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Samenvatting 

Doel van het onderzoek is het bepalen van periodieke oplossingen van niet-lineaire dy- 
namische systemen. De beschouwde dynamische systemen hebben de complicatie dat er 
discontinuïteiten in de periodieke oplossing kunnen optreden. Hierdoor kan het onmogelijk 
worden om de periodieke oplossing te bepalen met gebruikelijke methoden, zoals tijdsdis- 
cretisatie. Bij de shooting methode wordt gebruik gemaakt van tijdsintegratie, waardoor het 
wel mogelijk is om periodieke oplossingen te  bepalen van dynamische systemen met discon- 
tinuïteiten. Dit voordeel van de shooting methode is dan ook de reden van het gebruik ervan 
in dit onderzoek. 

In het algemeen kan de shooting methode gebruikt worden om tweepunts randwaardepro- 
blemen op t e  lossen. Het principe van de shooting methode is dat voor de onbekende rand- 
waarden in het randwaardeprobleem een schatting gedaan wordt waardoor een startwaardepro- 
bleem ontstaat. Dat kan dan eenvoudig met numerieke integratie opgelost worden. Indien de 
geschatte randwaarden niet correct zijn, zal uit de randvoorwaarden van het randwaardeprob- 
leem een foutvector af te  leiden zijn. Met behulp van de Newton methode worden de geschatte 
randwaarden iteratief zodanig verbeterd, dat de foutvector verwaarloosbaar wordt. Daarmee 
is het randwaardeprobleem opgelost. 

In dit tussenverslag wordt eerst de theorie besproken van de directe shooting methode en 
de meervoudige shooting methode. Daarna wordt ingegaan op het gebruik van de shooting 
methode voor bijzondere randwaardeproblemen, namelijk de bepaling van periodieke oplossin- 
gen. Daar de shooting methode bedoeld is voor numerieke toepassing, wordt ook ingegaan 
op de werking van FORTRAN NAG routines die gebruik maken van de shooting methode. 
Deze routines worden in dit onderzoek gebruikt om de periodieke oplossingen te  berekenen. 

De berekende periodieke oplossingen zullen worden gebruikt in een parameterschatpro- 
gramma. In dat programma worden de berekende periodieke oplossingen vergeleken met 
gemeten periodieke oplossingen. Het verschil tussen deze twee oplossingen, is een maat voor 
de aanpassing van de parameters in het mathematisch model van het dynamisch systeem. Op 
de parameterschatmethoden wordt in dit verslag verder niet ingegaan en er wordt verwezen 
naar Verbeek [24,25]. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Dynamische systemen kunnen beschreven worden met mathematische modellen. Deze mo- 
dellen worden steeds geavanceerder. Kwalitatief kunnen deze modellen meestal opgesteld 
worden aan de hand van het t e  beschrijven systeem. Kwantitatief, dus met betrekking tot de 
waarden van de in het model voorkomende parameters, zijn deze modellen vaak erg moeilijk te 
bepalen. Indien dit het geval is, kan gebruik gemaakt worden van parameterschatmethoden. 
Bij deze methoden worden parameterwaarden in het kwalitatief bepaalde model iteratief zo- 
danig bepaald, dat het verschil tussen de responsie van het mathematische model en het 
werkelijke dynamische systeem minimaal wordt. Sinds enige tijd werkt men op de TUE, in 
samenwerking met DAF S.P., aan een parameterschatprogramma, toegepast op een landings- 
gestel van een F16. In tegenstelling tot de gebruikelijke methoden om het transiënt gedrag van 
het landingsgestel te  meten in een zogenaamde “drop-test” , wordt gebruik gemaakt van lange 
termijn gedrag onder periodieke excitatie in een zogenaamde “ shaker-test ” . Men verwacht 
hiermee karakteristiekere gegevens voor parameterschatdoeleinden te kunnen verkrijgen. 

Voor de bepaling van periodieke oplossingen van dynamische systemen zijn meerdere 
methoden toepasbaar. Tot nu toe werd in het onderzoek gebruik gemaakt van tijdsdiscreti- 
satie methoden. Omdat bij deze methoden de oplossing op ieder van de discrete tijdstippen 
uit een groot stelsel vergelijkingen in een keer bepaald wordt, kunnen periodieke oplossin- 
gen met discontiuiteiten in bepaalde gevallen niet worden berekend. Dit kan een wezenlijke 
tekortkoming van deze methode zijn daar gebleken is dat in de periodieke oplossing van het 
landingsgestel (en dat geldt evenzeer voor vele andere dynamische systemen) discontinuïteiten 
ten gevolge van wrijving en aanslagen op kunnen treden. Om de periodieke oplossingen met 
discontinuïteiten toch te  kunnen berekenen, kan gebruik gemaakt worden van de shooting 
methode. Bij deze methode wordt namelijk tijdsintegratie gebruikt om de periodieke oplos- 
sing te  bepalen. Hierdoor is het mogelijk om in iedere integratiestap de toestand te testen en 
op die manier impliciet de discontinuïteiten in het model te  definiëren. 

