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Samenvatting 

Bij het modelleren van dynamische multibody systemen ontstaat vaak een stelsel gekoppelde algebraische en 
&fermtinalvPxge!@hgen (DAE’s). Het oplossen van dit stelsel is vanwege de complexe sbuctuur niet 
eenvoudig. Toch is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van robuuste numerieke 
methoden die worden gebruikt om het originele DAE-systeem op te lossen. 

Daamaast bestaan er methoden die gebaseerd zijn op het transformeren van de DAE’s tot een steisel 
vergelijkingen dat numeriek eenvoudiger oplosbaar is. De belangrijkste methode in deze categorie is gebaseerd 
op het differentieren van de algebraische vergelijkingen van het originele DAE-systeem (Constraints). Het gevolg 
hiervan is echter dat bij het numeriek oplossen van dit stelsel niet meer aan de oorspronkelijke constraints wordt 
voldaan. Er ontstaat drift in de constraints. Dit probleem is te vermijden door gebruik te maken van een 
stabilisatiemethode. 

Naaste de reeds bekende stabilisatiemethoden (Baumgarte, kleinste kwadraten en de penalty functies) komt in 
dit rapport een nieuwe stabilisatiemethode aan de orde die gebaseerd is op het schakelvlakconcept. Om de 
kai-akteristieke eigenschappen van de schakelvlak-skibilisatiemeihode te vergelijken met die van de Baumgarte- 
stabilisatiemethode zijn tal van simulaties uitgevoerd. De belangrijkste facetten die hierbij een rol spelen zijn de 
rekentijd en de nauwkeurigheid waarmee aan de constraints wordt voldaan. Uit de resulaîen blijkt dat de 
voordelen van de schakelvlakmethode miniem zijn. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het beschrijven van een dynamisch multibody systeem leidt veelal tot een stelsel gekoppelde algebraische en 
Uiffprpn~tivergefi~gen n>AX s): 

Met &)ER een kolom gegeneraliseerde coordinaten (n > aantal MiJheidsgraden), MER"" de massamaîrix, 
- kAE R " een kolom met opgelegde krachten (t.g.v. veren, dempers, actuatoren en de zwaartekracht), &E R IC een 
kolom met Lagrange-multiplicatoren en R IC een kolom met holonome kinematische verbindingsrelaties 
(consîrainîs). De term a'&, representeert de kinematische verbindingskrachten. De vergelijkingen 
(1.1) worden in de klassieke mechanica ook wel aangeduid met de term Lagmnge-equations of the f i t  kind. 

= a&/ 

Door gebruik te maken van de relatieve beschrijvingswijze, bij het opstellen van de bewegingsvergelijkingen, 
is het mogelijk het dynamisch systeem te schrijven ais een stelseí diffenmtiaaivergefijkingen (ODE'S): 

M*(g)q" = g"(g,g*,t) (1.2) 

Met q * ( t ) E  R If een kolom gegeneraliseerde coordinaten (nf= aanîai vrjjheidsgraden). Als voorwaarde geldt 
echter dat het dynamisch systeem geen kinematisch gesloten ketens mag bevatten. Het stelsel (1.2) wordt ook 
wel aangeduid met de term Lagrange-equations of the second kind. Hoewel de stelsels (1.1) en (1.2) analytisch 
"dezelfde" oplossing hebben, kan de numerieke oplossing van stelsel (1.1) afwijken ten gevolge van de complexe 
structuur. 

In dit rapport komt beknopt de theoretische achtergrond van DAE-systemen aan de orde. Daarnaast zal aandacht 
worden besteed aan sîabilísaîie van de consiraintvergelijkingen door middel van de schakelvlakmeihode. Hiertoe 
wordt het dynamisch systeem (1.1) geformuleerd in regeltechnischt? termen met de Lagrange-multiplicatoren als 
ingang en de consîrainîs als uitgang. 
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Hoofdstuk 2 

