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SAMENVATTING

In de industr1e wordt in toenemende mate gebru1k
gemaakt van computersystemen. Deze sytemen besturen
het product1e-proces of helpen b1J het ontwerpen
van een product. Een van de nieuwe mogelijkheden
is het gebru1k van een materialen-database. Zo'n
systeem geett antwoord op vragen met behulp van
materiaalgegevens. In deze opdracht is onaerzocht
W1€ materiaalgegevens gebru1Kt. waarvoor die ze
gebru1kt en hoe. Dlt resuleert u1teindel1jk 1n 4
mogelijke opzetten van een 'materialen' database
waarvan de een bruikbaarder 1S dan de ana~r. V~rQ~r

wordt in dit verslag aandacht besteed aan hoe. in
het algemeen. gegevens ontstaan en daaru1t vOlgena
welke type gegevens men het beste 1n een database
kan opslaan.
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INLEIDING

In het Kader van een 11 opdracnt heb lk een onder
zoek gedaan naar mogelljkheden voor het opzetten van
een materlalendatabase (voor productietechnlscn
gebruik). Deze zou In eerste Instant1e worden
ui tgevoerd blj 'Hoogovens·. Toen di t nlet doorglng is
de opdracht op de T.H. uitgevoerd.

Een database is een systeem dat met behulp van
gegevens antwoord geeft OP vragen dIe een gebruiker
stelt.

GEGEVENSBANK
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FIGUUR 1 :De structuur van een database-systeem

Voor een materlalen database betekent dit dat
'de gebruiker' met behulp van materiaalgegevens een
antwoord krijgt op ziJn productietechnische vragen.
Er bestaan reeds vele materlalendatabases Ll.2,3,4J

Het merendeel ervan heeft in de praktijk gefaald [1].
Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is dat men
te weinig gekeken heeft naar wat een gebruiker
precies wil weten. Dlt is een reden waarom een nieuwe
databasesysteem wordt opgezet. Een andere is dat de
reeds bestaande materialendatabases bedoeld zijn voor
(product)ontwerpers. Deze systemen bevatten vooral
gegevens over sterkte, stijfheld en corrosie eigen
schappen. De nog te ontwikkelen database richt zich
op productietechnische vragen en/of problemen.

Een dilemma is de keuze van de aanpak bij het
opzetten van dit nleuwe systeem. Men kan snel en
grot een nieuw type waarblj niet alies nader wordt
onderzocht. Hierdoor 1S de kans op routen erg groot.
Men kan ook probleemverkennend te werk gaan. Eerst
inventariseren wat voor problemen er moeten worden
opgelost. Wat de samenhang ertussen is en wat de
oorzaken Zljn van dIe problemen. Dit alies om een zo
goed mogelljk iunctionerend systeem te kunnen
opzetten.
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Ulteindelijk heb ik voor de laatste aanpak gekozen.
Deze keuze heb Ik gemaakt om een drIetal redenen.
Deze zijn:

-de reeds bestaande databasesystemen hebben JUIst
getaald vanwege het gebrek aan zo'n aanpak
ll] .

-Na een periode waarIn ik pronleem verkennend
te werk ging bleken er een aantal essentieele
vragen en problemen nlet beantwoord te kunnen
worden. Daarom leek het mij niet verstandig deze
problemen te negeren en zomaar wat aan te nemen om
de problemen te omzeilen (zle hoofdstuk 2) .

-Het isniet belangrijk dat een systeem antwoord
geett op de gestelde vragen maar weI dat het een
betrouwbaar antwoord geeft. Dit betrouwbaarhelds
aspect moet van begin at aan een plaats hebben in
de opzet van het systeem.

In deze aanpak ben ik niet altijd consequent geweest.
Vooral in het beginstadium van de opdracht dacht ik
snel een nieuw type database te kunnen opzetten. Ook
in dit verslag ontbreekt zodoende de onderbouwing van
sommlge aannames.

De uiteindelijke aanpak van de opdracht ziet er
als voIgt uit:

* Wie wordt de gebruiker van het systeem?

-Wat wIl de gebruiker weten?
-Hoe kan je m.b.v. mater1aalgegevens hier een

antw00rd op geven?
-Wat is de betrouwbaarhe1d van dit antwoord?

