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Samenvatting 

Met de gemengd numerieke experimentele methode is het goed mogeIijk om materiaalei
genschappen te karakteriseren. Tot op heden is het schattingsalgoritme eehter niet goed 
gehanteerd. In plaats van telkens nieuwe experimentele resuitaten in het algoritme te 
verwerken -recursief gebruik- is tot dusver met een gemiddeld verplaatsingsveid gewerkt. 
Het algoritme geeft dan geen schatting van de eovariantie van de geschatte parameters. 
Onderzoeht is of het algoritme weI een sehatting geeft van de eovarlantie als het reeursief 
wordt toegepast. Hiertoe is het algoritme op beide manieren gebruikt. Het algoritme levert 
bij reeursief gebruik ook geen goede sehatting van de eovariantie. Onderzoeht is of de niet 
lineariteit van het model hier de oorzaak van kan. Hiertoe is een sehattingssom uitgevoerd, 
waarbij de beginschattingen van de parameters dieht bij de werkelijke waarden Iagen. Nu 
zijn de gesehatte eovarianties weI van dezelfde orde grootte als de theoretiseh voorspelde 
waarden. Er zijn aanwijzingen dat de niet lineariteit van het model er de oorzaak van is 
dat het algoritme geen goede sehatting van de eovariantie van de gesehatte parameters 
levert. 

Er is ook gekeken naar de situatie van recursief sehatten met varierende belasting om te 
onderzoeken of dit invloed heeft op de parameterschatting. Betere en/of snellere sehat
tingen zijn niet gevonden. 
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Hoordstuk 1 Inleiding 

Met de traditionele methoden om materiaaleigenschappen te karakteriseren kunnen zich 
vele problem en voordoen. Deze methoden gaan in het algemeen uit van een streng 
voorgeschreven vonn van het proefstukje. In combinatie met een bepaalde wijze van 
belasten leidt dit tot een homogeen spannings- en rekveld in een deel van het proefstuk' 
Uit de gegevens over de krachten en verplaatsingen aan de randen worden dan vervolgens 
de materiaalpararneters bepaald. Bij sterk inhomogene/anisotrope materialen, zoals 
bijvoorbeeld biologisch materiaal en composieten is het echter niet mogelijk om homogene 
spannings- en rekvelden te verkrijgen. In dat geval schieten de traditionele methoden te 
kort. Het is dan ook noodzakelijk om een andere methode te gebruiken om de 
materiaaleigenschappen te karakteriseren. 

Een goOO bruikbare methode is de gemengd numerieke experimentele methode zoals 
ontwikkeld door Hendriks et al. (1991). Binnen de vakgroep Fundamentele 
Werktuigbouwkunde wordt aan deze methode onderzoek verricht. In de methode worden 
drie elementen gecombineerd: (i) Meting van verplaatsings- en rekvelden van multi-axiaal 
belaste proefstukken van willekeurige geometrie, (ii) eindige elementen modellering en (iii) 
parameterschatting van de materiaalparameters door middel van vergelijking van de 
experimentele data met de numeriek verkregen data. Voor deze methode is een homogeen 
verplaatsingsveld niet noodzakelijk. Betere resultaten worden zelfs verkregen met 
inhomogene verplaatsingsvelden (Van Ratingen, 1994). Met het schattingsalgoritme kunnen 
meerdere materiaalparameters tegelijkertijd worden geschat. 

Binnen de onderzoekslijn loopt een project (Meuwissen) dat zich richt op het 
opsporen van fouten in de constitutieve relaties van de materialen. Dit wordt gOOaan vanuit 
verschillende invalshoeken: 

- verschillen tussen gemeten en berekende verplaatsingsvelden (residuen) 
- interpretatie van de infonnatie verkregen over de covarianties van de geschatte 

parameters 
Tot op hOOen is het schattingsalgoritme nog niet op de juiste manier gebruikt zoals het is 
afgeleid. In dit kader is er dan ook behoefte ontstaan om de invloed van de 
schattingsstrategie op het schattingsproces nader te bekijken. 

Doelstelling stage: 

Onderzoeken van het effect van keuzes met betrekking tot de schattingsstrategie op de 
resultaten langs de weg van simulaties. Hierbij wordt gedacht aan het recursieve gebruik 
van het schattingsalgoritme. 

