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DIANA 
Finite Element Analysis 

Syntax Reference Chart 

Fonts, Brackets etc. I .  

REYWRD 
da ta  
EXAMPLE 
Annotation 
[ I  o ... 

To be typed exactly as is. 
Data item to be substituted by some value. 
Examples of commands, input data etc. 
Annotational text in syntax description. 
Enclosed stuff is optional; default is indicated in comment like: [MT=lOO] 
Choose zero or more of the enclosed shiff. 
Previous stuff (number, data item, line etc.) may be repeated. 

Data items 
numbern 
nrsd 
nrsn... 
i n t e p i  
r ea l ,  
charc 
word, 
s trings 

Unsignednumber: 12 032 
Two numbers. 
Many numbers, if necessary continued on next line@). 
Integer number (optionally signed): -12 8 +3 4 5 12 9 6 
Floathg point (real) number in scientific notation: 1.3 -2.5 O .  5E-12 -0.5E12 
Single character: T R I 

Word, one to SU significant alphanumerical characters, fist one is a leaer: YOUNG TIME1 
String of characters, if blank(@ in it than surroundéd by quotation mark 
Stresses "Stresses case 1" 

Numbers 
Series of numbers my be input in compressed form: 

2-8 standsfor: 2 3 4 5 6 7 8 
2-8 (2) stands for: 2 4 6 8 
5 (3) standsfor: 5 5 5 

3.6:-9.2(-4.1) standsfor: 3.6 -0.5 -4.6 -8.7 
-12 :+6 (+4) standsfûc -12 -8 -4 O +4 

Menu lines 
Choose one of the things listed below the line. 

I Choose zero or one of the things listed below; default is indicated in comment. 
) Choose zero ore more of the things listed below; default is indicated in comment i 

Input Fields (example) 

1 5 6  12 13 80 

n... i t e m l n  item2, it& 

i t e m 1  
item2 
itemi 

Number data item, must start in the first field (position 1 to 5). 
Word data item, must start in the second field (position 6 to 12). 
One or more numbers, must start in the third field @ition 13 to 80). may continue in third field 
on the next iine(s). 

Command Syntax (example) 
STRESS (.SPC) [EP=eps ,J  

keyworús 
qwlijiers 
parameters 

Commands consist of: 
Words of one to six significant characters: STRESS 
A period followed by one or more characters immediately behind the keyword: STRESS . SP 
Two letters followed by = and a data item: EP=1. E- 6 
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- O. INLEIDING 

PAREST is een moduul bedoeld voor het schatten van materiaal parameters ( PARa- 
meter ESTimation ). Het is geimplementeerd in het eindige elementen pakket DIANA. 
Deze gebruikershandleiding beschrijft het gebruik van PAREST, en moet gezien worden 
als een uitbreiding van de DIANA-gebruikershandleiding (Witte, 1988). H' iernaast 
verschijnt ook nog een programmeurshandleiding van moduul PAREST (Courage, 1988). 

PAREST is gebaseerd op het idee het (extended) KALMAN-filter te gebruiken als 
parameter-schattingstechniek (Oomens, 1988; Hendriks, 1988). Dit is een iteratieve 
techniek hetgeen tot uiting komt in het herhaaldelijk uitvoeren van complete eindige 
elementen sommen, met naar verwachting steeds betere waarden voor de materiaal 
par amet ers. 
Deze eindige elementen berekeningen worden uitgevoerd met behulp van de andere 
modulen van het DIANA-pakket. Hiermee wordt bereikt dat in principe alle model- 
mogelijkheden van DIANA te gebruiken zijn bij het schatten van de parameters. In het 
volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de theorie en uitwerking van het 
KALMAN-filter. 

In de hoofdstukken 2 en 3 worden de complete syntax en betekenis van respectievelijk de 
invoertabellen en commando's gegeven. Voor beide geldt dat deze voor (grote) delen 
overeen komen met invoertabellen en commando's bij 'normale' elementen berekeningen. 
Hierdoor zal vaak verwezen worden naar de DIANA gebruikershandleiding. 

In hoofdstuk 4 wordt de uitvoer, die de verschillende segmenten van moduul PAREST 
verzorgen, besproken. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een voorbeeld gegeven van een berekening met moduul 
PAREST. 
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- 1 THEORIE 

The problem to be solved is to find a column x of unknown material parameters from the 

following equation: 

Yt = ht(x) + vt 

Where: y = a column of measured displacements. 