* Wat ziJn gegevens?

-Hoe kom je aan gegevens of hoe ontstaan ze?
-Welke gegevens slaat men In de gegevensbank

op?
-Wat is de betrouwbaarheid van gegevens?
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2 Gebruikersspecificatie

Als men een systeem ontwerpt dat antwoord geeft OP
vragen dan is het van belang dat men weet:

wie die vragen stelt. (dus wie is de gebruiker
van het systeem),
wat het kennisnlveau van de gebruiker is,
wat de gebruiker weten wil.

Deze vragen zijn binnen het kader van deze opdracht
niet te beantwoorden. Dit komt vanwege de volgende
reden. Wil men zo'n systeem opzetten dan heeft men
dus een toekomstlge gebrUlker nodig die vragen en/or
wensen met betrekking tot materiaalgegevens kan
formuleren. Deze gebrUlker is nlet (op de T.H.)
aanwezig. Zonder hem is het onmogelijk een GOED
functionerend systeem op te zetten. Om dlt boven
beschreven probleem te omzeilen is besloten om te
werken met getingeerde gebruikers die mogelijke
bepaalde typen vragen zouden kunnen stellen. Dit is
dan geen oplossing voor het probleem maar een
aanpassing van de opdracht die het belang van een
werkelijke gebruikersgroep kan bevestigen.

Welke mensen hebben voor de beantwoordlng van hun
vragen en/of problemen materiaalgegevens nodig en
waarvoor hebben ze die dan nodig. Zeker deze laatste
vraag biedt enige uitkomst blj het zoeken naar een
mogelijke gebruiker. Men kan materiaalgegevens
gebruiken om een materiaalkeuze te doen(zie 2.1 de
productontwerper), maar men kan ook ze gebruiken om
relaties tussen gegevens op te stellen of te toetsen
(2.2 de materlaalexpert) .
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2.1 Productontwerper

Mensen d1e zlch bezig houden met het kiezen van
mater1alen voor een bepaald product ziJn o.a.
productontwerpers, product/procesontwikkelaars en
gereedschapmakers. Vooral de productontwerper lS een
belangrijke en interessante gebruiker van materiaal
gegevens. Belangrijk omdat zijn beslissingen voor
70% de totale kostprijs van een product bepalen die
voor 50% is opgebouwd uit materiaalkosten. Interes
sant omdat zijn kennis over de het vervaardigen van
producten gering is. Zodoende is zijn materiaalkeuze
nooit een evenwicht1g besluit tussen productietech
nische-eisen en gebruikers-eisen. De kwaliteit van
deze beslissing kan worden verbeterd door dit gebrek
aan kennis op te vangen. D1t kan met behulp van een
materialendatabase.

Iemand die we1n1g kenn1s heeft over een bepaald
vakgebied stelt geen specifieke maar juist globale
vragen. Een productontwerper zal zeer globale vragen
stellen t.a.v. de bewerkbaarheid van een materiaal.
Zo'n vraag is bijvoorbeeld "lS d.it product maaKbaar".
Voor de beantwoord1ng van deze vraag is het nodig
dat men weet wat maakbaarhe1d is en waardoor het
wordt bepaald.
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2.1.1 Maakbaarheid

De maakbaarheid van een product bestaat uit 2
aspecten, nameliJk de technische maakbaarheid en de
economische. Wanneer men technlsch iets kan maken
hoeft dit niet te betekenen dat dit economiscn ooK
rendabel of verantwoord is. Een voorbeeld volgt om
dit te verduidelljken. Stel dat men een potje wil
maken. Men kan dit potje uit massief materiaal
draaien en dus IS dit potje technisch te maken. Dlt
vervaardigingsproces is echter niet economisch
verantwoord wanneer men meer dan 10.000 van deze
potjes zo wil fabriceren. Men kan dan beter het
potje maken door het dieptrekken van plaatmateriaal.
Uiteindelijk vormen de technische en economische
maakbaarheid te samen dus DE maakbaarheid van een
product.

Wat bepaalt de maakbaarheid van een product? GeZlen
de enorme soorten producten en processen waarmee deze
producten vervaardlgd worden, beperk ik me tot
omvormproducten. Voor ander producten gelden echter
ana loge redeneringen. Tevens beperk ik me tot de
technlsche maakbaarheid. Dlt laatste vanwege het
feit dat de economische maakbaarheid sterk bedrijfs
afhanke I ijk is.