Theore ti sche achtergrond 

2.1 De index 
Onderstaande formule geeft de standaardschrijfwijze van een DAE weer: 

- F(s t ) , j f t ) , t )  = 2 

Formule (1.1) gaat over in de sîanáaardschrijfwijze indien: yT= [gT,ST,&?l. De moeilijkheidsgraad van een DAE 
wordt bepaaid door de waarde van de index. Een hogere index duidt op meer problemen tijdens het 
oplosprocede. De index is gelijk aan O indien de matrix i3E/% niet singulier is. Onder deze voorwaarde kan 
de DAEi in principe worden getransformeerd in een ODE. Door herhaalde differentiatie van (2.1) ontstaan de 
volgende vergelijkingen: 

-1 F ( t  ' 7 '  1 2 8  = 2 
b + 
I 
1 

De index van - F(r.y,t) is nu de kleinste waarde van j zodanig dat het stelsel (2.2) y uniek bepaaid als functie 
van y en t : 

k= Qur,G (2.3) 

Vergelijking (2.3) die dezelfde analytische oplossing heeft als (2.1), wordt de "underlying" ODE genoemd. De 
index van het dynamisch systeem (1.1) is gelijk aan 3. Dit kan als volgt aannemelijk worden gemaakt. Door de 
consîraintvergelijking van (1.1) &) = 2 tweemaal te differentieren en de eerste vergelijking van (1.1) hierin te 
substitueren kan h worden geschreven als: &= &g,&,t). Door deze vergelijking nogmaals te differentieren is 
het mogelijk om het dynamisch syteem van (1.1) in de vorm van (2.3) te schrijven. Er geldt immers 
- -  l.= A@,g,a,t)= - A*@,&). Voor een bewijs zie bijlage 1. 
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2.2 Structurele vormen 
Voor niet-heaire DAE-systemen is het vanwege de numerieke oplosbaarheid belangtilik deze onder te verdelen 
in herkenbare vormen. 

S~mi-emlciete toestandsvorm 
Onderstaand stelsel wordt aangeduid met de tem semi-explkiete toestandsvorm: 

Indien de massamatrix A4@ regulier is en zT= [gT,g9, kan het stelsel (1.1) worden herschreven in de semi- 
expliciete toestandsvorm: 

Hessenberg vorm 
Een stelsel staat in de Hessenberg vorm (size 3) indien het in onderstaande vorm is geschreven: 

i- = &y,3 0 

0 = 3& f )  

i = &y, 0 

met @&/~(dg/&)@/dzJ niet singulier. Indien z= 9, y =  (I en :=& kan het stelsel (1.1) in de Hessenberg 
vorm worden geschreven. Uit de litemtuur [6] blijkt dat semi-expliciete toestandsvorm numeriek kan worden 
opgelost met een BDF-methode (l3ackward Differentiation Formulas) indien de index van het DAE-systeem niet 
groter is dan 2. De Hessenberg vorm daarentegen kan worden opgelost met een BDF-methode indien de index 
niet groter is dan 3. Voor hogere orde index systemen is het noodzakelijk de index te reduceren (Ze 52.3 en 
52.4). Indexreductie leidt tot een stelsel vergelijkingen dat dezelfde analytische oplossing heeft als het 
oorspronkelijke stelsel, maar dat numeriek eenvoudiger oplosba& is. 

De BDF-methoden (voornamelijk bedoeld om DAE-systemen met index O en 1 op te lossen) zijn gebaseerd op 
vervanging van y door een achterwaarîs differentieschema. De eenvoudigste BDF-methode is de impliciete Euler 
methode waarbij y in - FQ,y,t) = 2 wordt vervangen door Q, - ~ ~ ) / h  met h= f,,- t r i .  Hierdoor ontstaat een 
stelsel niet-lineaire vgln. in y dat kan worden opgelost met de methode van Newton. 
De k-step BDF-methode is gebaseerd op vervanging van y door de afgeleide py,/h op het tijdstip f,  van de 
polynoom die ontstaat door inîfxpolatie van de numerieke oplossingen op de tijdstippen f , , fr l ,  ...&r. Dit levert: 
Wn,y , .Pyn /h )=~  met py,= I:c4Li. 