X =  

V =  

h =  

t =  

a column of unknown parameters. 

a column of system errors. 

some non-linear function. It is assumed that a 

numerical procedure is at hand to calculate y 

when x is known. 

time 

Identification is the problem of using the observables y to estimate the parameters x of 

the actuel system. Usually parameters are treated constant. We could argue that there is 

no alternative, since a parameter is essentially not a variable. Practical factors force us 

to take a less dogmatic view, however. We may know too little about the detailed 

dynamics. The model may have to be linear or Iow-order, because modelling effort is 

limited or the end use requires a simple model. In those circumstances it is better to 

include in the model that a parameter may be time-varying (Norton, 1986): 

Here w ~ - ~  is independent of zero mean and white, i.e. E[w,w,] is zero for s # t .  
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Notice that if Qt-l is zero the parameters xt are modelled as constants. 

Suppose we have at time t an old unbiased estimate 

covariance Pt-l. We receive new noisy observations making up yt, related to % by: 

of a vector with a 

yt = Htx, + vt, cov vt = R (3) 

The observation noise vt has zero mean and covariance R, and is assumed uncorrelated 

with the error in and yt linearly (to keep the computation 

and analysis simple), forming an estimate q of xt. In other words we want 

We wish to combine 

with matrices Jt  and Kt chosen to make % a good estimate. If we ask for % to be 

unbiased, it means that for any x and given Ht 

Hence 

Jt + KtHt = I 

and so 
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Our new linear and unbiased estimate % of % must therefore add to the estimate of 

a correction proportional to the prediction error between the new observation and its 

W e  have yet to fix Kt. We ask for % to have the smallest value predicted by 

possible covariance. Its covariance is: 

where (.) denotes a repeat of the previous bracketed expression. We can find the Kt that 

minimizes Pt by writing down the change L P ,  due to a small change MYt  and choosing 

Kt to make the rate of change of Pt with Kt zero. The so found optimal gain matrix Kt 

is: 

In state estimation (7),  (8) and (9) is a special case of the famous Kalman filter 

(Kalman, 1960; Jazwinski, 1970; Norton, 1986). This important resemblance between 

state and parameter estimation, was found not long after the Kalman filter was devised. 

In general , the observations (displacements) yt are not linear in the parameters % as (3) 

suggests, even not if the material behaviour is linear elastic: e.g. the displacements of 

material points of a bar in tension are inversily proportional to the Youngs modulus. So 

instead of (3)  and (7) we write 
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where % is a non-linear function. Equation (11) together with (8) and (9) now is a 

special case of the extended Kalman filter, where 4 is linearised to fix H,. 

Due to the linearization, the convergence of the estimations could be worse. A solution 

might be to use the same observations yt more than once. In state estimation this is 

called the iterated Kalman filter ( Jazwinski, 1970). 
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- 2. INVOERTABELLEN 

2.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de extra invoer-tabellen besproken die nodig zijn voor module 

PAREST. Geadviseerd wordt om eerst de tabellen voor een "gewone" (niet-)lineaire 

elementen berekening te maken en te testen. Voor lineaire berekeningen is dit beschreven 

in Volume 1A van de DIANA gebruikershandleiding. Voor niet-lineaire berekeningen 

dient men in Volume 4A te kijken. 

Hierna moeten twee extra tabellen worden toegevoegd met extra gegevens voor moduul 

PAREST. Dit zijn de tabellen 'experi' en 'estima', welke achtereenvolgens besproken 

worden in 52.1 en 52.2 

2.1 Tabel 'experi' 

Met behulp van tabel 'experi' worden gegevens, welke verkregen zijn uit het experiment 

(of een simulatie hiervan), ingevoerd. Dit gebeurt met een aantal sub-tabellen in een 

voorgeschreven volgorde. (Dit in tegenstelling tot de tabellen zelf, welke onderling vrij 

verwisseld kunnen worden.) Men dient te beginnen met de sub-tabel "coordi". Daarna 

volgt een aantal maal de sub-tabel "displa". Dit aantal is gelijk aan het aantal metingen 

van de verplaatsingen die men heeft verricht ( bij verschillende tijdstippen of belas- 

tingen). Hierna volgt een aantal maal tabel Ilcovard'l, waarvoor het zelfde geldt. 
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syntax 

COORDI 

DISPLA 

COVARD 

time, 

time, 

DI=ewdim, 

MA=maxpnt, 

MP=exmpnt, 

MT=exmtim, 

De subtabel met de  meetpuntcoordinaten. 