In hoofdstuk 2 zal allereerst de afieiding van het sequentiele minimum variantie 
schattingsalgoritme beknopt worden beschreven. De definitie van het numeriek uitgevoerde 
experiment alsmede de modelvorming zal gegeven worden in hoofdstuk 3. Het onderzoek 
naar de invloed van al dan niet recursief gebruik van het schattingsalgoritme wordt 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zal het effect van varierende belasting op het 
schattingsresultaat nader worden bekeken. Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gegeven worden. 
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Hoofdstuk 2 Gemengd numeriek experimentele methode 

2.1 Inleiding 

Een proefstuk, met arbitraire geometrie, van het te karakteriseren materiaal wordt multi
axiaal belast. Van het proefstuk worden het verplaatsings- en rekveld gemeten. 
Om een optimale schatting van materiaalparameters te verkrijgen is het gewenst een 
inhomogeen verplaatsingsveld te creeren (Van Ratingen, 1994). Deze bevat meer informa-' 
tie over de materiaaleigenschappen dan homogene velden. 
Het uitgevoerde experiment wordt gemodeUeerd met behulp van de eindige elementen 
methode. Noodzakelijk hierbij zijn de constitutieve relaties van het materiaal die het 
verband aangeven tussen spanningen en rekken. Deze relaties zijn echter niet bekend maar 
zijn juist het doel van de materiaaikarakterisering. Zodoende moet het materiaal gekarakte
riseerd worden door een wiskundig model dat een zo goed mogelijke beschrijving geeft 
van het gedrag van het materiaal. In dit model zijn de te schatten parameters opgenomen. 
De numeriek experimentele methode is schematisch weergegeven in figuur 2.1. 

laboratory measured 
test dISplacements 

iftpu/ parameter residuals da.ta. 
adjustment correla.tion 

J parameters 

finite element computed 
model displacements 

figuur 2.1: Schema van de numeriek experimenteie methode. 

2.2 Sequentiele minimum varian tie schatter 

De meetdata, in de vonn van verplaatsingsvelden, wordt ondergebracht in de kolommatrix 
Yt, k = 1, ... ,N. Hierbij kan iedere gemeten set k atkomstig zijn van een ander experiment. 
De n onbekende materiaalparameters worden ondergebracht in de kolom x. 
Neem nu aan dat er een algoritme, gebaseerd op de eindige elementen methode, beschik
baar is waannee Yt berekend wordt voor een bekende x: 

(2.1) 

vII: is een kolom met meetruis behorende bij de ke set meetdata. 

E{Vk+l} = 0 (2.2) 

Uitgaande van een beginschatting van de parameters *" en de set meetdata Yk+l wordt een 
nieuwe schatting voor de parameters bepaald door de volgende kwadratensom naar x te 
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minimaliseren: 

Sk = (Yk+1 - hk+1 (X»T Rk+I-
1 (Yk+1 - hk+1 (x» 

+ (Xk - xl(Pk + Qktl(Xk - x) 
(2.3) 

De eerste term geeft de gewogen som van de kwadratische fouten in de verplaatsings 
residuen. De tweede de gewogen kwadratische fout in de parameterschatting. Door Pk te 
vervangen door de som van Pk met een kleinere niet-negatieve symmetrische matrix Q kan 
voorkomen worden dat Pk te klein wordt. Dit laatste kan tot convergentieproblemen leiden. 
In het algemeen worden voor ~+I en Pk positief defmiete symmetrische weegmatrices 
genomen. In dat gevaI is de schatting voor x een kleinste kwadraten schatting. Indien 
echter geldt: 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

• Q = 0 (2.7) 

Dan is de schatting voor x een minimum variantie schatting. 
Het optimaIisatie probleem kan iteratief opgelost worden en ziet er als voIgt uit : 
Parameter aanpassing 

(2.8) 

met voor de matrix ~+1 

Kk+1 = (Pk + Qk)Hk+/(Hk+1 (Pk + Qk)Hk+/ + Rk+Itl (2.9) 

en de covariantie matrix van de schattingsfout 

Pk+1 = (l - Kk+1 Hk+1)(Pk + Qk)(I - Kk+1Hk+1l + Kk+1Rk+1Kk+/ (2.10) 

Voor de berekening van ~+I en Pk+1 wordt de niet lineaire functie h(x) gelineariseerd met 
betrekking tot *k 

(2.11) 

In dit onderzoek wordt gewerkt met een niet lineair model: Yk = hk(x) + vk. Door de 
linearisatie is de schatter dus aIleen 'in de limiet' een minimum variantie schatter. Ais de 
waarde van de geschatte parameters dicht bij x liggen is de linearisatie geoorloofd. Tevens 
moet gelden dat Q < P k' 
Het aIgoritme zoaIs hierboven beschreven is aIs de module PAREST (Courage en Hen
driks, 1993) germplementeerd in het eindige elementen pakket DIANA. 
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Hoofdstuk 3 Uitvoering van de numeriek experimentele methode 