De bepaling van periodieke oplossingen is een van de mogelijkheden van de shooting 
methode. In het algemeen kan de methode gebruikt worden om tweepunts randwaarde- 
problemen op te  lossen. Naast de gezochte trajectorie worden de nog onbekende randwaarden 
bepaald. Ook bestaat de mogelijkheid om eventueel gezochte parameters in de differentiaal- 
vergelijkingen te  bepalen. Al deze onbekenden worden bepaald door ze gelijk te  stellen aan 
een aantal zogenaamde shooting parameters. Voor deze shooting parameters wordt een be- 
ginschatting gemaakt, waarna ze iteratief opgelost worden. De oplossingen zijn die waarden 
waarvoor aan het randwaarde probleem voldaan wordt. Het maximale aantal onbekende 
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randwaarden dat zo bepaald kan worden is gelijk aan het aantal differentiaal vergelijkingen 
in het randwaarde probleem. Voor elke overige onbekende moet een algebraïsche vergelijking 
toegevoegd worden. Het berekenen van de gezochte waarden van de shooting parameters, en 
daarmee dus ook het bepalen van de oplossing van het randwaardeprobleem, kan vertaald 
worden in het bepalen van de nulpunten van een functionaal. Aan deze functionaal liggen 
twee eisen ten grondslag, te weten: 

1. Zij moet differentieerbaar zijn naar de shooting parameters in verband met het oplospro- 
ces, 

2. Zij moet nul zijn voor de gezochte waarden van de shooting parameters. 

De oplossing van dit nulpuntprobleem kan bijvoorbeeld bepaald worden met een Newton 
proces. 

In dit onderzoek wordt de shooting methode gebruikt om periodieke oplossingen te  bepalen 
van differentiaal vergelijkingen. De periodetijd wordt bekend verondersteld en gelijk gesteld 
aan de periodetijd van de excitatie. Als shooting parameters worden de toestandscomponen- 
ten (verplaatsing en snelheid) op het begintijdstip gekozen. Hierdoor beschouwt men niet 
een tweepunts randwaardeprobleem, wat het bepalen van een periodieke oplossing eigenlijk 
is, maar een startwaardeprobleem, dat recht toe recht aan met numerieke integratie opgelost 
kan worden. Na de integratie kan men in navolging van de bovengenoemde eisen een func- 
tionaal definiëren als het verschil tussen de met numerieke integratie bepaalde eindtoest and 
en begintoestand (shooting parameters). Met het Newton proces kan iteratief een zodanige 
begintoestand bepaald worden, dat de functionaal een bepaalde kleine waarde onderschrijdt 
(convergentie criterium). In de oplossing voorkomende discontinuïteiten zijn in de integratie 
meegenomen door bij iedere integratiestap de toestand te testen en het bij het resultaat van 
de test behorende stelsel differentiaalvergelijkingen verder te integreren. 

3 



Hoofdstuk 2 

De Shooting Methode 

2.1 Directe Shooting Methode 

Met de ontwikkeling van numerieke integratie algorithmen werd het oplossen van start- 
waardeproblemen van gewone differentiaalvergelijkingen steeds eenvoudiger en nauwkeuriger. 
Startwaardeproblemen zijn echter een bijzonder geval van de algemene klasse van rand- 
waardeproblemen, welke niet zonder meer met numerieke integratie opgelost kunnen worden. 
Randwaardeproblemen kunnen als volgt gedefiniëerd worden: 

Y' = f ( X , Y )  1 

g Is hier dus een vectorfunctie van de randwaarden y(.) en y(b) .  Er wordt nu een oplossing 
gezocht voor de differentiaalvergelijking (2.1) op het interval [u,b] = {x I a 5 x 5 b }  
die voldoet aan de randvoorwaarden Om dit randwaarde probleem op te lossen, 
beschouwen we het verwante startwaardeprobleem: 

(2.2). 

u' = f(z, u) (2.3) 

met start waarde 
U(.) = s 

waarin s de nader te bepalen shooting parametervector is. Deze moet zodanig zijn dat aan 
de volgende voorwaarde voldaan wordt: 

#(s) = g(s, u(b; s)) = o (2.5) 

waarin u(b,s) de oplossing van het startwaardeprobleem (2.3) is op x = b. Als s = s* een 
oplossing is van (2.5) dan is y(x) 3 u(x;s*) een oplossing van het randwaardeprobleem 
(2.1). Zo is dus het randwaardeprobleem gereduceerd tot het bepalen van de nulpunten van 
de functionaal Cp(s). 

Voor de bepaling van de nulpunten van (2.5) kan gebruik gemaakt worden van de Newton 
methode. Met deze methode wordt iteratief de oplossing s* bepaald volgens: 
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waarin so de beginschatting van de shooting parametervector is en Q(s,) de Jacobiaan in de 
v e  iteratie is: 

Hier is: 
u&) % u(z;s,) 

en omdat u,(a) = s,, geldt: 
U ( a ;  SU) = 1 

U(b;  sv) kan dan opgelost worden uit het volgende matrix startwaarde probleem: 

i 

d 
(‘E 

(2.10) 

(2.11) 

met als startwaarde U ( a ;  s v )  = I. 
Daar nu bekend is hoe (in iedere iteratieslag) de Jacobiaan bepaald kan worden, kan nu 