Zie par. 2. i. 1 

De subtabel( len) met de verplaatsingen. 

Zie par. 2.1.2 

De subtabel(Zen) met de covarianties van de 

verplaatsingen. Zie par. 2.1.3 

'EXPERI' Tabelhoofd voor het invoeren van experiment gegevens. 
DI=exndim Dimensie van de meetpunten. Default DI=3. 
MA=maxpnt Maximum aantal meetpunten. Default MA=100. 
MP=exmpnt Hoogst toegelaten meetpuntnummer. Default MP=100. 
M T = m t i m  Hoogst toegelaten tijdnummer. Default MT=100. 

COORDI Sub-t abelhoofd 
DISPLA Sub-tabelhoofd. Afhankelijk van het aantal tijdstippen of belastingen 

volgen meerdere sub-tabellen DISPLA. 

Sub-t abelhoofd. Afhankelijk van het aantal tijdstippen of belastingen 
volgen meerdere sub-tabellen COVARD. 

time Tijdstipnummer of belatingnummer. 
CûVklPj) 

Ti jdstipnummer of belast ingnummer. time 
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Opmerkingen: 
De gegeven volgorde van de sub-tabellen (COORDI-DISPLA-COVARD) is verplicht. 

0 Het tijdstipnummer verwijst naar het nummer van de belasting- of tijd-stap bij een 
niet-lineaire berekening. Deze worden opgegeven in de commando-file (Zie hoofdstuk 3) .  

Bij een lineaire berekening is het tijdstipnummer gelijk aan 1. 
0 Er mogen tijdstipnummers ontbreken. Het is niet verplicht de sub-tabellen in 
oplopende volgorde te nummeren. Dit geldt zowel voor de DISPLA sub-tabellen als voor 
de COVARD sub-tabellen. 



13 

2.1.1 Sub-Tabel: coordi 

Syntax 

COORDI 

1 5 6  80 

subtabel met de  meetpunt-coord. 

... Pntm, coordi, 

pntnr 

coordi 

Meetpuntnummer. N.B.: Er mogen meetpuntnummers ontbreken. 
Meetpuntnummers mogen in willekeurige volgorde worden opgegeven. 

Coordinaten van het meetpunt, afhankelijk van exndim. 
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2.1.2 Sub-Tabel: displa 

syntax 

~ 

DISPLA time, subtabel met verplaatsingen. 

1 5 6  80 

~ 

... Pntnrn displa, 

Pntmn x displx, 

Pntm, Y disply, 

Pntnrn z displz, 

pntnr Meetpuntnummer. Dit nummer refereert naar de meetpunten zoals 
opgegeven bij sub-tabel COORDI. 

displa 

x, y, z 

displx Verplaatsing in x-richting. 
disply Verplaatsing in y-richting. 
displz Verplaatsing in z-richting. 

Verplaatsigen van het meetpunt, afhankelijk van exndim. 
Hiermee wordt aangegeven dat van het betreffende meetpunt slechts 
een verplaatsing als meetwaarde wordt ingevoerd. 

Opmerking: 
0 Indien men in het drie-dimensionale geval twee verplaatsingen van een meetpunt als 
meetwaarde wil invoeren, dient dit op twee regels te gebeuren, beginnend met hetzelfde 
meet punt nummer. 
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2.1.3 Sub-Tabel: covard 
Met een sub-tabel COVARD wordt de covariantiematrix van de verplaatsingen, zoals 
die bij een sub-tabel DISPLA zijn opgegeven, ingevoerd. Hiervoor heeft men de keuze 
uit drie mogelijkheden: 

syntax 

-. 

COVARD time, 

MATRIX 

1 5 6  80 

covar, ..- 

MATRIX 
mrnr 

covar 

De covariantie matrix wordt ingevoerd als een volledig gevulde matrix. 
meet waardenummer (zie opmerking) 

Een rij van de covariantie-matrix. De lengte hangt dus af van het 
aantal meetwaarden. 