3.1 Inleiding 

Zoals aI eerder is vermeld is de numeriek experimentele methode opgebouwd uit een 
experiment en een numeriek model van dat experiment. Door een vergelijking van 
gemeten verplaatsingsvelden met voorspelde verplaatsingsvelden worden 
materiaalparameters geschat. Tijdens deze stage is echter geen echt experiment uitgevoerd 
maar is een experiment numeriek gesimuleerd met een eindige elementen model. Ditzelfde 
model is tevens gebruikt bij de numerieke analyse, waarbij de materiaalparameters 
onbekend zijn verondersteld. V oor wat de constitutieve relaties betreft zijn er dus geen 
modelfouten waardoor de schattingsstrategie goed onderzocht kan worden. 
In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het numerieke model uitgelegd alsmede bij welke 
simulaties het gebruikt is. 

3.2 Numerieke modeUering 

Als proefstukje is voor een vierkante plaatachtige vorm gekozen. De afmetingen van de 
plaat waren 1.0 x 1.0 x 0.1. Het eindige elementen model is opgebouwd uit 10 x 10 
quadrilateraIe elementen van gelijke grootte ( Q8MEM, 4 integratie punten ). Het werd 
aan een of twee zijden gedeeltelijk ingeklemd waarna aan de andere zijden een belasting, 
in het vlak, werd aangebracht. 
Het beschouwde materiaaI is : - homogeen 

- lineair elastisch 
- orthotroop 

Voor de rek-spannings relaties gelden dan (vlakspanning) 

ex O'x 

ey = TTST 0' 
(3.1) 

y 

'Yxy 'txy 

met 

1 -V21 
0 

EI E; 

S ::: 
-V12 1 0 (3.2) 
El Ez 

0 0 
1 

GI2 

en T de transformatie matrix die aileen een functie is van de hoek a (= hoek tussen x-as 
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en 1 e hoofdrichting, zie figuur 3.1). 
In totaal zijn er dus 5 onafltankelijke materiaalparameters, te weten : 
- de Youngs moduli El en E2 
- de Poisson ratio v 12 

- de glijdingsmodulus G12 

- de hoek ex 

y 

figuur 3.1: Hoofdrichtingen van het materiaal. 

Van het optredende verplaatsingsveid zijn slechts de waarden meegenomen van de 9x9 
elementen die niet aan de rand liggen. Dit is gedaan omdat het in de praktijk moeilijk, zo 
niet onmogelijk is om bij een proefstukje van willekeurige geometrie de krachten die op 
de randen werken te bepalen. Er kunnen dus geen krachtgrootheden in de 
randvoorwaarden gebruikt worden. Oevoig hiervan is dat de exacte waarden van de 
stijfheidsparameters niet bepaald kunnen worden. Een schatting van de ratio van de 
stijfheden kan echter weI bepaald worden. 
De parameters die geschat worden met de schattingssommen zijn dan ook : 
x = [ EJE1 , v12 • Ol:/El • tan(a) f. in het vervolg zullen deze worden aangeduid met 
x = [ Ez , v12 , 0 12 , a ]T. 

De echte parameters bij het gesimuleerde experiment waren ; x = [0.25 , 0.25 • 0.5 • 0.5]T. 

3.3 Belastingssituaties 

Het onderzoek naar het schattiogsalgoritme richt zich hier op het al dan niet recursief 
gebruik van het algoritme. In hoofdstuk 4 wordt een belastingssituatie beschouwd. Met het 
eindige elementen model is in DIANA een experiment gesimuleerd. Het proefstukje werd 
aan de linker- en onderzijde gedeeltelijk ingeklemd. Aan de rechterzijde werd een 
verplaatsing in x-richting ter grootte van 0.1 opgelegd. Aan de bovenzijde werd een 
verplaatsing in y-richting opgelegd, eveneens ter grootte van 0.1. In figuur 3.2 is de 
experimentele setup weergegeven alsmede de deformatie van het proefstukje. 
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figuur 3.2: Experimenteie setup en deformatie van het proefstukje. 