De technlsche maakbaarheld wordt begrensd door een
aantal factoren:

scheurvorming in het product,
maat- en vormafwijkingen van een product,
oppervlakte-arwiJkingen op het product,

- extreme gereedschapsliJtage of breuk van het
gereedschap,

.n invloed op cieze factoren.
Technische maakbaarheid

-scheurvorming
-oppervlakte-afwijkingen
-maat-afwijkingen

~- -vorm-afwijkingen- -gereedschap-breuk
-extreme gereedschap-

s 1ij tage
- ........... .,. -r

Product Proces l"1aterlaal
eigenschappen eigenschappen eigenschappen

-geometrie -smering -vloeigedrag
- ..... -vorm v/h gereed- -anisotropie

schap -rekgrens
-aantal proces- -ruwheid

I stappen - ......
-gereedschapmate-
riaal

- .........

Zowel proces. materiaal. ais producteigenschappen
hebbe

FIGUUR 2:1nvloeds tactoren OP de tecnnlsche maakbaarheid
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Op 2 manleren kan men te werk gaan om een sys~eem

te ontwerpen dat beoordeelt of een product al dan
niet maakbaar is.

De eerste methode. Men bepaalt wat de invloed lS
van product/proces/materiaal eigenschappen OP de
maakbaarheid. Vervolgens bepaalt men welke waarde
(n) deze eigenschappen hebben op de grens van wat
nog te maken is. Als je nu van een nleuw product
wil toetsen of het maakbaar is dan bekiJk je of dlt
product de grenswaarde(n) al dan niet overschrijdt.
Een systeem dat op deze wljze werkt is het predictor
systeem en de technologiebank.

De tweede methode. In tegenstelling tot de vorlge
methode bepaalt men nlet de grens van wat maakbaar
is. Men gaat bij deze methode uit van reeds bestaande
producten. Deze zijn dus allemaal technlsch maakbaar.
Karacterlstleke gegevens van deze producten worden
opgeslagen in een database-systeem. Wll men nu een
nleuw product maken dan worden de karakteristieke
gegevens van dit product vergeleken met de gegevens
in de database. Een systeem dat op deze WIJze werkt
is de product/proces/materlaal database.
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2.1.2 Predictor systeem

De bedoeling van dit systeem was om, zonder het
productieproces door te rekenen. te beoordelen of
product maakbaar is. Bet systeem moest toetsen welke
'positie' een nieuw product inneemt t.O.V. van de
grenzen wat maakbaar is.

De aanpak was alsvolgt:
fase1:zet een stel omvormprocessen op een rij,

fase2:beoordeel per proces wat de belangrljkste
problemen zijn,

fase3:beoordeel welke eigenschappen (proces/mate
riaal/product) invloed hebben op deze
problemen,

fase4:bepaal hoe groot deze Invloed is op deze
problemen,

fase5:geef aan wat 'velllge zones' zijn voor deze
eigenschappen.

IJeze aanpak 1iep vast op de 4de t ase. Bet bleek
onmogelijk te ziJn om. zonaer aan het productie
proces te rekenen, aan te geven hoe groot die
invloed was.
J.A.M. Jaspers l7l heeft dezelfde aanpak gehan

teerd. Ook hlJ llep vast op de 4de tase. Hij heett
dit probleem ultelndellJk omzel1d door geen prealctor
systeem maar een diagnose systeem te maken. Dit is
een systeem dat, uitgaande van een concreet probleem.
aangeeft wat de oorzaak IS van dat probleem.
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2.1.3 Technologiebank

In tegenstelling tot het predIctor systeem rekent
een technologlebanK net productleproces vOlledlg
door. Zodoende is preCles aan te geven hoe groot de
invloed IS van proces/materiaal/product elgenschapp~n

OP de maakbaarheid. Behalve deze informatie geeft de
technologlebank Informatle over zaken als benOdlgde
perskracht. optredende gereedschapspanningen etc.
[8 }
Gegevens invoer: De hUldige technologlebanken ZlJn
meestal zelfstandige systemen. Hlermee bedoel lk dat
deze systemen niet gekoppeld zijn aan andere systemen
als bv databanken. De invoer van gegevens gaat
meestal handmatig, in een dlaloog met het systeem.
Deze handmatlge Invoer heeft als voordeelaat men kan
'spelen ' met de invoer gegevens. Doch als nadeel dat
men veel specifieke gegevens moet invoeren. vit zljn
vaak gegevens waar de gebrulker de betekenis niet
van kent.