1-0 
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2.3 Indexreductie door differentieren van constraints 
De eerste en eenvoudigste methode voor het reduwren van de index is het differentieren van de constraints in 
de semi-expliciete toesîandsvorm. Iedere differentiatie leidt tot een indexreductie van 1. Representatie van stelsel 
(1.1) in de semi-expiiciete taesîandsvorm: 

Door nu de positieconsîraints twee maal te differentieren ontstaan achtereenvolgens de snelheids- en de 
versneiiings-consîraints: 

Bovenstaande vergelijkingen zijn equivalent met de oorspronkelijke psitieconstraints onder de voorwaarde dat 
voor de beginvoorwaarden &a) = s, en &(tJ = S, geldt: 

Vervanging van de positieconstahts in het stelsel (1.1) door de versnellingsconstraints leidt tot een index 1 DAE: 

(2.10) 

Bij het numeriek oplossen van dit index 1 systeem bestaat het gevaar dat er niet meer aan de oorspronkelijke 
constraints wordt voldaan. Dit is te wijten aan het feit dat de numerieke oplossing 4 niet precies aan de 
versneiiingsconstraints voldoet. Gaai men ervan uit dat tijdens elke stap een fout in 9 ontstaat met l1g11 l e  
(toegestane fout), dan leidt dit ertoe dat de fout in de oorspronkelijke constraints wordt vermenigvuldigd met 
t2 .  

N 

(2.1 1) 

Hieruit biijkt dat dit gereduceerde systeem instabiel is. Oorzaak: De differentiaalvergelijking &,&,a = - O is 
grensstabiel. Het is nu duidelijk dat een door differentiatie gereduceerd index 1 systeem niet onvoorwaardelijk 
mag worden opgelost daar er dan drift in de constraints zal ontstaan. Dit probleem kan worden vermeden door 
gebruik te maken van de reductiemethode van Gear of de stabilisatiemethoden uit hoofdstuk 3. 
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2.4 Indexreductie m.b.v. de methode van Gear 
Een tweede methode om de index te reduceren (index m+2) werd geintaodirceea8 door Gear [63 en is gebaseerd 
op het aanvullen van het gedifferentieerde stelsel met de positieconstraints. Hierdoor wordt voorkomen dat niet 
aan de pitieconstraints wordt voldaan. Het gevolg is echter dat er een overbepaald stelsel ontstaat. Dit kan 
w x d e ~  q?ge!cst deer 
Stel dat door een serie van differentiaties en coordinatentransformaties de standaardschnjfwQze van een DAE 
systeem (2.1) over gaat in een ODE 

niemve V ~ ~ I e  E te introduceren. 

2 = IQUA (2.12) 

De oorspronkelijke constraints voldeden aan: 

- o = g(2l.o (2.13) 

De analytische oplossing van (2.12) zal aan de constraints (2.13) voldoen, de numerieke oplossing echter niet. 
Door nu vergelijking (2.12) te wijzigen tot: 

(2.14) 

word bereikt dat de numerieke oplossing ook aan de oorspronkelijke consîraints zal voldoen. Indien de matrixag/% 
volie rang heeft (lineair onafhankelijke constraints) kan worden aangetoond dat de oplossing van (2.14) is 
E(?) = 2 en -&) een oplossing van (2.12). Een variant van deze methode (zie [2]) toepassen op het index 3 stelsel 
(1.1) levert volgend index 2 systeem: 

5 
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Hoofdstuk 3 

Constraint-stabilisatiemethoden 

Om drift in de oorspronkelijke constraints te voorkomen bij het numeriek oplossen van een gereduceerd index 
1 muitibody systeem zijn er diverse stabilisatieprincipes ontwikkeld. Aangezien twee van deze 
s~bi!b!iem~t!mkn (Bamgarte-stabilisatie en -penai@ functies) kunnen worden beschreven in regeltechnische 
termen is er een nieuwe geavanceerde methode ontwikkeld die gebaseerd is op net scbkeiviakconcept. 

3.1 Baumgarte-stabilisatie 
Deze methode die ontwikkeld is door J. Baumgarte [i] is gebaseerd op het vervangen van de 
versneíiingsconsûaints van een gereduceerd index 1 dynamisch systeem door een lineaire combinatie van 
versneliings-, sneiheids- en positieconstraints. De coefficienten worden zodanig gekozen dat eventuele fouten in 
de consîraints snel uitdempen. De gestabiliseerde constraintvergelijkhgen zien er nu als volgt uit: 

(3.1) &,&g + A&,$ + A&& = 2 

met Ad en A, positief definiete diagonaal matrices. Het nadeel van deze methode is het introduceren van nieuwe 
eigenwaarden. 