het nulpuntprobleem (2.5), en daarmee dus ook het randwaarde probleem, opgelost worden. 
Voor de inzichtelijkheid is hier niet de meest algemene beschrijving van de shooting methode 
gegeven, zoals die bijvoorbeeld beschreven staat in Hall et al. [SI, maar een enigzins vereen- 
voudigde vorm zoals beschreven in Keller [13]. De vereenvoudiging bestaat hierin dat alleen 
de randwaarden op z = a geschat worden. Het is evenwel denkbaar dat een aantal randwaar- 
den op z = a en een aantal randwaarden op z = b geschat worden. In dit meer algemene 
geval worden de shooting parameters verdeeld over de beide randpunten a en b, waarna va- 
nuit a en b respectievelijk voor- en achterwaarts geïntegreerd wordt tot een t e  kiezen punt 
z = m (m  E [a,b]).  In dit punt dienen de trajectories vanuit a en b zodanig gematcht 
te  worden dat een continu verloop ontstaat. Deze beschrijving van de shooting methode is 
eenvoudig terug te  voeren op de hierboven beschreven eenvoudige beschrijving, door het punt 
m in b te  leggen. Overigens is de uitgebreide beschrijving een stap in de richting van de later 
te  bespreken meervoudige shooting methode. De integratieprocessen voor de eenvoudige en 
de uitgebreide beschrijving van de directe shooting methode, alsmede voor de meervoudige 
shooting methode, zijn geïllustreerd in figuur 2.1. 
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Er volgt nu en korte beschouwing met betrekking tot voorwaarden voor de vertaling van 
het randwaarde probleem in het nulwaardeprobleem en convergentie van het Newton proces 
in het geval van de eenvoudige beschrijving (Keller [13]). 

Opdat (2.5) een enkelvoudige? geïsoleerde oplossing heeft ? moet y( 2) een geïsoleerde 
oplossing van (2.1) zijn. Hiertoe wordt geëist dat f(z,v) glad is in een 99buis99 met straal S 
rondom de oplossing y(%): 

Veronderstellen we dan dat: 

dan bestaat er een unieke oplossing u(a;  S )  van (2.3) voor elke S binnen de bolvormige ruimte 
met straal p om de oplossing y ( a ) :  

De functionaal + ( s )  is goed gedefinieerd en heeft een éénéénduidige oplossing s* binnen 
S,(y(a)) als voor p geldt: 

p = Se- K(b-a)  (2.15) 

Wezenlijk is ook welke eisen aan de beginschatting opgelegd moeten worden. We definiëren 
dit probleem als het vinden van een zo groot mogelijk gebied rondom de uniek veronderstelde 
oplossing s* ? waarbinnen ieder punt gekozen kan worden als beginschatting SO waarmee het 
Newton proces nog convergeert. We zullen dit gebied het "attractie gebied van s*" noemen 
en definiëren het als volgt: 

Sp*(s*) { s  :[I s* - s 115 p * }  (2.16) 

Met behulp van het Kantorovich theorema kan een uitspraak gedaan worden over de grootte 
van dit attractie gebied. We zullen de grootte uitdrukken in de straal p* van de attractie bol 
S,, om de geïsoleerde oplossing s* van het nulwaarde probleem #(s )  = O .  

Veronderst el: 
I I  Q-'(s*) IK P; (2.17) 

II Q(s )  - &(E) I15 Y II s - II v s ,s  E S,*(s*) (2.18) 

dan geldt voor elke beginschatting SO E Sp*(s*) dat s,  E S,*(s*) gedurende alle iteraties van 
(2.6) en dat de iteratie kwadratisch convergeert naar s*: 

en 

Opdat het convergentiecriterium (2.19) geldig blijft voor elke s, E Sp*, zelfs in het slechtste 
geval wanneer immers geldt: 

II sv - s* I/= P* (2.20) 

moet voor a! gelden: 
1 I 

a ! < -  
P* 

(2.21) 
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Eenvoudige beschrijving 
directe shooting methode 

Al 

Uitgebreide beschrijving 
directe shooting methode 

m b a 

A2 
x = [ o = a  2 = El  2 = t 2  

... 

i 

Figuur 2.1: Integratieverloop bij eenvoudige, uitgebreide en meervoudige shooting methode. 
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Voor (Y kan afgeleid worden: 
(2.22) 

Voor de straal p* geldt dan dus: 
2 

P*BY < $ 7  (2.23) 

(Keller [13]). We zullen verder geen aandacht besteden aan deze convergentie eisen. Deze 
korte beschmwing ever de convergentie van de Newton methode dient slechts als indicatie 
van mogelijke oorzaken van eventuele convergentie problemen als gevolg van slechte begin- 
schattingen. Er zal verder niet mee gewerkt worden, ten eerste omdat in dit onderzoek bij 
de berekeningen gebruik gemaakt wordt van NAG routines die hun eigen convergentiesturing 
hebben, en ten tweede omdat in principe relatief goede beginschattingen voorhanden zijn 
uit de gemeten data. Twee opmerkingen met betrekking tot convergentie van de Newton 
methode dienen nog gemaakt te  worden: 

1. Numerieke fouten als gevolg van de eindige machinenauwkeurigheid en benaderingsal- 
gorithmen voor onder meer de numerieke integratie, beïnvloeden de grootte van het 
attractie gebied, 

2. Gebruik van Meervoudige Shooting, dat hierna kort uiteengezet zal  worden, kan het 
attractiegebied vergroten. 

2.2 Meervoudige Shooting Methode 

Bij de shooting methode zoals tot nu toe gepresenteerd, worden eventuele problemen voor- 
namelijk veroorzaakt door: 

1. Slechte beginschattingen voor de parametervector 

2. Instabiliteit van het startwaarde probleem. 

Enig inzicht in de eerste oorzaak kan verkregen worden met de hierboven gegeven uiteenzetting 
over de convergentie van de Newton methode. Er is echter geen algemeen geldige procedure 
aan t e  geven waarmee goede beginschattingen bepaald kunnen worden. Een goede beginschat- 
ting kan in de regel gemaakt worden als er een goede voorkennis van het beschouwde systeem 
is. Als dit niet het geval is, is het niet ongewoon om tot 90 % van de rekeninspanning te  wijden 
aan het bepalen van een omgeving van de oplossing, i.e. een goede beginschatting (Keller [la]). 
De tweede oorzaak heeft tot gevolg dat het nulwaarde probleem (2.5) slecht geconditioneerd 
wordt. De functionaal q5 wordt immers zeer gevoelig voor de startwaarde s. Problemen als 
gevolg hiervan kunnen soms verholpen worden door grotere rekennauwkeurigheid. Dat is 
echter vaak geen praktische oplossing door t e  grote rekentijden. Een andere oplossing voor 
dit probleem kan gevonden worden in het gebruik van de zogenaamde meervoudige shooting 
methode (Keller [12]). 

