 1 9 3 7 ,  wordt in de literatuur aangeduid als een krachtig 

hulpmiddel ter opsporing en quantifisering van niet-lineariteiten 

in een gemeten frequentie responsfunctie (zie bijvoorbeeld E 3 . 1  

en L4.1,  Bet is bekend, dat er bij een complexe frequentie 

responsfunctie een verband bestaat tussen het reele en het 

imaginaire deel hiervan. Dit verband wordt gegeven door de 

Hilbert transformatie, Hierdoor is het mogelijk het imaginaire 

deel te bereken, als het reele deel bekend is, en vice versa. 

Zodoende 3 s  het mogelijk om van een gegeven complexe frequentie 

responsfunctie een Hilbert getransformeerde frequentie respons- 

functie te bepalen, De theorie van de Hilbert transformatie wordt 

behandeld in paragraaf 2 . 2 .  Om de Hilbert transformatie toe te 

kunnen passen op metingen aan een bestaand systeem, is hiertoe 

een algoritme ontwikkeld en in een computerprogramma geimplemen- 

teerd. De wijze waarop dit gebeurd is wordt besproken in 

paragraaf 2 . 3 .  

2 . 2  Theorie van de Hilbert transformatie 

Er wordt uitgegaan van een reeel causaal signaal. Een signaal 

g(t) wordt causaal genoemd als voldaan wordt aan de conditie: 
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Dit causaal signaal kan worden opgesplitst in een even deel e(t) 

en een oneven deel o(t), zodanig dat geldt: 

Voos e(t) en o(t) geldt nu: 

e(t) = e(-t) = g(t)/2, 

o(t) = -o(-t) = g(t)/S, 

t2o 

t2o 

De relatie tussen e(t) en o(t) wordt gegeven door: 

o(t) = sgn(t).e(t) 

e(t) = sgn(t).o(t) 

Hierin is sgn(t) de sign functie: 

t>O 

tco 

Het voorgaande kan als volgt grafisch worden weergegeven: 

-t 
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Wit ( 2 . 5 )  en ( 2 . 6 )  blijkt, dat er in het tijddomein een verband 

bestaat tussen het even en het oneven deel van de causale functie 

g(t). In het frequentiedomein bestaat er dan ook een verband 

tussen het reele en imaginaire deel van de fouriergetransfor- 

meerde G(w) van g(t). 

I 

en (2.9) 
Uitwerken van ( 2 . 8  fwevert : 

1 

n a  
= - * Im(G(&d)) 

1. -1 
Im(G(k))) = - F(sgn(t)e(t) = - * F{e(t)] 

i ne;) 

( 2 . 1 0 )  

( 2 . 1 1 )  

( 2 . 1 2 )  

De relaties ( 2 . 1 1 )  en ( 2 . 1 2 )  geven het verband weer tussen het 

reele en het imaginaire deel van G(o). Dit verband staat bekend 
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als de Hilbert transformatie, De Hilbert transformatie is 

I 

I 

gedefinieerd als: 

( 2 . 1 3 )  

De Hilbert transformatie kan gebruikt worden ter opsporing van 

niet-lineariteiten de frequentie responsfunctie van een systeem. 

Voor een causaal signaal g(t), met G(W)=F{g(t)}, kan geschreven 

worden : 

iIm(H(b))) = H€Re(G(u) ) }  = iIm(G(c3)) ( 2 . 1 4 )  

(2.15) 

Met H(a) = R e ( H ( t 3 ) )  t iIm(H(3)) geldt voor een causaal systeem: 

( 2 . 1 6 )  

Indien een niet-lineariteit aanwezig is in de responsie van een 

systeem, zal een inverse fourier transformatie van de gemeten 

freauentie responsfunctie G(d) een niet causaal signaal te zien 

geven. Wanneer nu H(W) = H € G ( d ) }  berekend wordt zal blijken: 

H ( d )  = G(b3) (2.17) 