3.2 Kleinste kwadraten methode 
Bij deze methode wordt aan het index 1 systeem ook de positie- en snelheidsconstraints toegevoegd. Hierdoor 
ontstaat volgend overbepaald systeem: 

M @ g  -k wk& = &A@&, t )  
Qis,g,e, = - o 
+k&@ =o 
e@ = o  

(3.2) 

dat ook in de volgende vorm te schrijven is: 

- F@&& t) = 2 (3.3) 

met - ER "+R" en m>n.  Deze methode is gebaseerd op het tijdens iedere tijdstap minimaliseren van: 

1/2* rF@i9.fti,gi.&i' fJl' rE@i,&qi,&i9 ti>] (3.4) 

Ondanks het veelvuldig toepassen van minimalisatie-algorithmen blijkt dit een efficiente methode te zijn. Een 
nadere beschouwing kan worden gevonden in [3]. 

6 



3.3 Penalty functies 
Deze methode is gebaseerd op de introductie van een extra tem &'@,@E R die het "unconstrained" systeem 
dwingt aan de consíraints $@=o te voldoen. 

M(& + L'(g,@ = kA@,&,t> (3.5) 

Grafkch is het mogelijk de positieconstraints voor te stellen ais de afstand tussen twee lichamen. 

I 
fig. 1 Positieconstraints 

Om constraintviolations @#(J te voorkomen wordt in het contactpúnt een veer en een demper aangebracht 
(Demper voorkomt oscillaties). Zowel de veer als de demper zijn lineair met respectieveljjk de constanten k en 
d. Aanvulling van de bewegingsvergelijkingen voor het vrij bewegende systeem met de veer- en demperkracht 
levert: 

M(& + diPT<Pq + k@$o = LA@,&, t )  (3.6) 

De kolom @(i) van <r>T kan worden beschouwd als de richting en 11 diP(i)T&+ k($(i) 11 als de grootte van de 
kracht k" die noodzakelijk is om aan de constraint $(i) te voldoen. Er kan worden aangetoond [IO] dat indien 
de veerstijfheid en de dempingscoefficient naar oneindig gaan de oplossing van (3.6) overeenkomt met de exacte 
oplossing van het DAE-systeem. 

3.4 Intermezzo: Representatie als regelsysteem 

Het blijkt mogelijk om de Baumgarte-stabilisatiemethode en de penalty functies te beschrijven in regeltechnische 
termen. Om dit aan te tonen worden de Lagrange-multiplicatoren van het dynamisch systeem (1.1) ais ingang 
gekozen en de consíraints ais uitgang y= &@. Het doel van het regelsysteem is te bereiken dat y = g  voor t +-. 
Voor de keuze van een regelwet moet het verband tussen (afgeleiden van) de uitgang y en de ingang & bepaald 
worden. Om dit te bereiken wordt de uitgang twee maal gedifferentieerd. 

7 



Dit leidt tot: 

met - v een nader te specificeren ingang. Substitutie van (3.8) in (3.7)levert 

1-z  (3.9) 

- Y = ~@,&, t )  kan nu zodanig worden gekozen dat de functie y= x stabiel worát. in het geval van Baumgarte- 
stabiiisatie wordt voor 1 gekozen: i= -A& AJ. In regeltechnische termen kan dit worden beschouwd als het 
toevoegen van een PD-regelaar aan vgl. (3.9). 

De penaity functies daarentegen kunnen worden beschouwd als enkel een regeling voor &. Er wordt immers voor& 
gekozen: &= d&+ @. Dit is een PD-actie zonder sturing. Als gevolg van het feit dat twee stabilisatiemethoden 
kunnen worden beschreven in regeltechnische termen is een nieuwe stabilisaiiemeihade ontwikkeld die gebaseerd 
is op schakelvlakconcept (zie 83.5). 