De verplaatsingen van de 81 knooppunten die niet aan de rand liggen zijn uit het complete 
verplaatsingsveld gehaald. Dit resulterende veld diende als uitgangspunt voor de creatie 
van de "gemeten" verplaatsingsvelden. In de praktijk kan men het veld een aantal keren 
meten en dit elke keer als een nieuwe meting beschouwen. In het verleden is echter vaak: 
een groot aantal metingen gemiddeld en het resultaat van die middeling als een 
(nauwkeuriger) realisatie beschouwd. Om dit te simuleren is er 15 keer ruis met een 
standaarddeviatie van 1 % van de maximaal optredende verplaatsing op het veld gezet 
waardoor 15 verplaatsingsvelden werden verkregen. Tevens is van deze 15 velden het 
gemiddelde bepaald om een verplaatsingsveld te verkrijgen. Van zowel de 15 velden als 
het ene veld wordt in hoofdstuk 4 gebruik gemaakt. 

Bij het onderzoek naar het recursieve gebruik van het algoritme met varierende belasting 
zijn 15 verschillende verplaatsingsvelden gecreeerd. In hoofdstuk 5 worden deze variabele 
belastingen nader gespecificeerd. 
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Hoofdstuk 4 Invloed van recursief gebruik van het schattingsalgoritme 

4.1 Inleiding 

In de afleiding van de minimum variantie schatter (hoofdstuk: 2) wordt uitgegaan van een 
recursief gebruik van het algoritme. Tot nu toe is het algoritme echter op de verkeerde 
manier gebruikt. In plaats dat het sequentieel werd toegepast is er maar een verplaatsings
veld gebruikt. Er vindt dus een iteratie proces plaats waarbij geen nieuwe informatie aan 
het algoritme wordt toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat de schatter geen goede schatting 
geeft van de covariantie van de geschatte parameters. De matrix P heeft dan niet meer de 
betekenis die er in het algoritme aan wordt toegekend. 
In dit hoofdstuk: zal de invloed van het al dan niet recursief gebruik van het schattingsal
goritme nader onderzocht worden. Hiertoe zullen de resultaten van een recursieve 
schattingssom vergeleken worden met die waarbij slechts een verplaatsingsveld gebruikt is. 

4.2 Niet recursief gebruik van het algoritme 

Allereerst is gekeken naar de situatie waarbij een verplaatsingsveld is gebruikt. Dit veld is 
verkregen uit het experiment zoals beschreven is in hoofdstuk 3. 
De werkelijke waarden voor de materiaalparameters waarmee het numerieke experiment is 
uitgevoerd en de beginschattingen worden gegeven door: 

x = 

0.25 

0.25 

0.5 

0.5 

x = o 

0.48 

0.37 

0.21 

0.19 

Aangezien bovenstaande gegevens bekend zijn kan met (2.5) voor de beginschatting van 
de covariantie matrix van de geschatte parameters de exacte waarde bepaald worden. 
Omdat de schattingsfouten van de parameters onderling ongecorreleerd gedacht worden. 
worden in de matrix Po alleen de diagonaale1ementen gevuld: 

Plt = ( 0.48 - 0.25 )2 = 0.0529 
P2:2 = ( 0.37 - 0.25 )2 = 0.0144 
P3,3 = ( 0.21 - 0.50 )2 = 0.0841 
P4,4 = ( 0.19 - 0.50 )2 = 0.0961 

Voor de diagonaal matrix Q is een waarde gekozen die relatief klein was ten opzichte van 
Po, Q = [ 10.6• 10.6• 10'6, 10'6 J. Op het oorspronkelijke verplaatsingsveld is een ruis gezet 
met een standaarddeviatie van 1% van de maximale verplaatsing (0.1): (j = 10,3. De 
diagonaalelementen van de covariantie matrix R van de "gemeten" verplaatsingen zijn 
daarom gelijkgesteld aan cr2 = 10,6. 
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In totaal zijn er 15 iteraties uitgevoerd met het schattingsalgoritme. De grafieken van het 
convergentie proces van de verschillende parameters zijn weergegeven in figuur 4.1. 