Bij de meervoudige shooting methode wordt het beschouwde interval [a, b] verdeeld in een 
aantal deelintervallen met knooppunten [ j :  

a = [O < < . . . < tJ = b (2.24) 
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Op ieder deelinterval [[j3-1 , 5j] wordt nu een startwaarde probleem gedefiniëerd: 

(2.25) 

q ( t j - 1 )  = s j  1 j = 1 7 2  , . . . , J  (2.26) 
Er wordt nu gezocht naar zodanige startwaarde vectoren s j  dat een continu verloop van de 
oplossing ontstaat op het gehele interval [a ,  b ] .  Deze continue oplossing voldoet dan vanzelf 
aaii (2.1) en het oorspronkelijke randwaardeprebleem is epgelost. 

(2.5) de volgende functionaal @ 
opgesteld: 

Teneinde (2.25) op te lossen, wordt in plaats van 

s 2  - Ul(t-1; Sl)  
(2.27) 

S J  - UJ--l([J-i; SJ-1) 

waarin: 

S =  * ('i 
S J  

(2.28) 

In principe kan dit nieuwe probleem gezien worden als uitbreiding van het oorspronkelijke 
randwaarde probleem met een aantal dimensies. Om (2.27) in de vorm van (2.5) te  kunnen 
schrijven, voeren we de nieuwe onafhankelijke variabele 2 in: 

7 7 j = 1,2, ..., J (2.29) n (z - t j -1)  A .  = t. - [ .  x =  3 - 3 3-1 4 
Hiermee kan het randwaarde probleem (2.1) geschreven worden als: 

y' = f(2, y )  7 O I 2 5 1  9 ( 'GE) (2.30) 
d 

waarin 

y 3  f s  - (:I (2.31) 

* (:j YJ ; fJ 

Voor y en f geldt: 
Yj@) zz Y(,$-1 t ZAj) (2.32) 

en 
fj(2, yj(2)) EE Ajf(tj-i t 2Aj, y(&i t 2Aj)) 7 j = 1,2,  ..., J (2.33) 

Annaloog aan (2.2) volgt voor de continuïteits- en randvoorwaarden: 

(2.34) 
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In plaats van het startwaarde probleem (2.25) schrijven we nu: 

met: 

d u' = f(2, û) 1 0 < 2 < i  1 ( ' - &  

û(0) = I; 

Ui(. i- 2&; Sl) 
W ( l 1  + 2Aa; 4 

UJ(SJ-l+ 2 A J ;  s.7) 

û(2;S) I 

en in plaats van de functionaal (2.27) schrijven we: 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

&(i) I g(s, û(1; I;)) (2.38) 

Het sterke punt van deze nieuwe formulering is eenvoudig in te zien, namelijk dat het integratie 
interval teruggebracht is van [a,  b] naar maximaal Amuz = maz(Aj)  ; j = 1,2, .  . . , J .  Dit 
is in het bijzonder voordelig bij instabiele startwaarde problemen. Eveneens kan aangetoond 
worden dat de straal van de bolvormige ruimte om de oplossing ? ( O ) ,  waarbinnen voor iedere 
d E S;(Y(O>) een unieke oplossing U(2; s) bestaat, toeneemt tot: 

-K(b-CL) 
p = S e  J (2.39) 

De bolvormige ruimte is dan gedefiniëerd volgens: 

S;(?(O)) = : I 1  ?(O)  - s [li e>; (2.40) 

Voor de bolvormige ruimte om een oplossing I;* van het nieuwe nulwaarde probleem (2.38) 
waarbinnen elk punt als beginschatting kan dienen voor een kwadratisch convergerend Newton 
proces, geldt dat de straal toeneemt tot: 

(2.41) 

ten opzichte van de straal behorende bij het oude nulwaarde probleem (2.5). Blijkbaar 
neemt dus de ruimte die beschikbaar is voor goede beginschattingen So toe als het interval 
[u,b] in meer dan twee deelintervallen wordt gesplitst (dus J > 3) (Keller [13]). Hiermee is 
dus ook enigzins aannemelijk gemaakt dat bij convergentie problemen ten gevolge van slechte 
beginschattingen, toepassing van meervoudige shooting een oplossing kan bieden. 

* ( l - $ ) K ( b - u )  b * = p e  

2.3 Toest andsbeschrijving 

Bij de shooting methode zoals tot nu toe gepresenteerd, is steeds uitgegaan van een eerste 
orde beschrijving. Daar er naast eerste orde systemen ook hogere orde systemen beschouwd 
worden, wordt hier kort ingegaan op de bepaling van de toestandsvorm van hogere orde 
systemen. In dit onderzoek beperken we ons tot beschrijving van het dynamisch gedrag van 
mechanische systemen. De differentiaalvergelijkingen zijn maximaal van de tweede orde en 
kunnen genoteerd worden als: 

7 (2.42) (-E -) 
d 
d t  

M Y * ( t )  t g(Y*,y*,t) = 0 
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M is hierin de massamatrix, die positief definiet is. g is een vector functie die demping, 
stijf'heid en eventueel overige belastingen in het beschouwde systeem beschrijft. Dit stelsel 
differentiaalvergelijkingen kunnen we in de toestandsvorm schrijven. Neem als toestandsvec- 
tor: 