8 



3.5 Schakelvlak-stabilisatiemethode 
Bij deze methode wordt het schakelvlakppincipe gebniikt voor de keuze van z in (3.9). Bit met het doel de 
constraints te stabiliseren van een index 1 dynamisch systeem. Als eerste wordt een functie 2 gedefinieerd: 

met 
van het zogenaamde schakelvlak 2=0. Er wordt nu gekozen: 

R IC. De functie 2 wordt zodanig gekozen dat y= 2 een globaal asymptotkh stabiel evenwichtspunt is 

s = e + A y  (3.1 1) - 

Met A een positief definiete diagonaalmatrix. Deze functie voldoet aan de eis y+g voor t+- indien i= - O. 
Voor 2 geldt dan: 

(3.12) 

Voor het ingangssignaal z geldt dus :=i- Ak. Verder wordt vereist dat ~ ( t )  +? voor eindige tijd en vervoligens 
ook 2 blijft. Hiervoor bestaan verschillende opties: 

Baumgarte 

- S +  AbE=g 

Substitutie van (3.11) in (3.13) levert 

y +  @+A&+ Mb2= - O 

(3.13) 

(3.14) 

Deze vergelijking komt overeen met (3.1). Hieruit blijkt dus dat de schakelvlakmethode overeenkomt 
met de Baumgarte-stabilisatiemeatiemethode indien wordt voldaan aan (3.11) en (3.13). Als A=Ab wordt 
gekozen is de fout in de constraints kritisch gedempt. 

Sign functie 

- S + Asignsign(s) = 2 (3.15) 

Met sign@ = [sign(s,), ...,sig n(s.c)lT. Ten gevolge van numerieke discretisatie kunnen in de 
gestabiliseerde versnellingsvergelijkingen sprongsgewijze veranderingen optreden ter grootte 2Asip. 
Om dit te voorkomen kan rond :=O een grensiaag 3, 0,>0, i=  l...nc worden gedefinieerd waarbinnen 
- S lineair verandert als functie van z. Een dergelijke regelwet wordt saturation functie genoemd. 
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Saturation functie 

Met saQ/g= [sat(.@ ,,....,sa t(snFat(s,/e,c)lT. Hiermee wordt chattering van de ingang voorkomen. Het nadeel 
is echter dat slechts kan worden gegarandeerd dat voor t+=.  Indien de parameters voldoen aan 
äe vergelijking: A,cii/ûi= A(i) is 5et sysieem bimm de greasbag tr?!ixh ge&mpk 

(3.17) 

Met g= [(s,)’, ...,( s,,)’]~. De term AMz(i), i=  1, ...a c van A P d l  is bepalend v m  de snelheid waarmee 
kleine fouten in si worden gereduceerd. 

Power law 

Siop’ s i +  h. i= 1, ..., nc LiP9C a q F = g  
(3.18) 

Met PE [O, 13 voor Ilsiii coi en p = 1 voor Ilsill >ai. Voor p =  1 gaat de power law over in de sign 
functie en voor p =  O in de saauation functie. 

Integraal functie 

(3.19) 

Voor Ab, Aai@, A&, AM,, Ad3 en Ai,,, geldt dat het positief definiete diagonaalmaírices moeten zijn. De 
verschillende stabilisatiemethoden kunnen voor het 1-dimensionale geval eenvoudig worden weergegeven in het 
fasevlak (s,S) (zie figuur 2). 

10 



De deelingang x=S- A t  bestaat uit 2 componenten. De eerste component -At  zorgt ervoor dat S=g als s=g. 
De tweeúe component waarvan de grmüe wordt weergegeven door de afstand van $=fis) tot de lijn$= O 
forceert de "tracking e m "  naar het schakelvlak s=g. Het gedrag van de regelau wordt met name 
gekarakteriseerd door het verloop van de functie S=f(s) rond het punt s= O. Er wordt immers verondersteld dat 
het systeem deze toestand binnen zekere tijdsgrenzen zal bereiken en voor het merendeel van de tijd hieraan zal 
""*dG% ..,1 

De helling van de functie $=fis) is bepalend voor de bandbreedte van het gestabiliseerde systeem als de hoogste 
eigenfrequentie van het gestabiliseerde systeem groter is dan de hoogste eigenfrequentie van het niet- 
gestabiliseerde systeem. Een grotere h e h g  betekent dat beter aan & constraints zal worden voldaan. Dit kan 
echter wel ten koste gaan van de rekentijd die evenredig is met de hoogste eigenfrequentie van het systeem. De 
parameterkeuze beinvloedt het verloop van de functies en is dus bepalend voor de rekentijd en de grootte van 
de fout in de constraints. 