£1 0.32,----'''-''------, 0.3,--->:.!L-----, 

0.3 
0.25 

0.28 
0.2 

0.26 

0.24 0.15 

0.220:----:5::-----:-1'="""0 --15 0.10:----:5::-----:-1'="""0 --15 

iteralie ileralia 

0.6,--_....:::0('--__ ---, 

0.45 0.4 

0.4 0.2 

0.35 o 

0.3
0
:----

5
---

1
-
0 

-----J
15 

.0.2
0
L....---

S
---

1
-'-0 -----J

15 
iteralia itaralia 

figuur 4.1: Schatting van de parameters a/s functie van de iteratiestap. Het a/goritme is 
niet recursief gebruikt. De beginschattingen van de parameters /agen relatief ver van de 
werke/ijke waarden at 

Zoals te zien is is er nog geen volledige convergentie opgetreden. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat de matrix P snel klein wordt. Aangezien Q klein is zal de matrix ~+1 
(zie 2.9) ook klein worden. De parameter update (2.8) zal dan ook met kleine stapjes 
gebeuren. Vijftien iteraties is daq niet genoeg om convergentie te bereiken. Vooral de 
waarde voor G12 is nog niet geconvergeerd. De andere waarden liggen redelijk goed in de 
buurt van de werkelijke waarden van de parameters. 
Er zal nu gekeken worden naar de schatting die het algoritme levert voor de covariantie 
van de geschatte parameters. In figuur 4.2 zijn de (positieve en negatieve) wortels van de 
diagonaalelementen van P uitgeztt tegen de iteratiestap. Dit is tevens gedaan met het 
verschil tussen de geschatte en de werkelijke waarden van de parameters. 
Duidelijk is te zien dat de grafieken niet echt bij elkaar in de buurt liggen. Dit is niet 
verwonderlijk want het algoritme is niet recursief gebruikt, zodat aan de matrix P niet de 
betekenis van covariantie matrix tQegekend kan worden. 

Om te onderzoeken of de matrixi P weI de betekenis heeft die eraan wordt toegekend 
indien het algoritme juist gebruikt wordt zal nu een recursieve schattingssom uitgevoerd 
worden. 
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figuur 42: De positieve en negatieve wortels van de geschatte covariantie alsmede het 
verschil tussen de geschatte en werkelijke parameters tegen de iteratie. Beginschattingen 
parameters ver van echte waarden. 

4.3 Recursief gebruik van het algoritme 

Voor de beginschattingen van de parameters zijn dezelfde waarden genomen. Hierdoor 
blijft Po ook dezelfde. De diagonaalelementen van Q zijn ook nu op 10-6 gezet. De 15 
verplaatsingsvelden die gebruikt zijn zijn atkomstig van een experiment waarop 15 keer 
ruis is gezet met een standaarddeviatie van 1 % van de maximale verplaatsing (zie 
hoofdstuk 3). Diagonaalelementen van R: 10-6. 

In figuur 4.3 is het convergentie proces van de parameters weergegeven. 
Het is te zien dat dit grote overeenkomst vertoont met de schatting waarbij slechts een 
verplaatsingsveld gebruikt is. Wanneer gekeken wordt naar de covariantie van de geschatte 
parameters blijkt ook dit vrijwel overeen te komen met de eerdere situatie (figuur 4.4). 
Matrix P neemt al heel snel een kleine waarde aan en blijft in de orde grootte van de 
matrix Q (10-6

). De schatting voor de covariantie van de geschatte parameters is dus niet 
goed. Dit was echter weI de verwachting aangezien het algoritme gebruikt is zoals het 
bedoeld is. 
Het lijkt dus dat, voor gekozen beginschattingen van de parameters die niet in de buurt 
van de werkelijke waarden liggen, het niet veel uitmaakt of het schattingsalgoritme al dan 
niet recursief gebruikt wordt. 

De vraag is nu waarom P niet de waarde heeft die er van verwacht wordt. Een reden 
hiervoor kan het niet lineaire gedrag van het model zijn. Het schattingsalgoritme is immers 
afgeleid voor een lineaire situatie (zie hoofdstuk 2, formule (2.12). Omdat voor de 
beginschattingen van de parameters willekeurige waarden zijn gekozen kan de toegepaste 
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figuur 4.3: Schatting van de parameters als functie van de iteratiestap. Het algoritme is 
recursief gebruikt. De beginschattingen van de parameters /agen relatief ver van de 
werkelijke waarden af. 

linearisatie niet geoorloofd zijn. 
Om de invloed van de lineariteit te onderzoeken zal gekeken worden naar de situatie dat 
de beginsehattingen voor de parameters dieht in de buurt van de werkelijke waarden 
liggen. Vervolgens zal nag een volledig linear model geanalyseerd worden. 
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figuur 4.4: De positieve en negatieve wortels van de geschatte covariantie alsmede het 
verschil tussen de geschatte en werkelijke parameters tegen de iteratie. Beginschattingen 
parameters ver van echte waarden. 
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4.4 Beginschattingen parameters in de buurt van de werkelijke waarden 

Voor de beginschattingen van de parameters zijn nu genomen 

0.24 

0.26 

0.51 

0.49 

De matrix P die hlerbij hoort heeft diagonaalelementen 10-4' Aangezien de beginschattin
gen dicht bij de werkelijke waarden liggen zullen er geen convergentie problemen te 
verwachten zijn. De matrix Q wordt daarom gelijk aan nul gekozen. Dezelfde 15 verplaat
singsvelden als eerder gebruikt worden weer beschouwd. 