De koppeling van technologiebanken aan gegevensban
ken heeft als voordeel dat de handmatig invoer sterk
wordt verklelnd en dat men geen specifieke gegevens
hoeft in te voeren. WeI moet men oppassen dat de
koppeling geen invloed heeft op de manier waarop
beslissingen tot stand komen. Men moet naar zowel
proces/product/materiaal eigenschappen kunnen
optimallseren en nlet naar slechts een van die
eigenschappen.
Welke materiaalgegevens? Een technologlebank heeft
hoofdzakelljk gegevens nodlg dIe het Plastlsch
materlaalgedrag beschrljven. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan welke gegevens men het beste in de gegevens
bank kan opslaan.
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2.1.4 Product/proces/materiaal database

De product/proces/materiaal database is GEEN
technologisch systeem. De gegevensbank van deze
database bevat allerlei informatie over reeds
bestaande producten. Per product worden allerlei
specifieke gegevens opgeslagen (zie figuur 2).

Het gebruikerssysteem van deze database gaat een
vraag/antwoord spel aan met de gebruiker. In dit
vraag/antwoord spel geeft het systeem soms keuze
-mogelijkheid aan. Bijvoorbeeld:"Wat voor vorm heeft
het product?".

1) rond potje
2) rechthoeklg bakje

En soms vraagt het systeem naar een concrete waarde
van iets. Zo'n vraag meet dan weI te beantwoorden
zijn door de gebruiker. In dlt vraag/antwoord spel
toetst het georulkersysteem of er oOlt een seart
gelijk product gemaakt lS. Wanneer dlt nlet het geval
is meldt het systeem dit. Dlt kan tot gevolg hebben
dat een ander product/proces/materlaal keuze gedaan
wordt.

nODUCT nom D'fIlIllL

pmmmm SI!E£lm:'EL mr.mrlmu

PRCDOCTTm mcmm LE1!'I'G!~C!S~AIJ

roo~ ~otje mHberkig l:ekjr dlept!rkkrc dutrekhc ~ulsntrus1r mscmmmm

-boo;te -boc;te -untal stappen -~UDtrekboek -stnpelboogte staf pInt

'-buiten -breedU -..... -.....
dil.eter djd! '/ .ft zoo~er rechtboekig nod -mu

-~o~flmte -tree~te ploeibouder ~leelb:u~er -bueate
-lIo~mte zijde I -brudte -ail.eter \....
-tfroD~iDgsstrael -lindaiku -plccibouder -.... djde 1

bode. zi jde 1 tucht -bretdtt

-.... -.... -.... %ijde •

FIGUUR 3:De gegevensbank van een F/p/m aatabase
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2.2 Materiaalexpert

Materlaalexperts houden zich o.a. beZlg met
opstellen ot bepalen van relatles tussen ma~erlaal

gegevens. Dlt is dan het resultaat van het onder
zoek naar het materlaalgedrag. Hun opgedane kennlS
blijft echter beperkt tot hun eigen 'wereld'. Vaak
is hun kennis niet direct toepasbaar in de produc
tie. Ook is hun kennis moeilijk over te dragen
naar de productie. terwIJl daar weI een behoefte is
naar meer kennis over het materlaalgedrag[llJ.

De communicatie problemen tussen de productle-man
en een materiaalkundige wordt naar mijn mening
veroorzaakt door het verschil in benadering van een
materiaal.
Een materiaaldeskundige benadert deze vaak op
microscopische schaal;lemand uit de productie op
macroscopische.

Om in te spelen op de behoeften van de proctuctle
man moet de materiaalKUndige streven naar :

-betere beschrlJvlng van het plastlsch materlaal
gearag op macroscoPlsch niveau.

-'vertalingen' van microscoP1Sch materlaalgearag
naar macroscopisch.