.wl 

-2 -1 O 1 2 
S S 

S S 

pur 2 Het fasevlak 
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Hoofdstuk 4 

Simulaties 

Om het verschil tussen de diverse regelprincipes te onderscheiden wordt uitgegaan van een zeer eenvoudig 
rndtiW-y systeem _name!i$ een edcelvoudige siinger. 

De bewegingsvergelijkingen van deze slinger geformuleerd overeenkomstig de standaardschrijfwijze voor een 
multibody-systeem (1.1): 

Met als constraints de vergelijking: 

Met de parameters: m= lO[Kg], I= 1 [m], J -  10[Kgm21 

= [o] 

Toepassen van de diverse schakelvlakconcepten uit 03.5 op dit dynamisch systeem levert de figuren zoals 
weergegeven in de bijlagen (2-7). Door combinatie van een aantal figuren is het mogelijk een duidelijk beeld 
te krijgen van karakteristieke eigenschappen van de verschillende regelalgorithmen. Zo geeft figuur 4 het verloop 
van de constraintfout en de rekentijd weer. 

Aangezien de rekentijd voor het niet-gestabiliseerde systeem beduidend lager is dan de rekentijd voor het 
gestabiliseerde systeem kan geconcludeerd worden dat bandbreedte van dit gestabiliseerde systeem (slinger) 
wordt bepaald door de helling van de functie $=fis). 

12 



Uit de figuur blijkt dat grote fouten in de consirainis het snelst worden gereduceerd met de Baumgarte- of de 
polynoom-stabilethode, zonder dat dit extra rekentijd vergt. De rekentijd wordt immers hoofdzakelijk 
bepaald door de helling van de functie $=As) rond het gunt s=O. De reductiesnelheid voor grote 
constraintfouten daarentegen wordt bepaald door het verloop van S =As) voor grote waarden van 11 s 11 . 

Schakelvlakmethoden 

1: Baumgarte 

2 Saturation 

3 Polynoom 

4 Integraal 

5: Power law 

6 Zonder stabfisatie 

H&e!f&. Iran- geconcludeerd worden uit het verloop van de saturation functie en de power law. Kleine constraint 
fouten zullen bij de power law ten gevolge van de steilere helling smiler en beter worden gereduceerd. Dit gaat 
echter wel ten koste van de rekentijd die drastisch toeneemt. 

Rekentijd Parameters 

272.000 flops A(i) = A&) = 5 

275.000 flops ~ ( i ) =  ~ , ( i ) =  5, ei= i 
272.000 fiops A(i)= Ad,(i)=Ad,(i)= 5 

430.000 flops (tot 2.1 sec) A(i)= A&)= 5, k,= 1 

667.000 flops A(i)= kin,= 5, p =  0.5, oi= 1 

198.ooO flops 

t 

pur 4 Verloop van yz(t) indien yz(0)=-l voor verschillende regelalgorithmen 
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Uit figuur 5 blijkt dat de Baumgarte-, saturation- en de polynoom-stabilisatiemethoden VOOT y(0) = 2 een identiek 
verioop van de consîraintfout veromzaken. Dit kan verklaart worden uit het feit dat de parameters van de 
verschillende regelweîîen zodanig Ujn gekozen dat de karig rond het gunt SO gelijk is. Doordat de helling 
gelijk is zal ook de rekentijd moeten overeenstemmen. Dit blijkt het geval te zijn. 

Schakelvlakmethoden 

1: Baumgark 

2 Saturation 

3: Polynoom 

n;lirmst hevestigt deze _ d e k  de conclusie dat de skilere helling van de power law tot gevolg heeft dat de 
constraints beter worden gereduceerd maar dat de rekentijd drasíisch zai toenemen. 