Opmerking: 
0 Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven matrix symmetrisch is. 
0 De meetwaardenummers komen als volgt tot stand: Meetwaarde 1 is de x-verplaatsing 
van het laagste m e e t u n u m m e r .  Is deze niet gedefinieerd dan is meetwaarde 1 de 
y-verplaatsing of, indien deze ook niet gedefinieerd is, de z-verplaatsing van dit 
meetpunt. Meetwaarde 2 is de eerstvolgende meetwaarde van dit meetpunt of, indien 
deze niet gedefinieerd is, de eerste meetwaarde van het op een na laagste 
meet punt nummer. et c. 
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syntax 

COVARD time, 

DIAGON 

1 5 6  80 

DIAGON 
msrnr Meet waardenummer. 

De covariantiematrix is een diagonaalmatrix. 

covax Diagonaalterm van de covariantiematrix. 
msrnrs Groep van meetwaardenummers met dezelfde covariantie. 

syntax 

COVARD time, 

REPEAT rtime, 

REPEAT De covariantiematrix is dezelfde als een al eerder opgegeven matrix, door 
middel van MATRIX,DIAGON of REPEAT. 

rtime Tijdstipnummer waar deze matrix aan gelijk is. 
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2.1.4 Voorbeeld 

Voorbeeld 

'EXPERI' D1=2 MP=105 
COORDI 

1 0.35 0.17 
2 0.79 0.17 

101 0.70 0.34 
5 0.35 0.34 

DISPLA 1 
5 x 0.01 

101 0.02 0.01 
1 0.08 0.09 
2 Y 0.01 

1 0.12 0.13 
2 Y 0.02 
5 x 0.02 

101 0.03 0.01 
DISPLA 4 
101 0.04 0.02 

5 x 0.02 
2 Y 0.02 
1 0.16 0.18 

DISPLA 3 

COVARD 1 
MATRIX 
1 164 o O 0 0 0 
2 O 1E-6 O 0 0 0 
3 O O 1E-6 O 0 0 
4 O O O 1E-6 O 0 
5 O O O 0 1E-6 O 
6 O O O 0 0 1E-6 
COVARD 4 
DIAGON 
1 1E4 

/ 2 - û /  1E-6 
COVARD 3 
REPEAT 4 

'EXPERI' 

COORDI 
1 

DISPLA 
5 
101 

COVARD 

MATRIX 

De dimensie van de coordinaten van de meetpunten YE de verplaatsingen is 
twee. Het hoogst toegelaten meetpuntnummer is 105. 
Sub-tabel met meetpunt-coordinaten. 
Meetpuntnummer 1 heeft coordinaten 0.35 en 0.17 (in respectievelijk x- en y- 
richting) 
Sub-tabel met verplaatsingen behorende bij tijdstip- of belastingnummer 1. 
De verplaatsing in x-richting van meetpunt 5 is 0.01. 
De verplaatsing in x- en y- richting van meetpunt 101 is respectievelijk 0.02 
en 0.01. 
Sub-tabel met de covariantie-matrix van de fouten op de verplaatsingen, 
zoals opgegeven bij displa. 
Deze wordt als volledig gevulde matrix ingevoerd. 
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1 De variantie van meetwaarde 1, welke overeenkomt met de x-verplaatsing 
van meetpunt 1 is gelijk aan 1E-4. De covarianties van meetwaarde 1 met de 
andere meetwaarden zijn allen gelijk aan O. 
De variantie van meetwaarde 2, welke overeenkomt met de y-verplaatsing 
van meetpunt 1 is gelijk aan 1E-6. De covarianties van meetwaarde 2 met de 
andere meetwaarden zijn allen gelijk aan O. 
De covariantie-matrix is een diagonaal-matrix 
De covariantie-matrix is gelijk aan de matrix zoals opgegeven bij COVARD4 
(Deze is overigens ook weer gelijk aan de matrix van COVARDI). 

2 

DIAGON 
REPEAT 
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2.2 Tabel 'estima' 
Met behulp van tabel 'estima' worden gegevens, welke te maken hebben met de te 
schatten parameters ingevoerd. Dit gebeurt met een aantal sub-tabellen. De 
sub-tabellen zijn: "parame", "covarp" en een aantal maal sub-tabel "covarm". Dit 
aantal is gelijk aan het aantal metingen van de verplaatsingen (evenals de sub-tabellen 
"covard" en "displa" van tabel 'experi'). Men is verplicht om met sub-tabel "parame" te 
beginnen, daarna is men vrij in de volgorde. 

Syntax 

'ESTIMA'{ 1 
NP=numpar, 

PARAME De subtabel met de te schatten parameters. 