-betere beproevlngsmetnoaen om net materlaalge
drag te bepalen.
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2.2.1 Systeem specificatie

Wat heeft een materialendatabase hiermee te maken?
In prlncipe nlets. Al het onderzoek kan gedaan
worden zonder dat hlervoor een compu~ersys~eem

nOdlg is. Bet kan echter wel een handlg hulpmlddel
zijn blj dit onderzoeK. Een computer kan zeer snel:

-mogeliJke relatles tussen materiaalgegevens
verlfleren,

-de parameters die, dle relatles bevatten,
bepalen,

-de betrouwbaarheld van dle parame~ers schatten.
Een systeem dat dit kan is als het ware een
vervanging van een wiskunde-expert. Het moet dan
een expert zijn die nlet aIleen verschillende
wiskundige methodes kent. Het moe~ vooral een
systeem zijn dat:

-adviseert wat voor een wiskundige methode je
het best kunt gebruiken,

-helpt blj het analyseren van de resultaten die
de methodes opleveren.

Vooral dit laatste is erg belangrijk. Er zijn
namellJk al zeer veel software pakketten die
verschillende wiskundige methoden bevatten. Men
gebruikt vaak echter die methode waar men mee
vertrouwd is. Dit gebeurt vaak zonder dat men
preCles weet wat de beperkingen van die methode
zijn(zie bij lage A.l.2). Daarom moet het systeem de
gebrulker hler op wiJzen, aan geven welke methode
je misschlen beter kunt gebrulken en hoe Je ae
resultaten moet interpreteren.

Aan wat voor eisen moet het gebruikersysteem
voldoen:

-goede filtertechnleKen om mee~touten te ellmlne
ren,

-verschillende methoaen om parameters te scnat
ten. Hierbij hoort ook de geschatte nauwkeurig
heid van de parameters,

-advies blj het weergeven van resultaten,
-indien mogelljk grafische weergave van resulta-
ten,

Een eerste aanzet tot het op zetten van zo'n
systeem is gedaan door J van Liempd[13] .
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3 Gegevensbank

Welke (materiaal)gegevens moet men In de gegevens
bank opslaan? De meeste technische materlalen
hebben een materiaalcode. DIt kan een DIN. EURu.
ASA code, of Werkstoff nr ziJn. Om een materiaal
aan te duiden moet de gegevensbank zo'n gegeven
bevatten. Deze eis geldt voor iedere materiaal
databaseCmdb) .

Wat er voor de rest aan gegevens in staat is
afhankelijk van het type mdb. 20 zal de gegevens
bank van een proces/materiaal/produkt database
gegevens bevatten waarmee men een bestaand product
kan beschrijven. Een gegevensbank van de materlaal
expert bevat informatle over de mlcrostructuur van
een materlaal. Per systeem moet bekeken wornen
welke Informatle relevant IS om op te slaan in de
gegevensbank.
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3.1 Gegevensfilosofie

Het doel van gegevens 1S om informatle te kunnen
overdragen; Het ZlJD als het ware Inrormatiedra
gers. In het dagelijkse leven gebruiken we gegevens
om met andere mensen te communlceren. Een database
systeem is een communicatiemiddel. Iemand stopt
gegevens in de gegevensbank. iemand anders gebruikt
ze. Ais een database een communlcatiemiddel is dan
moet men ook dezelfde "spelregels" in acht nemen
als bij iedere andere vorm van communicatle. Laten
we daarom eens nader kljken naar gegevens.

Hoe ontstaan ze? Het antwoord op deze vraag
is afhankeIijk van met wat voor soort gegevens men
te maken heeft. Allereerst bestaat er het type
gegevens uit waarnemlng;uit iets dat we met onze
zlntulgen waarnemen ontstaan gegevens. Vaak zeer
veel verschlilende. Dit komt omdat we waarnemen
met "oogkleppen". We nemen waar met het doel iets
waar te nemen binnen een bepaald referentleveld
(waarnemingsveld). Blnnen dit reterentieveid
hebben we. vaaK door ervarlng, een bepaalde struc
tuur of normering aangebracht. Laat ik dit met een
voorbeeld verduldelljken. De pen. waarmee lK dlt
verslag schrljf. schrijft blauw omdat. kijkend
naar wat voor kleur er op paPler verschljnt. lk
deze kleur aSSOCleer met iets wat ik aanduld als
blauw. Het gegeven nlauw lS dus het resultaat van
een selectleve perceptie.