Rekentijd Parameters 

28l.ooo flops 

282.000 flops A(i)= A&)= 5, e,= 1 

283.000 flops 

A(i) = A&) = 5 

A(i) = Adl(i) = An&) = 5 

14 



Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen: 

Het vergroten van de helling van de functie i=&J rond het punt s=O heeft tot het gevolg dat de 
cûîsÍíriiíîtfGiitea k k i ~  mEez werde~. De r e k e ~ ~ j d  z .  hidmr voor dit dynamisch systeem t.g.v. de groter 
wordende bandbreedte echter toenemen. Aangezien het verdere verloop van S=m nauwlrjks invloed heeft op 
de rekentijd geniet de Baumgarte- en de polynoom-stabilisatiemethode de voorkeur. Deze methoden zullen grote 
conslraintfouten immers het snelst reduceren. 

In het vervolgonderzoek kan de schakelvlak-stabilisatiemethode worden vergeleken met andere 
stabilisatiemethoden (Penalty functies, Kleinste kwadraten methode). Hierbij spelen de rekentijd en de 
nauwkeurigheid een belangrijke rol. 

Daarnaast is het interessant een vergelijking te maken tussen de BDF-methoden enerzijds en de 
stabilisatiemethoden anderzijds. 

Een "optimale*' regelaar past de regelparameters zodanig aan dat de hoogste eigenfrequentie van het 
gestabiliseerde systeem gelijk is aan de hoogste eigenfrequentie van het niet-gestabiliseerde systeem. 
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Bijlage 1 Bewijs index dynamisch systeem is gelijk aan 3 

In [2] wardt een eenvoudige theoretische proceohire beschreven om de index van &,&t)=g te bepalen: 
Bepaal aE/%, als aE/% regulier is stoppen anders de procedure voortzetien. 
Maak F(y,&f)= - O semi-expliciet, 
Differentieer de constraints. 
Herhaal procedure. 

Het aantal keren Gat de gehele p m w ï  wordt C C X X ~ Q ~ ~  k@d de index. 

Met onderstaande matrix singulier. 

aF/$= - 

Matrix 2 ontstaat indien LA=LAQ,&,t). De mabices aE/% staan direct in hun eenvoudigste vorm als in alle 
vergelijkingen 2, wordt vervangen door &. Differenteren van de constraint levert: Wy,)&=g. 

index4 
Het nieuwe stelsel = 2 wordt nu: 

Met onderstaande matrix singulier. 

Differentieren van de constraint levert: %I,&+ &yl,&)&=O. 
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index 2 
Het nieuwe stelsel F' = 0 wordt nu: 

Met onderstaande m& singulier. 

Herschrijf (3c) met behulp van (3b) tot: &&- @M-'w&+ @M-'kA= - -  0 
Differentieren van de constraint levert: 

-@M-'@& - (;(@M-'aq)& - ; ( @ M - y  + &12) = 2 

index=?) 
Het nieuwe stelsel y* = O wordt nu: 

Met 

Aangezien 
is. De index van een dynamisch systeem is dus gelijk aan 3. 

een reguliere matrix is, kan worden geconcludeerd dat bovenstaande matrix ook regulier 
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Bijlage 2a Zonder stabilisatiemethode met y,(O)=O 

I I 

2 

1 

O 

-1 

q(t) 
I I i 

-2 
O 1 2 3 

.................. 

O 1 2 3 

..................... 

.................... 

-1 O 1 2 

0.05 

O 

-0.05 
O 1 2 3 

Parameters: A(i) = 5 

19 



Bijlage 2b Zonder stabilisatiemethode met y,(O)=-l 

O 1 2 3 

O 

-1 

-2 

-3 

-4 

s(t> 
I 1 I 

I I -5 
O 1 2 3 

O 1 2 3 

O 1 2 3 

0.05 

O 

-0.05 

vcor(t) 
I I 

Parameters: A(i) = 5 
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Bijlage 3a Saturation-stabilisatiemethode met y,(O)=O 

-1' I I 

O 1 2 3 

................. 