Y =  [ ;:] 
Met 

y*@> = - K l g ( Y * ,  y*, i) 

volgt: 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

Een voorwaarde voor deze transformatie is dat M-' bepaald kan worden. Daar M positief 
definiet is, kan zij wel geïnverteerd worden, echter als zij een functie van y is, wat bijvoorbeeld 
voor kan komen bij multibody systemen met grote vervormingen, wordt het erg moeilijk om 
M-' analytisch af t e  leiden. Numeriek is dit in principe wel mogelijk door op ieder tijdstip M 
te  berekenen en te inverteren. In dit onderzoek wordt er van uit gegaan dat de beschouwde 
dynamische systemen deze complicatie niet hebben, met andere woorden dat M-' dus gewoon 
analytisch afgeleid kan worden. 
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Hoofdstuk 3 

Periodieke Oplossingen 

De algemene probleemstelling van oplossen van tweepunts randwaardeproblemen wordt in dit 
onderzoek toegespitst op een bijzonder geval, namelijk het bepalen van periodieke oplossin- 
gen. De bijzonderheid komt naar voren in de randvoorwaarden. Het probleem kan als volgt 
genoteerd worden (Ling [15]): 

Y = f(W 7 ( - =  z) (3.1) 
d 

met randvoorwaarden 
g(y(O),  Y ( T N  Y ( 0 )  - Y(T) = * 

Dit onderzoek heeft betrekking op mechanische systemen en y representeert de toestand 
van het systeem, t de tijd en T de periodetijd van de periodieke beweging. Bij gedwongen 
trillingen wordt T gelijk verondersteld aan de periodetijd van excitatie. 

Met de shooting methode kunnen oplossingen van het randwaardeprobleem gevonden 
worden door de nog onbekende randwaarden te bepalen. Ook is het mogelijk om in plaats van 
randwaarden, parameters in de differentiaalvergelijkingen t e  bepalen. Zo kan bijvoorbeeld de 
periodetijd van de periodieke beweging bepaald worden. De werkwijze voor zowel de bepaling 
van alleen maar randwaarden als de bepaling van randwaarden en periodetijd, wordt in het 
volgende aangegeven. 

We beschouwen de begintoestand y ( 0 )  als shooting parameter vector en doen een begin- 
schatting SO. Bij deze gekozen begintoestand yoo = y(0; so) = so hoort een eindtoestand die 
bepaald kan worden met numerieke integratie: 

YTo = Y ( T ;  S O )  (3.3) 

We definiëren nu een functionaal die gelijk is aan de foutvector: 

#(s) = YO - YT = s - YT (3.4) 

s w + 1  = SU - Q - l ( s U )  - 4(%) 7 2, = 0 , l  ,... (3.5) 

Met het Newton proces kan iteratief de oplossing s* van (3.4) bepaald worden volgens: 

Voor de Jacobiaan Q geldt: 
84 ay0 aYT 

&(s) = ds = -&- - ds 
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Yj 

- 
3 

Figuur 3.1: Iteratieverloop bij bekende- en onbekende periodetijd. 

en daar yo = s, volgt: - 
ay0 - = I  
d S  

Ten slotte kan bepaald worden uit het matrix startwaarde probleem 

7 
ay0 

as as = - = I 

(3.7) 

Als T onbekend is gebruiken we eveneens de foutvector 4 ( s )  = y 0 - y ~  a ls  functionaal. Echter 
omdat T als één onbekende toegevoegd is, moet één startwaarde bekend zijn: 

en geldt dus niet meer dat de begintoestand volledig gelijk is aan de shooting parametervector. 
Dientengevolge zijn de enen in de eenheidsmatrix van (3 .7) ,  die behoren bij de elementen 
van S. die niet in yo voorkomen, vervangen door nullen. Voor de Jacobiaan kan in dit geval 

waarbij @ weer uit het volgende matrix startwaardeprobleem bepaald kan worden: 

Voor % geldt: 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

en is een vector met nullen en één 1 op de plaats waar de periodetijd in de shooting 
parametervector staat. Ter ilustratie zijn in figuur 3.1 mogelijke iteratie processen geschetst 
voor beide soorten problemen. 
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Hoofdstuk 4 

Praktische Toepassing van de 
Shooting Methode 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de directe shooting methode zoals die geprogram- 
meerd is in een aantal subroutines van de Fortran NAG bibliotheek. De routines bevinden 
zich in het hoofdstuk "Numerieke integratie van gewone differentiaalvergelijkingen" van de 
NAG bibliotheek en staan geregistreerd als respectievelijk DQ2HAF, D02HBF en D02SAF. 
We volstaan hier met een beknopte beschrijving van de werking van de meest uitgebreide 
routine, D02SAF, en zullen kort ingaan op de verschillen met de andere twee routines. 