Het convergentie proces van de verschillende parameters is weergegeven in figuur 4.5. De 
slingeringen die optreden kunnen het gevolg zijn van de ruis die op de verplaatsingsvelden 
is gezet. De waarden blijven echter weI goed in de buurt van de werkelijke waarden. 
De covariantie van de geschatte parameters (figuur 4.6) blijkt nu weI in de buurt van de 
werkelijke fout te liggen, hetgeen bij de eerdere situaties niet zo was. De niet lineariteit 
van het model zou dus de reden kunnen zijn waarom het algoritme niet de verwachte 
schatting voor de covariantie van de geschatte parameters levert. 
Om dit verder te onderzoeken zal er gekeken worden naar een volledig lineair model. 
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iteratie iteratie 

0.50Sr------'G ............ ___ -, 0.502 
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0.4980.:---
S
=----1-0----J 

15 0 5 10. 15 
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figuur 4.5: Geschatte parameters als junctie van de iteratie. Het algoritme is recursief 
gebruikt. De beginschattingen voor de parameters lagen dicht in de buurt van de 
werkelijke waarden. 
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figuur 4.6: De positieve en negatieve wortels van de geschatte covariantie alsmede het 
verschil tussen de geschatte en werkelijke parameters tegen de iteratie. Beginschattingen 
parameters dicht bij echte waarden. 

4.5 Volledig lineair model 

Bij de voorgaande schattingssommen was er een niet line air verband tussen de materiaal
parameters en het verplaatsingsveld: y = h(x) + vk• 

Nu zal er gekeken worden naar een twee dimensionale situatie met een lineair model: 
y = ~ + a1x + 3zx2 

De uitgang y wordt berekend op het equidistante interval: x1,Xz, ..• ,x6• 

In matrix vorm kan het probleem als voIgt worden weergegeven: 

Y1 1 Xl X2 
1 

X2 
ao 

Y2 1 X2 2 = Ha ,l= = a1 

Y6 1 X2 
a2 

X6 6 

Dit schattings probleem is met de minimum variantie schatter opgelost Het algoritme is 
geiinplementeerd in MA TLAB. De listing hiervan is gegeven in bijIage 1. 
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De werkelijke parameters en de beginschattingen waren: 

a = [~ l· ao = [: 1 
Voor Po voIgt hieruit: Po = [ 0 , 1 , 4 ]T. Om singulariteits problemen te voorkomen is het 
eerste element vervangen door een hele kleine waarde. Q is gelijk aan nul gekozen. m 
totaal zijn er 50 sets metingen gecreeerd door ruis met een standaarddeviatie van 0.1 op Y 
te zetten. 
In figuur 4.7 is een plot weergegeven van zowel de positieve en negatieve wortels van de 
geschatte covariantie als de parameter afwijking tegen de iteratiestap. Tevens is het 
convergentieproces te zien. 
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o~ 
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Geschatte parameters 
4.----------, 

1- tt, 

60 
Iteratieetap 

figuur 4.7: De wortels van de geschatte covariantie alsmede de parameterafwijldng 
tegen de iteratie. Rechtsonder is het convergentieproces weergegeven. Het model is 
volledig lineair. 

Zoals in de figuur is te zien liggen de schattingen voor de covarianties en de parameter 
afwijkingen bij elkaar in de buurt. Het verloop is vergelijkbaar met het eerder verkregen 
verloop nit figuur 4.6. 
Er zijn dus aanwijzingen dat de niet lineariteit van het model er de oorzaak van is dat het 
algoritme geen goede schatting levert voor de covariantie van de geschatte parameters. 
Doordat de matrix P snel kleine waarden aanneemt treedt er tevens slechtere convergentie 
op. 
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Hoofdstuk 5 Recursief scbatten met varierende belasting 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande is recursief geschat met een verplaatsingsveld waarop 15 keer mis is 
gezet. 
Nu zal aandacht geschonken worden aan de situatie dat er 15 verschillende verplaatsings
velden zijn. Misschien levert dit een betere en/of snellere convergentie doordat er telkens 
nieuwe informatie aan het algoritme wordt toegevoegd. 