Een tweede type van gegevens is het type dat men
nlet (direct) kan waarnemen. Vaak ontstaan deze
gegevens uit andere. 20 heett nog noolt lemana een
mechanische spannlng waargenomen. Toch heeft iedere
werktulgbouwer een beeid bij het begrlP spannlng.
Dit beeld is ontstaan uit de weI waar te nemen
grootheden Kracht en oppervlakte. Op hun beurt
vormen de begrlPpen spanning en rek de basis
voor de grootheden verstevigingsexponent en
karacteristieke spanning. Er ontstaat zo een
gegevensboom met OP de basis de primair waar te
nemen gegevens. Hoe hoger het gegeven uit de boom
komt hoe groter de voorspellingswaarde van dat
gegeven is. Dit is ook de voornaamste reden waarom
gegevensbomen bestaan. Een boom leldt tot gegevens
-reductie; i.p.v. 60 spanningen en rekken. 2
gegevens dle het verband hier tussen karakteri
seert. Het gevaar van deze reducties lS dat soms
informatie verloren gaat .ef foutleve lntormatle
gevormd wordt omdat de 2 gegevens toch niet precies
het verband beschrljven. lvoor een v00rbeeld zie
bij Iage C) .
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WIl een database een betrouwbaar communicatie
middel ziJn dan moet men er voar zorgen dat:

-de gebruiker en de toevoerder van gegevens
dezelfde reterentievelden len normerlngen daar
binnen) hanteren

-zoveel mOgelljk primaire gegevens worden opgesla
gen en geen hogere orde aangezien hierdoor
informatie verloren gaat.
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Conclusies

Zijn er mogelijkheden om een (materialen)database
op te zetten?
De volgende conclusles zljn naar aanleldlng vau
mljn onderzoek te trekken:

Voor het opzetten van een database systeem moeL
men een dUldelljk beeld hebben van wie de
gebruiker is wat deze wll weLen.

Het moet mogelijk zijn om met een database,
bestaande uit een gegevensbank en een genrulkers
systeem. een antwoord te geven op productle-tech
nische vragen.

Er zijn verschlilende systemen mogellJk dIe
antwoord kunnen op de vraag or lets maakbaar is.
Dit ZIJn tecnnologienank. prealctor-systeem en
een product/proces/materlaal da~abase. Omdat deze
laatste 2 systemen een ultspraak dit Goen op
Dasis van ervarlngen zullen deze ultspraken
noolt 'grensverlsggend' ZlJn. Slechts over aen
zeer neperkt aanta1 producten kan zo'n systeem
verwerken. Aangezlen een tecnno1oglebanK het
procuctle-proces doorrekent. IS het wel In staat
om. vaor geheei nleuwe praQuet. sen ultspraak ta
over de maaJ-.:,Daarhe Id ervan.

Omdat het proces. het mater 1 a ,3. 1 en net pr<:,duct
te samen Depaien of proauct a1 dan nlet maakbaar
is. moet een aatabase systeem nelpen Dl] he~

optlmaliseren naar alie 3 de factoren.

Een database systeem moet oak een materlaalexpert
kunnen helpen bl] de bepaling ot de verlticatie
van mogelljke materiaalrelatles.

ALGEMENE randvoorwaarden bij het opzetten van een
database systeem ZlJn:

Een database systeem is een comnlunicatiemiddel;
de algemene "spelregels" van het communlceren
moeten in acht worden genomen. anders is de kans
op "spraakverwarrlng" groot.

Voor de gebruiker IS het van belang om te weten
welke betrouwDaarheia hI] kan ontlenen a6n een
gegeven. Ook dlL gegeveh moet In de gegevensbank
zijn opgeslagen.