Zie par. 2.2. i 

De subtabel met de  covarianties van de  beginschat- 

tingen van de  parameters. Zie par. 2.22 

COVARP 

COVARM time, De subtabel(1en) met de  covarianties van de model- 

fouten. Zie par. 2.2.3 

'ESTIMA' Tabelhoofd voor het invoeren van gegevens omtrent de te schatten 

NP=numpar Aantal parameters dat geschat moet worden. Default NP=4. 
par amet er s. 

PARAME S u b t  abdhûûfd 
COVARP Sub-t abelhoofd. 
COVARM Sub-tabelhoofd. Afhankelijk van het aantal tijdstippen of belastingen 

volgen meerdere sub-tabellen COVARD. 
time Tijdstipnummer of belastingnummer. 

Opmerkingen: 
0 Het is verplicht om met sub-tabel PARAME te beginnen. 
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0 Het tijdstipnummer verwijst naar het nummer van de belasting- of tijd-stap bij een 
niet-lineaire berekening. Deze worden opgegeven in de commando-file (Zie hoofdstuk 3).  
Bij een lineaire berekening is het tijdstipnummer gelijk aan 1. 
0 Er mogen tijdstipnummers ontbreken. Het is niet verplicht de sub-tabellen in 
oplopende volgorde te nummeren. 

2.2.1 Sub-Tabel: parame 
In deze sub-tabel wordt opgegeven welke parameters worden gevarieerd. Dit gebeurt op 
een vergelijkbare wijze, als in tabel 'MATERI' de matariaalparameters zijn opgegeven. 
Zie hiervoor de DIANA gebruikershandleidingen Volume 1A en 4A voor respectievelijk 
het invoeren van materiaalgegevens en extra materiaalgegevens voor niet-lineaire bere- 
keningen. De in sub-tabel "PARAME" op te geven parameters zijn een deel van de in 
tabel "MATERI" opgegeven parameters. Dit gebeurt in het algemeen met dezelfde 
namen voor de parameters. In sommige gevallen wordt hiervan afgeweken. Met name in 
die gevallen waarbij DIANA meerdere parameters onder een naam verwacht, zoals bij- 
voorbeeld bij orthotroop materiaalgedrag het geval is. In het algemeen ziet sub-tabel 
"PARAME" er als volgt uit: 
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syntax 

PARAME 

1 5 6  12 13 

m t m  

,kacm 

Mat eriaalnummer welke overeenkomt met een materiaalnummer van 
tabel 'MATERI' . 

matnam Materiaalnaam. Dit moet een naam zijn die onder het betreffende 
materiaalnummer of fractienummer ook al in tabel 'MATERI' 
gebruikt is. 

Respectievelijk een onder- en boven- grens voor de betref- 
fende materiaalparameter. Indien de parameter, tijdens het 
itereren, een waarde krijgt buiten dit interval wordt de waar- 
de vervangen door deze onder- of boven- grens. 

Fractienummer van het materiaal, welke overeen komt met een fractie 
nummer van tabel 'MATERI'. Deze fractienummers komen onder andere 
voor bij het Fractiemodel en bij Maxwell-ketens (zie DIANA gebruikers 
handleiding Volume 4A). 

bounds 

Opmerkingen: 
0 Er mogen alleen materiaalnamen gebruikt worden die al in tabel 'MATERI' zijn 
gebruikt met het zelfde materiaalnummer en eventueel fractienummer. 
0 Bovendien moet voor de materiaalnamen gelden dat er, in tabel 'MATERI', maar een 
getalwaarde is toegekend. 
0 Een uitzondering hierop is het gebruik van orthotroop materiaalgedrag bij schijf en 
vlakke vervorming elementen. (Met DIANA kan alleen orthotroop materiaalgedrag 
gebruikt worden bij lineaire berekeningen; Release 2.0, juni 1988). 
De sub-tabel PARAME ziet er dan als volgt uit: 



22 

Syntax 

PARAME 

1 5 6  12 13 80 

matnr, matnam, [bom(33r21 

{ } 

YOUNGX 

YOUNGY 

POISON 

SHEAR 

IIliltnr Materiaalnummer welke overeenkomt met een materiaalnummer van 
tabel 'MATERI', met orthotroop materiaalgedrag. 

matnam Mat eriaalnaam. 
YOUNGX 
YOUNGY 
POISON 

De elasticiteits modulus in element x-richting. 
De elasticiteits modulus in element y-richting. 
De dwarscontractie coefficient ( vxy). 