-200 ' I I I 
O 1 2 3 

-0.1 I I 

O 1 2 3 

Parameters: A(i)= A&(i)= 5, ei= 1 
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Bijlage 3b Saturation-stabilisatiemethode met y,(O)=-l 

I I 

O 1 2 3 -21 

Parameters: A@)= A&)= 5, Bi= 1 

22 



Bijlage 4a Baumgarte-stabilisatiemethode met y2(0)=0 

q(t) 
I I 

O 1 2 3 

s(t) 
I I 

-1 ' I I I 
O 1 2 3 

O 1 2 3 

-1 -0.5 O O. 5 1 

.................. 

O 1 2 3 O 1 2 3 

Parameters: h(i) = Ab(i) = 5 
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Bijlage 4b Baumgarte-stabilisatiemethode met y2(0)=- 1 

I , * , I :  
I \-,' : '.-,' : 
I 
I 

, 
.. .:. ...................... .> ..................... - 

O 1 2 3 

O 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1 I 
-1 -0.5 O 0.5 1 

100 

O 

-100 

-200 

-300 
O 

vcor(t) 
I I 

*-. 

I 
I 
I 
I 
I 
I , .................................................................... - 

I 
I 

...................................................................... - 

I I 

1 2 3 

Parameters: A($ = Ab@ = 5 
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Bijlage 5a Polynoom-stabilisatiemethode met y,(O)=O 

s(t) 
I I 

-1’ I I I 
O 1 2 3 

vcor(t) o. 1 I I 

-0.1 I I 

O 1 2 3 O 1 2 3 
’ .-,. . ., . : 

..i , . ’ *  
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Bijlage 5b Polynoom-stabilisatiemethode met y,(O)=- 1 

0 ?-i _ _  . .c- 

O 1 2 3 

o 

O 1 2 3 

l - - ~  

-1 -0.5 O 0.5 1 

Parameters: A(i) = Ad,(i) = Ad,(i) = 5 
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Bijlage 5c Polynoom-stabilisatiemethode met y,(O)=- 1 

O 

-2000 

O 1 2 3 

7 -  

- .................. ,...i,. ...................... j ................... - 

O 1 2 3 

2000 1 1 

....................... -4000 .......... - 

-6000 ....................... ........................ j ..................... - t 

O 1 2 3 

-2 -1 O 1 

-8000 i 
O 1 2 3 

Parameters: A(i) = Apd,(i) = 5,  Afi,(i) = O 
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Bijlage 6a Integraal-stabilisatiemethode met y2(0)=0 

I I 

q(t) 2 ,  I I 

I 

-2’ I I 

O 1 2 3 O 1 2 3 

0.5 

o 

-0.5 

Beweging slinger 
I I 

-1 
-1 O 1 2 

vcor(t) 4, I I 

................ 

I I 

3 
-200 ’ 

O 1 2 
-4’ I I I 

O 1 2 3 

Parameters: A(i) = Ai&) = 5, k,= 1 
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Bijlage 6b Integraal-stabilisatiemethode met y,(O)=- 1 

-100 

................... 
.................... 

................... 

I ? ' \  I :  
' I :  , ; i  
..... .;i. ........ .!, ..... c ...... 1 ..................... - 
, ; i  \ I :  

\ I  : .) : 

I '  

.I : 

O 1 2 3 

-200 ' I I I 
O 1 2 3 

.................. 

O 1 2 3 

Parameters: A(i) = Ai&) = 5, k,= 1 
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Bijlage 7a Power law-stabilisatiemethode met y,(O)=O 

x10-3 s(t) 
I I 

-4’ I I I 

O 1 2 3 

......... ........ 

-200 I I I 

O 1 2 3 

-1 -0.5 O O. 5 1 

4 

2 

O 

-2 

-A 

vcor(t) 
I I 

O 1 2 3 

Parameters: A(i)= hipow= 5, p =  0.5, bi= 1 
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Bijlage 7b Power lawstabilisatiemethode met y,(O)=-l 

. .  

q(t) 2 ,  1 I I 

I I 

O 1 2 3 

I I 

-2 -1 O 1 

400 

200 

O 

-200 

vcor(t) 
I 40 I I I 

lambda( t) 

...... '. 

.......... ........... ....................... 
, I :  
, I  : 

........................ ...................... 

Parameters: h(i)= hip-= 5, p =  0.5, oi= 1 
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