Op de volgende pagina is te zien wat, volgens de literatuur, het 

effect van de Hilbert transformatie is (zie L 3 . 1 ) .  De manier 

waarop H(w) afwijkt van G(4) is karakteristiek voor het type 

niet-lineariteit, Verder moet opgemerkt worden dat, doordat de 

Hilbert transformatie slechts berekend kan worden over een eindig 

frequentie interval, er fouten geintroduceerd worden. Om deze 

fouten te compenseren kunnen er correctietermen in rekening 

gebracht worden. Voor de grootte van deze correctietermen wordt 
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2.3 Implementatie 

In een praktische situatie is de gemeten frequentie respons- 

functie opgeslagen in discrete vorm, voor een aantal frequenties 

fl9..$fN. De Hilbert transformatie H(U) = H{G(w)) kan op twee 

manieren berekend worden, zie ook CS.1 en L4 .1 :  

I )  door vermenigvuldiging in het tijddomein en FFT: 

2) door een array convolutie in het frequentiedomein: 

N 
-2 

k=l 
k?cj 

N 

k=l 
kfj 

(2.19a) 

(2.19b) 

De benodigde rekentijd is bij methode 1 van de orde N.log2(N), 
terwijl die bij methode 2 van de orde N is, zodat op grond 2 

hiervan methode 1 de voorkeur verdient. Bij de implementatie is 

uitgegaan van een bestaand programma, TRANSF. TRANSF is een 

programma dat, met behulp van het FPT algoritme, in staat is 

overdrachtsfuncties te berekenen en grafisch weer te geven, De 

invoer van TRANSF bestaat uit het gemeten ingangs- en uitgangs- 

signaal van een systeem. Deze meetgegevens kunnen bijvoorbeeld 

afkomstig zijn van het nog in hoofdstuk 4 te bespreken PC- 

meetsysteem PCMS. Nadat pogingen om methode 1 in te passen in het 
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3 ,  Het duffing systeem 

3.1 Inleiding 

Als voorbeeld van een niet-lineair systeem wordt het duffing 

systeem genomen. Dit systeem wordt beschreven door de zogenaamde 

vergelijking van Duffing, hetgeen het onderwerp van paragraaf 3 . 2  

vormt. De fysische realisatie van het duffing systeem wordt 

gevormd door een electronische simulator, waaraan de metingen 

worden verricht. De duffing simulator wordt behandeld in 

paragraaf 3 3 a 

3 . 2  De vergelijking van duffing 

Uitgegaan wordt van een massa-veer-demper systeem met 4Lbn vrij- 

heidsgraad, met massa m, dempingsconstante b ,  een veer met een 

lineaire stijfheid k en een niet-lineaire stijfheid k*: 

m 

k, k" 

fig 3 . 1  
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De bewegingsvergelijking van dit systeem luidt: 

rn; t bi + kq + k*q3 = Flcos(Wt) (3.11 

Deze vergelijking kan dimensieloos gemaakt worden door de 

volgende grootheden in te voeren: 

& ? =  w 

I p = -  
k3 

De dimensieloze vorm van de vergelijking luidt nu: 

(3.7) 

Hierin stelt een punt een differentiatie naar de dimensieloze 

tijd 4 voor. In de volgende figuren is het verband weergegeven 
tussen (p! en 141, voor verschillende waarden van fl en '1.1. 



o=d 

If 

I 
k 

TE. Gij 

I, 



1 6  

3 . 3  De duffing simulator 

De simulator is een electronische schakeling, ondergebracht in 

een metalen behuizing. De simulator is onderverdeeld in enkele 

modules : 

1 )  sinusgenerator 
2 )  derde-macht module 

3 )  lineair 2 orde systeem met 1 vrijheidsgraad 
4 )  lineair orde systeem met 2 vrijheidsgraden 

e 

fig 3 . 5  

er als volgt uit: 

X 

fig 3 . 6  
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De bijbehorende differentiaalvergelijking luidt: 

x -t a x + a x = a lF l  + a2F2 2 1 

Het blskschema van de derde-macht module is: 

fig 3 . 7  

Het verband tussen ingangen, xI en x2> en uitgang, y, luidt: 

( 3 8 9 )  
3 Y = C(X2-X1) 

Het duffing systeem kan gesimuleerd worden door de uitgang x van 

het lineaire systeem via de derde macht module terug te koppelen 

met de ingang. De keuze van de ingang van de derde macht module, 

x2 of xl, bepaalt of het systeem een positieve of een negatieve 

veerstijfheid bezit ("hardening spring" r e s p  "softening spring") 