De routine D02SAF biedt de mogelijkheid om de differentiaalvergelijking 

7 7 

d 
dx (k -) 

met stuurvergelijkingen 

en randvoorwaarden 

(4.3) 
(4.4) 

op te  lossen. In principe ontstaan de differentiaal vergelijkingen en stuurvergelijkingen uit 
één oorspronkelijk stelsel differentiaal vergelijkingen: 

Indien er in dit oorspronkelijke stelsel echter differentiaal vergelijkingen voorkomen die geen 
functie van de shooting parametervector s zijn, dan worden deze vergelijkingen apart genomen 
en beschouwd als een stelsel stuurvergelijkingen. Het oorspronkelijke probleem wordt n- 
dimensionaal verondersteld en de shooting parametervector m-dimensionaal. De toestandsvec- 
tor y wordt ml-dimensionaal verondersteld en uit de randvoorwaarden (4.3) kunnen dus ml 
algebraïsche vergelijkingen in m onbekende componenten van s afgeleid worden en er geldt: 
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Als mi = m, is met de vergelijkingen die volgen uit (4.3) het probleem volledig geherdefiniëerd 
volgens: 

Als mi < m moeten m - ml algebraïsche vergelijkingen in de overgebleven onbekende param- 
eters uit s toegevoegd worden: 

Deze cvergeblever, rn - mi onbekende paximeters git s kxnnen bijvoorbeeld gebruikt worden 
ter bepaling van parameters in de differentiaal vergelijkingen of x waarden van gezochte knoop- 
punten op het interval. De subroutine biedt namelijk de mogelijkheid om het beschouwde 
interval in subintervallen te verdelen door knooppunten te  definiëren: 

dgl(S)7 g 2 W  = 0 (4.7) 

e(.) = 0 (4.8) 

z1(s) < 4 s )  < . . . < % N ( S )  (4.9) 

Op ieder interval kunnen nu een aantal specifieke wensen, zoals initiële- en maximum inte- 
gratie stapgrootte, gedefiniëerd worden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld stukken met instabiele 
oplossingen y( z) en z(z) nauwkeurig geïntegreerd worden. Verder kunnen discontinue functies 
f1 en fi gedefiniëerd worden, door op de verschillende subintervallen verschillende differentiaal 
vergelijkingen voor te  schrijven. 

Het randwaarde 

op t e  lossen voor s. 

N a  integratie kan 4 

probleem kan nu opgelost worden door functionaal vergelijking 

#@) = 0 (4.10) 

Hierin geldt voor de functionaal 4: 

(4.11) 
L J  

berekend worden. De uiteindelijke (benaderings)oplossing s* van (4.10) 
wordt bepaald met een, eventueel gemodificeerd, Newton proces: 

s,+1 = s, - X Q-I 4, (4.12) 

Hierin is s, de waarde van s in de vde iteratie; 4, = q5(s,) en Q is een benadering van Q, de 
Jacobiaan: 

(4.13) 

Q wordt berekend met numerieke differentiatie. Als Q bijna singulier is of als het iteratie 
proces van (4.12) niet convergeert wordt Q aangepast tot 0. Verschillende geschikte meth- 
oden voor deze aanpassing worden besproken in Gay [6]. De factor X wordt gebruikt om de 
werking van het Newton proces te  verbeteren. X is gelijk aan de meest geschikte waarde uit 
de rij: 

1 i = o, 1,. . . , 4  (4.14) 
1 
2i 
- 

zodanig dat de volgende aanpassing van s volgens (4.12) kleiner zal zijn dan de huidige 
aanpassing: 

I I  Q-14,+r I12 0.9 I I  II (4.15) 

Alleen indien nodig, i.e. als 

1 
m + l  It 0-l4,+1 II> 0.0625(1- -) II O-'+, II (4.16) 
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wordt de Jacobiaan 
intensief is. De iteratie wordt alleen beëindigd als: 

opnieuw bepaald. Dit is omdat de bepaling van Q(m x m) vrij reken- 

1. zij niet gestart kan worden (q5(sg) of &(SO) kunnen niet bepaald worden), 

2. voor geen enkele X of 0 aan (4.15) voldaan kan worden. 

De Jacobiaan wordt aIfhankeiijk van de gewenste nauwkeurigheid berekend met voorwaartse 
-, achterwaartse - of centrale differentie. Omdat de Jacobiaan met  mmerieke differefitiatie 
bepaald wordt, bestaat bij deze routines de mogelijkheid om andere waarden dan startwaar- 
den op te  lossen als shooting parameters. Edoch zal deze faciliteit niet gebruikt worden 
in dit onderzoek. Parameters in het mathematisch model van het te  onderzoeken systeem 
worden in eerste instantie immers bekend verondersteld en slechts de periodieke oplossing be- 
hoeft bepaald t e  worden. De modelparameters worden later in het parameterschatprogramma 
bepaald met behulp van de berekende periodieke oplossingen. 

De subroutine D02SAF bevat verder nog een breed scala van controlle-, stuur- en correctie 
mechanismen ten behoeve van het Newton proces en de numerieke integratie, waardoor zij 
vrij robuust genoemd mag worden. De twee andere routines verschillen voornamelijk door 
het ontbreken van deze robuustheid en een aantal mogelijkheden. Globaal komt het erop 
neer dat de "middelste" routine, Dû2HBF, niet de mogelijkheid van intervalverdeling bezit 
en de simpelste routine, DO'LHAF, bovendien niet de mogelijkheid heeft om andere waarden 
dan randwaarden t e  bepalen met het shooting proces. Voor een beschrijving van de routines 
wordt verwezen naar [19], Gladwel [7] en Hall et al. [SI. 
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Hoofdstuk 5 

Discontinuïteiten 

In veel dynamische systemen bestaat de mogelijkheid dat discontinuïteiten optreden. De 
beschrijvende differentiaalvergelijkingen van deze systemen veranderen bij het optreden van 
een discontinuïteit plotseling van vorm. Bij mechanische systemen kunnen discontinuïteiten in 
de beweging van het systeem ontstaan door bijvoorbeeld wrijving of aanslagen. Zo is in het 
vliegtuiglandingsgestel, het onderwerp van dit onderzoek, een wrijvingsterm afkomstig van 
een sfdichting waarschijnlijk de oorzaak van de belangrijkste discontinuïteit in de kracht-weg 
relatie. Een wrijvingsterm gedraagt zich globaal als de wiskundige ”sign” functie, doordat zij 
een -in principe constante- kracht representeert die tegengesteld gericht is aan de snelheid. 
Op het moment dus dat de snelheid van teken wisselt, zal de wrijvingsterm dit ook doen en 
zal  de kracht op het systeem een sprong vertonen. 