Gezien het relt dat veel mocelien In as materl
aalkunde nlet perreet zlJn. kan men beter
prlmalre gegevens opsiaan i.p.v. Ult nogere 0r~e

gegevens deze te maken. [lit Korn: ae nauwkeurig
heid ten goeae.
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A Parameterschatten

In het algemeen zai. wanneer men een me~lng doe~

de meetwaarden nlet overeenkomen met de verwachte
modelwaarden. het verschll tussen deze twee ontstaa~

doordat men maar met een eindige nauWKeUrlgheid kan
meten. Zodoende WiJKt de werKeliJke waarde ai van de
gemeten waarde. Het doel van een meting IS vaak het
zo goed mogelljk schatten van de modelparameters aan
de hand van de meetwaarden. Bij dit schatten hoort
ook de nauwkeUrlgneld van de SChCl'ttIng. H(~)e gCJl:-'J. men
die parameters maximaal kan schatten IS afhankelijk
van het model. de meel:waaraen en at? mee~aIWl)klngen,

De genruikte metnode om. aan ae hand van de meet
waarden de parameters te schatten. bepaalt In
hoeverre men de maxlmale sChattlngSnauwkeurlgheid kan
benaderen.

Er bestaan zeer veel van Gaze schattersm>:''thOo.en.
Veel daarvan maKen gebrulk van het statlstisch
karacter van de meetaiwIJklngen. Als mEn zen
methode genruikt moet men weI controleren of het
werkellJke statlstiscn gedro.g overeenKomt mel: a€
aannames van de metnode. Als dlt nlet het geval is
dan IS de betrouwbaarneld van de schatter en ae
geschatte nauwkeurlgheld gerIng.

Het maken van een goeae Keuze IS zeKer van belang
wanneer men de parameters van een niel: perfect model
wil schatten. De aiwIJKlngen tussen een meetwaarae
en een moaelwaarde bestaat dan uit een ltoevallige)
meetafwIJklng en Ult een modeiaiwlJKlng. Het gevolg
is dat de totale aiwIJKlngen onderllng afhankelijk
zullen zljn lzie DI] lage (! .

Het is nlel: mogelijk om parameters te schatten
wanneer er over de modelaiwlJKlngen nlets bekend IS.

WeI kan men met een schattersmethode een Indicatie
krlJgen 'in welke buurt' de parame~erwaaraen zouaen
Kunnen llggen. Een zeer goede keus om zO'n indicatie
te kriJgen IS Klelnste kwaaraten aanpasslng. Deze
methode IS voar dlt saort problemen zeer geschikt
omdat het nauwellJks gebruIK maakt van het statls
tIsch gedrag van de meetarWIJKlngen. In ae volgende
paragraar woraen verscnl1lenae kielnste kwadraten
aanpasslngen beschreven.
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BIJLAGE A

A.1 Kleinste kwadraten aanpassing (k.k.a.)

Met behulp van de kleinste kwadraten aanpassing
tracht men die parameters p, .. Pn te bepalen dIe de
kwadraatsom F minimaliseert

m [ Y1 - f 1 (p 1 • • Pn) ] 2 __
mlnimallseer F(P1 .. Pn) = ~

i -1 C11

met y ..

f 1 (Pt .. p., )

C1i.

[ 1 ]

= de i-de gemeten waarde.

de i-de modelwaarde.

= de weegfactor bij de I-de
meting,
verschil tussen de model
waarde en de meetwaarde.
Deze wordt resldu genoemd.

Er bestaan verschillende methoden om de parameters
P1 .. P., te bepalen. Dit is onder meer afhankellJk van
het type tuncties f, (P, .. Pn), de verhoudlng m:n en
de numerieke conditie van de aanpassing[15J. Aller
eerst kan men de methoden in 2 catagorleen. Namelijk
methoden voor functies waarin P1 .. P., lineair in
voorkomen en methoden waarln ze niet-lineair in
voorkomen.
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BIJLAGE A

A.I.I k.k.a. voor lineaire functies f:l. [14]

Linealre tuncties f1. betekent dat f:t. van de vorm

f :I. = a:L 3. " P:l. + a1.:2" P2 + ... + a1. n " Pn

is. Met ai:l. ... aiM bekend.
In vector-notatie komt de k.k.a. OP het vOlgenae

minlmalisatie-probleem neer.

Er bestaan 3 methoden om de parametervector £ te
bepalen. Deze zijn :

het oplossen van de normaalvergelijklngen m.b.v.
een choleski decompositie,
householder algoritme,
gram-schmidt algoritme.