SHEAR De glijdingsmodulus ( Gxy). 

bounds Respectievelijk onder- en boven- grens. 
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2.2.2 Sub-Tabel: covarp 
Met behulp van deze sub-tabel wordt de covariantiematrix van de beginschattingen van 
de materiaalparameters ingevoerd. De beginschattingen zelf zijn de waarden die in tabel 
'MATERI' zijn opgegeven. Voor het invoeren van de covariantiematrix heeft men de 
keuze uit twee mogelijkheden: 

Syntax 

COVARP 

MATRIX 

1 5 6  80 

Pam, ... covar, 

covax 

MATRIX 
P a m  Parameternummer. 

De covariantie matrix wordt ingevoerd als een volledig gevulde matrix. 

Een rij van de covariantie-matrix. De lengte hangt af van het 
aantal paramet ers. 

Opmerking: 
e Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven matrix symmetrisch is. 
o Parameternummer 1 is de eerst opgegeven parameter in sub-tabel PARAME. 
Parameternummer 2 is de tweede. etc. 
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syntax 

COVARP 

DIAGON 

1 5 6  80 

Pam, covar, 

/parnrs / covar, n*-. 

DIAGON 
P a m  P arameternummer. 

De covariantiematrix is een diagonaalmatrix. 

covar Diagonaalterm van de covariantiematrix. 
paxnrs Groep van parameternummers met de zelfde covariant ie. 
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2.2.3 Sub-Tabel: covarm 
Met een sub-tabel COVARM wordt de covariantiematrix van de modelfouten, behoren- 
de bij een tijdstipnummer, ingevoerd. Hiervoor heeft men de keuze uit drie mogelijk- 
heden: 

syntax 

COVARM time, 

MATRIX 

1 5 6  80 

Pam, covax', ... 

MATRIX 

Paxm 
covax 

De covariantie matrix wordt ingevoerd als een volledig gevulde matrix. 
parameternummer (zie opmerking bij paragraaf 2.2.2) 

Een rij van de covariantie-matrix. De lengte hangt af van het 
aantal parameters. 

Opmerking: 
0 Er wordt niet gecontroleerd of de opgegeven matrix symmetrisch is. 
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7 

COVARD time, 

REPEAT rtime, 
- 

syntax 

COVARM time, 

DIAGON 

1 5 6  80 

Pam, covaxI', 

/ parnrs, ... / covar 

DIAGON 
PUnr Parameternummer. 

De covariantiematrix is een diagonaalmatrix. 

covax Diagonaalterm van de covariantiematrix. 
paxnrs Groep van Parameternummers met de zelfde covariantie. 

syntax 

Rl3PEAT De covariantiematrix is dezelfde als een al eerder opgegeven matrix, door 
middel van MATRIX,DIAGON of REPEAT. 

rtime Tijdstipnummer waar deze matrix aan gelijk is. 
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2.2.4 Voorbeeld 
Het volgende is een voorbeeld van een tabel 'ESTIMA'. Wegens de samenhang tussen 
deze tabel en tabel 'MATERI', is ook deze laatste in het voorbeeld opgenomen. 