Bij de numerieke analyse van dynamische systemen met discontinuïteiten, is het essen- 
tieel om het discontinuïteitspunt zo exact mogelijk te  bepalen. De oplossing is namelijk 
zeer gevoelig voor de plaats (tijdstip) van de discontinuïteiten. Er zijn een aantal metho- 
den waarmee tijdens de numerieke integratie de discontinuïteitspunten nauwkeurig benaderd 
kunnen worden (Henon [lo], Hay et al. [9], O’Regan [20], Borthwick [i]). Een eerste eis 
hierbij is dat de overschrijding van een discontinuïteitspunt tijdens de numerieke integratie, 
gedetecteerd moet kunnen worden. In de in dit onderzoek beschouwde gevallen kan het 
discontinuïteitspunt uitgedrukt worden in de toestand. Bijvoorbeeld in het geval van de 
wrijvingsterm, dan kan het discontinuïteitspunt uitgedrukt worden in de snelheid, namelijk 
het nulpunt van de snelheid. Globaal komen alle methoden er op neer dat de integratiestap 
waarbinnen de discontinuïteit gedetecteerd is, opnieuw genomen wordt met een kleinere stap- 
grootte. 

Een eenvoudige manier om de stapgrootte aan te passen is herhaalde staphalvering tot 
het discontinuïteitspunt nauwkeurig genoeg benaderd is volgens een of ander convergentiecri- 
terium. Een andere mogelijkheid om de stapgrootte aan te  passen is lineaire interpolatie 
binnen de laatste stap. Als bijvoorbeeld in de laatstgenomen stap de snelheid de nulwaarde 
overschrijdt, in het geval van de wrijvingsterm, dan wordt door middel van lineaire interpo- 
latie tussen de snelheden aan het begin en het eind van de stap, de grootte van de nieuwe 
integratiestap bepaald. Ook zijn analoog aan deze methode allerlei hogere orde methoden 
ontwikkeld (O’Regan [20], Borthwick [i]). Een geheel andere methode komt erop neer dat de 
laatste integratiestap niet opnieuw wordt genomen in de onafhankelijke variabele (de tijd bij 
tijdsintegratie), maar deze integratiestap genomen wordt in de afhankelijke variabele waarin 
de discontinuïteit uitgedrukt kan worden. Op die manier kan men in principe in een keer exact 
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naar het discontinuïteitspunt toestappen (Henon [lo]). Ook bieden integratiealgorithrnen met 
automatische stapgrootebepaling, zoals Runge-Kutta-Fehlberg en Runge-Kutta-Merson, mo- 
gelijkheden om de stapgrootte zodanig aan te passen dat het discontinuïteitspunt nauwkeurig 
benaderd wordt. 

Omdat de in dit onderzoek gebruikte NAG routines gebruik maken van het Runge-Kutta- 
Merson (RKM) algorithme, zullen we kort op de werking hiervan ingaan. Het algorithme 
controleert de grootte van de iniegratiefout, &e af zal riemen bij afnemende stapgrootte. De 
integratiefout kan voor elke stap berekend worden met een eenvondige fvrmde (Merson [?7], 
Lance [14]), waarna gecontroleerd wordt of de fout de door de gebruiker gedefinieerde mini- 
mumwaarde onderschreden heeft. Is dit niet het geval, dan wordt de stapgrootte verkleind en 
de integratiestap herhaald. De aanvankelijk door Merson gebruikte formule voor de bereken- 
ing van de integratiefout geeft een te grote waarde. In principe behoudt het algorithme toch 
zijn juiste werking, zij het dat het inzicht in de nauwkeurigheid enigzins verloren gaat. Een 
discussie hierover is te vinden in Chai [4]. Een voordeel van het gebruik van het RKM inte- 
gratiealgorithme is dat bij iedere berekening van de gradiënt de discontinuïteitsfunctie wordt 
gecheckt , en dat dus bij overschrijding van een discontinuïteit , van differentiaalvergelijking 
wordt gewisseld. Hierdoor zal bij een integratiestap over een discontinuïteitspunt een relatief 
grote fout optreden door de plotseling veranderende gradiënt, waardoor deze stap dus extra 
klein zal moeten worden. Hiermee wordt dus vanzelf voldaan aan de eis om dicht bij het 
discontinuíteitspunt uit te komen met de integratiestap. Voor een uitgebreidere behandeling 
van het RKM algorithme wordt verwezen naar Merson [17], Lance [14], Braekhus et al. [2], 
Chai [4] en Crosbie et al. [5). 

Aan de hand van een aantal testproblemen is nagegaan in hoeverre de gebruikte rou- 
tines bruikbaar zijn voor de bepaling van periodieke oplossingen met discontinuïteiten. Er is 
uitgegaan van een aantal discontinue systemen volgens de Jager [li]. 