5.2 Numerieke simulatie 

Hetzelfde proefstukje als eerder beschouwd werd aan de onderkant ingeklemd gedacht 
waama er aan de bovenzijde een verplaatsing werd opgelegd (figuur 5.1). 

Ily 

LL\x 

Lx 
figuur 5.1: De experimentele setup. Het proejstukje is aan de onderzijde ingeklemd 
waarna aan de bovenzijde verplaatsingen in x- en y-richtingen werden opgelegd. 

De opgelegde verplaatsingen zijn schematisch weergegeven in figuur 5.2. De pijlen geven 
de richting van de verplaatsing aan, de lengte van de pijlen is een maat voor de grootte 
van de verplaatsing. In totaal zijn er drie waarden voor de verplaatsingen gebmikt: 0.015, 
0.03, 0.045. 

r L L L -- L ..J 
2 3 4 5 6 7 8 

-1 
j - r 

9 10 11 12 13 14 15 

figuur 5.2: Schematische weer gave van de opgelegde verplaatsingen bij elk van de 15 
verplaatsingsvelden. . 
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5.3 Parameter schatting 

Er is geen ruis op de verplaatsingsvelden gezet. Voor de diagonaal elementen van R zijn 
dan ook kleine waarden genomen: 10-12

• De diagonaal elementen van Q zijn op 10-6 gezet. 
De beginschattingen voor de parameters zijn dezelfde als al eerder gebruikt: [0.48 , 0.37 , 
0.21 , 0.19]T 

De schatting voor de parameters blijkt uiteindelijk goed te gaan (figuur 5.3), Vanaf 
ongeveer de tiende iteratie begint er convergentie op te treden. Bij deze verplaatsingsvel
den vindt er dus geen snellere convergentie plaats dan bij recursief gebruik met een 
verplaatsingsveld. 

Bij alle parameters is een grote schommeling in de convergentie te zien. Dit kan veroor
zaakt worden doordat er bij elke nieuwe schatting een nieuw verplaatsingsveld gebruikt 
wordt, waardoor wezenlijk nieuwe infonnatie aan het algoritme toegevoegd. Doordat R 
een hele kleine waarde heeft zu11en de parameters voornamelijk op dit nieuweveld gefit 
worden en zal minder gewicht aan de vorige schattingen worden gegeven. 
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figuur 5.3: Schattings resultaten van de parameters bij recursief gebruik van het 
algoritme met varierende belastingssituaties (figuur 52). 

Ook hier blijkt de schatting voor de covariantie van de geschatte parameters niet goed te 
zijn (figuur 5.4), zoals al eerder geconstateerd in hoofdstuk 4. 
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figuur 5.4: Wortels van de geschatte covariantie alsmede het verschil tussen de 
geschatte en werkelijke parameters tegen de iteratie. Het algoritme is recursief gebruikt 
met varierende belastingssituaties. 

Er is tevens gekeken naar het geval dat de beginschattingen voor de parameters in de 
buurt lagen van de werkelijke waarden: Xo = [0.21 , 0.28 , 0.53 , 0.47f. Q werd gelijk aan 
nul gesteld. De schattings resultaten staan weergegeven in figuur 5.5. 
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figuur 55: Convergentie proces van de geschatte parameters bij recursief gebruik van 
het algoritme met varierende belastingssituaties. De beginschattingen lagen dicht in de 
buurt van de werkelijke waarden. 

Er treedt al vrij snel convergentie op. 
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HooCdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In dit onderzoek is gekeken naar het sequentiele minimum variantie schattingsalgoritme. 
Onderzocht is de invloed van het al dan niet recursieve gebruik van het algoritme. Bij 
schattingen voor de parameters waarbij de beginschattingen redelijk ver van de werkelijke 
waarden lagen bleek het niet veel verschil te maken of het algoritme recursief gebruikt 
werd of niet. Wat opviel echter was dat bij recursief gebruik de covariantie van de 
geschatte parameters niet goed geschat wordt. Er is onderzocht of misschien de niet 
lineariteit van het model hiervan de oorzaak was. Hiertoe zijn de beginschattingen voor de 
parameters dicht bij de werkelijke waarden genomen, zodat de linearisatie die plaatsvindt 
in het algoritme geoorloofd is. Het blijkt dat in dit geval de schatting voor de covariantie 
weI in de buurt ligt van wat verwacht werd. Er zjjn dus sterke aanwijzingen dat de niet 
lineariteit er de oorzaak van is dat het algoritme geen goede schatting voor de covariantie 
levert. 