Voorbeeld 

'M ATERI' 
1 

2 

'ESTIMA' 
PARAME 
1 

2 

COVARP 
DIAGON 
1 

COVARM 

20.0 
0.30 
15.0 30.0 
0.30 10.0 

0.10 0.49 
0.10 1E10 
0.10 1E10 

'MATERI' 
1 YOUNG 

POISON 
2 YOUNG 

POISON 
'ESTIMA' NP=4 
PARAME 
1 POISON 

YOUNG 
2 SHEAR 

YOUNGX 
COVARP 
DIAGON 
1 0.01 
/ 2 4  / 1.00 
COVARM 1 
DIAGON 
/14/ 1E-6 
COVARM 4 
REPEAT 1 
COVARM 3 
REPEAT 4 

Tabel-hoofd. 
Van materiaalgroep 1 is de elasticiteitsmodulus 20.0 
en de dwarscontractiecoefficient O. 3 
Materiaal 2 is orthotroop met elasticiteitsmoduli 15.0 en 30.0, 
dwarscontractie 0.30 en glijdingsmodulus 10.0 
Tabel-hoofd. Het aantal te  schatten parameters is 4. 
Sub-tabel hoofd. 
Parameternummer 1 is de dwarscontractiecoefficient van materiaalgroep 1. 
Het toegelaten gebied voor deze is het interval [ 0.1 , 0.49 3 .  
Parameternummer 2 is de elasticiteitsmodulus van materiaalgroep 1. 
Parameternummer 3 is de glijdingsmodulus van materiaalgroep 2. 
Parameternummer 4 is de elasticiteitsmodulus in element x-richting van 
materiaalgroep 2. 
Sub-tabel hoofd. 
De covariantie-matrix is een diagonaal-matrix 
De beginschatting voor parameter 1 heeft een (fouten-)covariantie 0.01 
De beginschatting zelf is 0.3 
Sub-tabel met de covarianties van modelfouten op een bepaald tijdstip 
nummer 
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- 3. COMMANDO'S 

3.0 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de commando's voor het parameter schatten met moduul 
PAREST. Voordat hiermee begonnen kan worden moet eerst de invoer gelezen worden 
en (gedeeltelijk) geevalueerd worden met minimaal de volgende commando's: 

Voorbeeld 

* INPUT 
* ELASSE 

* END 
* END 

ST O RE. X 

* INPUT Module INPUT leest de complete invoerfile. Deze file bevat niet alleen data 
voor een (niet-)lineaire analyse, maar ook de twee extra invoertabellen voor 
module PAREST (Hoofdstuk 2). . 

* ELASSE Module ELASSE evalueert het eindige elementen model, betreffende de 
elementvormen en eigenschappen, randvoorwaarden, et c. 

* ST0RE.X Activeert de "extended storage" optie: De FILOS-file wordt klaargemaakt 
voor niet-lineaire analyses. Als alleen lineaire analyses volgen, kan dit 
commando achterwege blijven. 

Ofschoon de hierboven beschreven commando's formeel voldoende zijn, wordt de gebrui- 
ker toch geadviseerd om eerst een volledige (niet-)lineaire analyse uit te voeren. 
Hierna kan het module PAREST commando gegeven worden, gevolgd door een aantal 
commando's welke in blokken gegroepeerd zijn. De algemene syntax voor de PAREST 
commando's is: 
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syntax 

* PAREST 

ESTDAT 

Algemene commando's. Zie par 3.1 

ENDESTDAT 

[NONLIN 

Extra commando's voor een niet-lineaire analyse. Zie par. 3.2 

ENDNONLIN] 

* END 

* END 

Het bijschrijven van de commando-blokken vindt plaats in de betreffende paragrafen. In 
paragraaf 3.3 zal tenslotte een voorbeeld van een volledige commando lijst gegeven 
worden. 
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3.1 Commando-blok: estdat 
Met dit blok worden de commando's gegeven, die de manier waarop het schatten van de 
parameters plaatsvindt, bepalen. Bij lineaire berekeningen is dit tevens het enige 
commando-blok na het commando *PAREST. De syntax voor "estdat" ziet er als volgt 
uit: 

syntax 

~ 

ESTDAT 

INITIA 

MSTEP mstep, 

END INITIA 

EXECUT LOAD STEPS 

LINEAR 

STEPS steps, ... / 
[PEFORM MODIFIED p\JM = modi 

END EXECUT 

PARAME 

PANMBR np, 

END PARAME 

ITERAT 

ITNORM norm, 

ITNMAX nmax, 

END ITERAT 

ENDESTDAT 

1 
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ESTDAT Commando-blok ESTDAT van *PAREST. 
INITIA Initialisat ie gegevens. 

MSTEP mstep Maximum aantal verschillende tijd- of belasting-stap 
pen waarbij het schatten plaatsvindt. 

END INITIA 
EXECUT LOAD STEPS Gegevens over de tijd- belasting-stappen. 

LINEAR 
STEPS 

De elementen berekeningen worden lineair uitgevoerd. 
De elementen berekingen worden niet-lineair uitgevoerd. Op 

welke wijze dit moet gebeuren wordt beschreven in commando-blok 
NONLIN. 
steps De tijdstip- of belasting- nummers waarbij achtereen 

volgens het parameterschatten plaatsvindt . Belastingnummer 
1 komt overeen met de eerste belastingstap zoals opgegeven 
achter SIZE in het commando-blok NONLIN. etc. De hier 
opgegeven nummers corresponderen met de nummers acht er 
de sub-tabellen DISPLA, COVARD en COVARM van de in 
voer-t abellen. 