5.1 Starre penverbinding met speling 

Het systeem zoals beschreven door de Jager kan niet geanalyseerd worden met de gebruikte 
programmatuur, omdat er een stap in de snelheid optreedt, waardoor de gradiënt ervan 
(versnelling) een oneindige waarde zou krijgen. Omdat de beschrijving van dynamisch gedrag 
van mechanische systemen zich beperkt tot tweede orde differentiaalvergelijkingen, is het wel 
mogelijk om een stap in de versnelling (kracht) te beschrijven. Hierdoor ontstaat namelijk 
een oneindig grote gradiënt van de versnelling, wat echter geen problemen veroorzaakt omdat 
deze niet in de beschrijving betrokken wordt. Twee mogelijkheden om dit systeem toch te 
beschrijven zijn: 

1. Integreren tot aan het discontinuïteitspunt met het eerste stelsel differentiaalvergelijkin- 
gen en vanaf dat punt het tweede stelsel differentiaalvergelijkingen verder integreren. 
Er wordt dan dus niet over het discontinuïteitspunt heen geïntegreerd, maar tot en met- 
en vanaf geïntegreerd. Dit is echter niet mogelijk met de gebruikte programmatuur. 

2. De wanden beschrijven als zeer stijve veer-demper combinaties, zodanig dat de gewenste 
botsingswet geldt. Er ontstaat dan een systeem vergelijkbaar met dat van de botsende 
kar. De gradiënt van de snelheid (versnelling) rond de botsing wordt nu weliswaar 
groot doch eindig en het is dus mogelijk om gewoon over de discontinuïteiten (twee per 
botsing!) heen te integreren. In principe is deze benadering mogelijk met de gebruikte 
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Figuur 5.1: Fasevlak representatie van de 4-periodieke oplossing van de botsende kar uit de 
Jager [li] en eigen resultaat, en detailweergave van de beweging rond het punt (1,2.254). 

programmatuur, maar zij is niet getest en de verwachting is dat het gedrag niet erg 
stabiel zal zijn. 

5.2 De botsende kar 

In tegenstelling tot bij de penverbinding blijven snelheid en versnelling hier eindig, door- 
dat de stap optreedt in de versnelling. Dit systeem is wel te analyseren met de gebruikte 
programmatuur en er zijn goed overeenkomende 1, 2 en 4 periodieke oplossingen bepaald. 
Noodzakelijk was wel dat de tolerantie van de integratiefout zeer klein genomen werd (orde 

Hierdoor wordt de stapgrootte immers ook klein, in het bijzonder rond de discontinue 
punten. Wordt de integratiefout tolerantie niet klein genoeg genomen, dan wordt het New- 
ton proces slecht geconditioneerd en convergeert niet. Dit is een direct gevolg van de grote 
gevoeligheid van de periodieke oplossing van de plaats van de discontinuïteiten. 

Ter illustratie zijn in figuur 5.1 de 4-periodieke oplossing uit de Jager [ll] en de overeenkom- 
stige eigen resultaten weergegeven. Ook is de beweging rond het eerste botsingspunt op x=l 
vergroot weergegeven, om aan te geven dat de integratiestappen rond dit punt erg klein zijn. 
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Hoofdstuk 6 

Discussie en conclusies 

De shooting methode kan een krachtig gereedschap zijn bij het oplossen van twee punts 
randwaarde problemen. Essentieel zijn een goede beginschatting en een niet t e  lang integratie 
interval bij instabiele differentiaal vergelijkingen. Gebruik van NAG routines damt problemen 
die hierdoor kunnen optreden in door uitgebreide controle en sturing. 

Discontinuïteiten vormen een probleem op zich, door de hoge mate van gevoeligheid van 
de oplossing voor de plaats van de discontinuYteit. Het aanvankelijke idee om discontinue 
periodieke oplossingen te  kunnen bepalen met de shooting methode blijkt juist te zijn. Er 
gelden echter enkele beperkingen met betrekking tot de vorm van de discontinuïteiten, daar 
gebruik gemaakt wordt van de NAG routines. De redenen om deze routines te  gebruiken 
zijn kwaliteit, snelheid en Uitgebreidheid van de mogelijkheden. Zo zijn in de gebruikte NAG 
routine allerlei vormen van convergentiesturing geïmplementeerd ten behoeve van het Newton 
proces. Deze grote uitgebreidheid maakt het tegelijkertijd vrijwel onmogelijk om zelf aan- 
passingen in de routine aan te  brengen. Een nadeel van de gebruikte routine is bijvoorbeeld 
dat gedurende de integratie niet ingegrepen kan worden in het integratieproces. Zo kan dus 
geen discontinuïteitspunt-vindende strategie toegepast worden (bijvoorbeeld volgens Henon 
[lo]). Hiertegenover staat dan weer dat gebruik wordt gemaakt van een variabele stapgrootte 
integratiealgorithme, waarmee dus toch discontinuïteitspunten nauwkeurig benaderd kunnen 
worden. Hiermee kunnen bevredigende resultaten behaald worden, zo bleek uit de testprob- 
lemen (zie ook figuur 5.1). Een ander nadeel van de gebruikte routine is dat discontinuïteiten 
in de verplaatsing of de snelheid niet beschreven kunnen worden. Hierdoor ontstaan namelijk 
oneindig grote afgeleiden, waarmee dus niet verder geïntegreerd kan worden. Systemen van 
dit type zijn echter fysisch niet reëel en kunnen benaderd worden door de stap te  vervangen 
door een zeer steile, continue functie. 

Het gebruik van de NAG routine eist dat de beschouwde systemen in een voor de rou- 
tine geschikte vorm geschreven worden en dat er hier en daar gemanipuleerd moet worden 
met betrekking tot de discontinuïteiten. De werking en bruikbaarheid van de routine zijn 
daarentegen voldoende. 
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