Tevens is onderzocht of er betere en/of snellere convergentie plaats vindt indien er 
varierende belastingssituaties gebruikt worden. Voor de in dit onderzoek gebruikte 
belastingssituaties blijkt dit niet het geval te zijn. WeI zijn er in het convergentie proces 
grOte schommelingen waar te nemen, hetgeen het gevolg kan zijn van de nieuwe informa
tie, in de vorm van verplaatsingsvelden, die wordt toegevoegd aan het algoritme bij elke 
iteratiestap. 

6.2 Aanbevelingen 

In het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat de niet lineariteit van het model van 
invloed kan zijn op de schatting van de covariantie van de parameters. Om dit verder te 
onderzoeken kan de rol van de matrix Hk+1 (2.11) uit het schattingsalgoritme nader 
bestudeerd worden. Deze is immers gebruikt bij het lineariseren van het model. Tevens 
kan de situatie van niet lineaire materiaaleigenschappen geanalyseerd worden. 
Misschien zijn er naast de invloed van niet lineariteit nog andere factoren te vinden die 
een rol spelen bij de snelle ineenstorting van de covariantiematrix P. 

Gezien de slechte schatting van de covarianties kunnen aan deze schattingen haast geen 
conclusies verbonden worden. Het lijkt dus niet goed mogelijk om aan de hand van de 
schatting van de covarianties het gebruikte materiaalmodel zodanig aan te passen dat deze 
een betere beschrijving van het materiaal geeft. 

De resultaten bij het onderzoek naar de invloed van varierende belastingssituaties gaven 
niet veel aanleiding om aan te nemen dat dit een gunstig effect heeft op de parameter
schatting. Er is echter slechts een schattingssom uitgevoerd. Om een betere uitspraak over 
de invloed te kunnen maken zullen daarom andere belastingssituaties en/of materiaaleigen
schappen beschouwd moeten worden. 
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Bijlage A 

% Recursief parameterschatten volgens PAREST op een linear model. 
clear; 

% Aantal meetpunten per set: 
nmps = 6; 

% Punten voor de ingang worden equidistant genomen op het 
% interval [O,maxinter>, in stappen van (maxiter/nmps): 
maxinter = 1; 

% Aantal sets meetdata: 
nsets = 50; 

% Standaard deviatie van de ruis: 
stdev = 0.1; 

rand('normal'); 

% Ingang: 
u = O:(maxinter/nmps):(maxinter-maxinter/nmps); 
u = u'; 

% Werkelijke waarden van de parameters: 
x_true = [ 1; 

2' , 
3 ]; 

npars = lengtb(x_true); 

% Beginschattingen voor de parameters: 
x_i_l = [ 1; 

1; 
1]; 

% Covariantie-matrix voor de beginschattingen: 
P _i_l = [ 1 0 0; 

o 1 0; 
o 0 1 ]; 

% Convergentie-manipulatie-matrix: 
Q = O.O*eye(P _i_I); 

% Covariantie-matrix van de ruis (bier constant voor aIle sets): 
R = eye (nmps ); 
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R = (stdevA2)*R; 

% Matrices om verschillende tussenresultaten in op te slaan: 
% Schattingen voor de covariantie-matrix van de parameters: 
P _mats = zeros(npars, nsets*npars); 
% Schattingen voor de parameters: 
x~esch = zeros( npars, nsets ); 
% Meetpunten: 
m_ vecs = zeros( nmps, nsets ); 

% De gevoeligheidsmatrix: 
H_i = [ones(u), u, u.A2]; 

% Werklijke uitgang: 
y = H_i*x_true; 

for iset=l:nsets, 

disp(iset) 

% 'Gemeten' uitgang: 
m = y + stdev*rand(y); 

% Nieuwe schatting voor de covariantie: 
K = H_i'*inv(R)*H_i + inv(P _Ll +Q); 
P _i = inv(K); 

% Geschatte parameters met deze meetdata: 
x_i = P _i*(inv(P _Ll +Q)*x_i_l + H_i'*inv(R)*m); 

% Bewaar de resultaten: 
P _mats(:,(npars*(iset-l)+ 1): (npars*iset» = P _i; 
x~esch(:,iset) = x_i; 
m_vecs(:,iset) = m; 

% Pas aan voor de volgende iteratie: 
P_Ll = P_i; 
x_Ll = x_i; 

end 
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