PEFORM MODIFIED Dit commando heeft als gevolg dat niet bij 
iedere iteratie bij een bepaalde belasting- of tijd stap, opnieuw de 
afgeleide van de uitgang (= verplaatsingen van de meetpunten) 
naar de parameters wordt berekend. 
NM = modif Het aantal iteraties dat steeds wordt uitge- 

voerd, zonder nieuwe afgeleiden naar de parameters te bere- 
kenen. Default NM = 1. ( Eis: O <= NM <= 10 ). 

END EXECUT 
PARAME Parameter gegenevens. 

END PARAME 
ITERAT Iteratie gegevens (Iterated Kalman). 

PANMBR np Aantal parameters dat geschat wordt. 

ITNORM norm Indien be norm van de correcties op de parameters 
beneden de hier opgegeven waarde komt, wordt gestopt met het ver 
der itereren bij deze tijd- of belasting- stap. 

ITNMAX runax Het maximaal aantal iteraties bij een tijd- of 
belasting- stap. 
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END ITERAT 
ENDESTDAT 

Opmerkingen: 
Wat betreft de volgorb2 van de sub- 

EXECUT komt. 
'lokken, is het alleen vereist dat INITIA voor 

0 Het parameter schatten vindt plaats in de volgorde zoals achter STEP is opgegeven. In 
het algemeen is het, rekentechnisch gezien, het gunstigste om deze nummers in 
oplopende volgorde op te geven. 
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3.2 Commando-blok: nonlin 
Dit commando-blok wordt alleen gebruikt bij niet-lineaire analyses. In het commando- 
blok estdat is dan gekozen voor het "step-commando" en & voor het "linear- 
commando". 
In het commando-blok wordt beschreven hoe de niet-lineaire berekening uitgevoerd 
moet worden. Dit gebeurt op identieke wijze als onder het moduul-commando 
*NONLIN bij niet-linaire analyses. De commando's die "normaal" tussen *NONLIN en 
het volgende sterretje (*) staan, komen nu tussen de commando's NONLIN en 
ENDNONLIN te  staan. Voor een beschrijving van deze commando's verwijzen we naar 
de DIANA gebruikers-handleiding, Volume 4A. 
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3.3 Voorbeeld 

Het volgende is een voorbeeld voor het geval dat alleen lineaire analyses gebruikt 

worden : 

Voorbeeld 

* PAREST 
ESTDAT 

INITIA 

END INITIA 
EXECUT LOAD STEPS 

MSTEP 1 

LINEAR 
PERFORM MODIFIED NM=2 

END EXECUT 
PARAME 

END PARAME 
ITERAT 

PANMBR 4 

ITNORM 1D-6 
ITNMAX 10 

END ITERAT 
ENDESTDAT 
* END 
* END 
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Het volgende is een voorbeeld voor het geval dat niet- lineaire analyses gebruikt worden: 

Voorbeeld 

1D-6 
10 

* PAREST 
ESTDAT 

INITIA 
MSTEP 10 

END INITIA 
EXECUT LOAD STEPS 

STEP 1 3  4 / 
END EXECUT 
PARAME 

PANMBR 4 
END PARAME 
ITERAT 

ITNORM 
ITNMAX 

END ITERAT 
ENDESTDAT 
NONLIN 

INITIA MS=10 MG=1 
ANALYS.1 GE0MET.T 
OPTION TANGEN 

END INITIA 
LOADING 

LOAD(1): (1) 1.0 / 
END LOADING 
SELECT PRINT STEPS 

NODES 
END SELECT PRINT 
EXECUT LOAD(1) STEPS 

SIZE 0.222 0.265 0.245 0.268 / 
PERFORM NEWTON REGULA MI=4 
USE GEOMET 
END USE 
NORM REFERE ENERGY 
NORM CHECK ENERGY EP=0.001 
PRINT 

END EXECUT 
ENDNQNLIN 
* ENDTDAT 
* END 

Opmerking: 
0 De twee bovenstaande voorbeelden kunnen beide als commando-lijst gebruikt worden 
bij het in paragraaf 2.2.4 gegeven voorbeeld. 
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- 4. UITVOER 

( tekst in voorbereiding ) ( segtmenten pill en sc l l )  

- 5. VOORBEELD 

( tekst in voorbereiding ) 

- 6. LITERATUUR 

( tekst in voorbereiding ) 
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