Het blokschema van het duffing systeem ziet er a ls  volgt uit: 

Fl 

F2 

fig 3.8 x2 

Voor gedetaileerdere informatie over de simulator wordt verwezen 

naar [ 6 . 1 ,  
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4. Meten aan het duffinn systeem 

4 . 1  Inleiding 

, 

I 

Van het duffing systeem is de frequentie responsfunctie gemeten 

bij verschillende instellingen van demping en stijfheid. De 

metingen die aan het duffing systeem zijn verricht zijn in twee 

categorien te verdelen: 

- metingen gedaan met het PC-meetsysteem PCM2, 

- metingen met de hand gedaan, 

De aanpak met het PC-meetsysteem PCM2 wordt besproken in 

paragraaf 4.2. De manier waarop de metingen met de hand gedaan 

zijn wordt behandeld in paragraaf 4.3. Wanneer de frequentie 

responsfunctie bekend is kan met behulp van de Hilbert trans- 

fomatie gepoogd worden een eventuele niet-lineariteit op te 

sporen. Het berekenen van de Hilbert transformatie gebeurt met 

het programma TRANSF (zie paragraaf 2 . 3 ) .  De gevonden frequentie 

responsfuncties, zowel voor a ls  na Hilbert transformatie, worden 

getoond in paragraaf 4.4.  De evaluatie van de resultaten 

tenslotte gebeurt in paragraaf 4 .5 .  

4.9, Meten met PCMZ 

4 . 2 . 1  Beknopte beschri.jving van PCMX 

PCMZ is een flexibel, software gestuurd meetsysteem opgebouwd 

rond een IBM (compatible) Personal Computer. De hardware kan 

globaal in drie onderdelen verdeeld worden: 
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4 kanaals 

interf ace meeteenheid 

fig 4 . 1  

De PC is een IBM (compatible) personal computer, voorzien van 

640Kb RAM geheugen en een 20 Mb harddisk. De PC dient als 

centraal stuurorgaan van het meetsysteem, als opslagmedium voor 

de gemeten waarden en voor de verwerking hiervan, De interface is 

nodig voor de communicatie tussen de PC en de feitelijke 

meeteenheid. De meeteenheid is voorzien van vier onafhankelijke 

analoge ingangen. Wet is hierdoor mogelijk om vier signalen 

simultaan te meten. Elk van de analoge ingangen omvat onder 

andere : 

- een instelbare gain en offset om het ingangssignaal optimaal 

aan te passen aan de range van de (ook in de meeteenheid 

aanwezige) analoog digitaal converter, 

- een analoog, low-pass, anti-aliasing filter met een variabele 
kantelfrequentie, De waarde van deze kantelfrequentie kan 

softwarematig veranderd worden. Een anti-aliasing filter is 

nodig om de frequentieinhoud van het signaal te beperken. De 

maximale frequentie die in het signaal voorkomt mag volgens het 

bemonsteringstheorema van Shannon niet groter zijn dan de helft 

van de samplefrequentie. 
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V o o r  gedetailleerdere informatie over de opbouw van PCM2 wordt 

verwezen naar [ 7 . ] ,  

4 . 2 . 2  Het bepalen van de frequentie responsfunctie 

Om een frequentie responsfunctie van een systeem te verkrijgen 

moet zowel het ingangssignaal x(t) als het uitgangssignaal y(t) 

van het systeem gemeten worden, Het ingangssignaal moet tevens 

voldoende 'rijk' zijn, d.w.z. het ingangssignaal moet alle 

frequenties bevatten, waarvan de overdracht bepaald moet worden. 

Daarom is als ingangssignaal gekozen voor witte ruis, afkomstig 

van een ruisgenerator. Volkomen witte ruis is in de praktijk niet 

realiseerbaar, maar het signaal afkomstig van de ruisgenerator 

bleek voldoende wit over het beschouwde frequentiebereik. Voor de 

gemeten ingang x(t) en uitgang y(t) geldt: 

8 
waarbij&(t) de impulsrespons van het systeem representeert. V o o r  

de impulsrespons geldt ook de volgende relatie: 

met crosscorrelatie R 

stap naar het frequentiedomein ziet relatie (4.2) er als volgt 

(t) en autocorrelatie RXX(t)+ Na de over- XY 

uit: 

De convolutie in het tijddomein, ( 4 . 2 1 ,  is nu overgegaan in een 
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vermenigvuldiging in het frequentiedomein, ( 4 . 3 ) .  De frequentie 

responsfunctiemf) kan nu eenvoudig bepaald worden uit de 
e 

crosspowerspectrum S (f) en het autopowerspectrum S (f), Kort XY xx 
samengevat is de procedure als volgt: eerst wordt met PCM2 de 

ingangs- en uitgangssignalen x(t) resp. y(t) gemeten, De gemeten 

data wordt vervolgens aan het programma TRANSF aangeboden. TRANSF 

bepaalt hieruit met behulp van het FFT algoritme schatters voor 

S 

relatie ( 4 . 3 )  bepaald kan worden. Omdat met 'witte' ruis 

(f) en Sxx(f), zodat de frequentie responsfunctie volgens XY 

geexciteerd is zal de frequentie responsfunctie een grillig 

verloop te zien geven, Dit kan verholpen worden door een groot 

aantal metingen te doen (bijv. 5 0 )  en over de frequentie 

responsfuncties te middelen. 

4.3 Metingen met de hand gedaan 
i 

Omdat het met het PC-meetsysteem nauwelijks mogelijk is om een 

frequentie responsfunctie te meten op basis van harmonische 

excitatie, is overgegaan op het handmatig meten. Er is als 

excitatiebron gebruik gemaakt van een sinusgenerator met digitale 

uitlezing. Voor het meten van de uitgangssignalen is gebruik 

gemaakt van een oscilloscoop. De frequentie responsfunctie wordt 

nu punt voor punt bepaald door het frequentiegebied met kleine 

stappen te doorlopen en bij iedere frequentie ook de waarde van 

het uitgangssignaal te meten. De amplitude van het ingangssignaal 

moet hierbij wel constant gehouden worden omdat bij een niet- 

lineair systeem de frequentie responsfunctie ook afhankelijk is 

van de amplitude van het ingangssignaal. Er zijn verschillende 

frequentie responsfuncties op deze manier bepaald, met iedere 



I 

22 

keer andere instellingen van de simulator. Er zijn op deze manier 

metingen verricht van de volgende systemen: 

- lineair systeem 
- duffing systeem met sterk positieve niet-lineariteit 
- duffing systeem met zwak positieve niet-lineariteit 
- duffing systeem met negatieve niet-lineariteit 

Er is bij elk systeem, bij i 50 frequenties, de amplitude en 

faseverschuiving gemeten, Door interpoleren is het aantal 

meetwaarden op een voldoend grote waarde, 5 1 2 ,  gebracht, waarna 

de meekdata is geconverteerd naar een formaat, zodanig dat deze 

door TRANSF kan worden gelezen. 

4.4 Meetresultaten 

1 

In de figuren 4 . 2  t/m 4 . 7  zijn de meetresultaten grafisch 

weergegeven. Het verloop van de frequentie responsfunctie G(f) is 

samen met die van de Hilbert getransformeerde functie H(f) in 

dezelfde figuur weergegeven. 

Elke figuur bestaat uit drie delen: 

- amplitudeverloop 
- f aseverloop 

- polair diagram 
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5 .  Conclusies en aanbevelingen 

Het blijkt goed mogelijk te zijn, niet-lineariteiten aan de tonen 

met behulp van de Hilbert transformatie. De voorwaarde die 

hierbij gesteld moet worden is dat harmonische excitatie vereist 

is. Bij excitatie met een ruissignaal bleek het niet mogelijk de 

niet-lineariteit aan te kunnen tonen. 

Wanneer een klein frequentie interval beschouwd wordt 

(bijvoorbeeld wanneer men slechts 1 piek uit de frequentie 
responsfunctie wil analyzeren), treden er afbreekfouten op, 

De afbreekfouten kunnen gecompenseerd worden door het in rekening 

brengen van correctietermen. Dit is door tijdgebrek niet verder 

uitgewerkt, 
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