Alle 3 de methoden bepalen expllclet de OplOSSlngS
vector £. In dit verslag wordt niet Ingegaan hoe de
methoden werken. Hiervoor wordt naar de desbetreffen
de literatuur verwezen. WeI worden de 3 methoden met
elkaar vergeleken OP een aantal factoren. Deze zijn

aantal benodigde berekeningen om de vector £ te
bepalen,
numerleke condltie van het probleem. (De nume
rleke conditle geeft aan wat de invioed is van
afwijkingen van de invoer OP het elndresultaat.
Dit is dus afhankeIijk van de matrix A) ,
numerleke stabliitelt van de methoden. (De
numerieke stablilteit geett aan wat de gevolgen
zijn van de gehanteerde berekeningsmethode op het
elndresultaat) .

In tabel 1 worden de 3 methoden op deze factoren met
elkaar vergeleken.

aantal benodlgde
bewerkingen

numerleke
conditieu

slecht
c (A) 2

goed
c (A)

goed
c CA)

tabe 1 1

numerleke
stabilitelt

rede 1ijk/
goed

goed

rede 1 ijk/
goed

:I.) De numerleke conditie van ae methoden wordt
hoofdzakelljk bepaald door het conditle-getal c
van de matrix A.
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BIJLAGE A

Een bijzonder geval binnen de verzamelng lineaire
functies en hun oplossingsmethoden vormt de functle
f~ - P1 + P2"X1 . Dit minimalisatie-probleem IS zo
bekend dat de uitwerking van de methode door vele
rekenmachlnes ultgevoerd kan worden. Omdat deze
methode zo vaak gebruikt wordt is het van belang om
te weten wat de methode (statlstischl doet en hoe
men deze methode gebruikt en misbruikt.

iv



BIJLAGE A

A.l.2 k.k.a. van de lineaire functie f~ = P1 + P2°X~

[J2 ]

Deze aanpasslng is bedoelt voor het model

X---1 F=Pl + p::zoX '-~l)-~-Y

De meetwaarde Y is gestoord met de waarde N. De
statistische eigenschappen van N zijn:

- X.N zijn onafhankelijk van elkaar.
COVARIANTIE IX,N) = O.

- N heeft een symmetrische kansdlchtheidverdeling.
De verwachting EINl = O.

Onder deze voorwaarden geldt voor de schatters van
P1 en P2.

COV(X,Y)
P2 -------

VAR X
=a~nIX[l + ~(X~'_X~X)2]VARlP~;,') .&.. ~

VAR(pd =-----

~ (Y. - Pl. - P2' X:l. ) 2

n - 2

Gebruik en misbruik van deze k.k.a. De methode
wordt voor veel schattingen vaak ten onrechte
gebruikt. Dit weet de gebruiker niet altijd. Daarom
worden de 3 belangriJkste beperkingen van de methode
gegeven.

- De methode wordt gebruikt voor problemen waarbiJ
zowel X als Y meetgrootheden zijn. Dit betekent dat
zowel X als Y een meetfout hebben. M.b.v. de k.k.a.
veronderstelt men echter geen meetfout in X:l. en
projecteert men het meetpunt (Xi ,Y:l.) in het punt B
(z i e f i guur A. 1) .

~ ( Xj,Y i)

fig uu r A.1
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BIJLAGE A

Het werkeIijke modelpunt hoeft echter geheel niet
het punt B te ZlJn. leder punt op de lijn is moge
Iljk. Afhankelijk van het statistisch gedrag van Xi.
en Yi is weI te bepalen welk modelpunt het meest
waarschiJnlljk IS. Dlt probleem wordt dan alsvolgt
opgelost.
Elk meetpunt bestaat Ult 2 meetwaaraen namelljk Xi

en Yi. Het minimallsatie-probleem wordt omgewerkt
tot minimaliseer:

Yi - P1 + P2"Ei + Vi
Xi. E i + W1

is de meetfout in Y1
is de meetfout in X1
is de werkeIijke waarde van de meet
waarde Xi. Deze Ei moet worden
geschat.

De schattersmethode moet behaive Pl en P2 ook de
onafhankelijke parameters Ei schatten. Dit schat
ten kan men met 1 van de methoden van bijlage
A.1.1. doen.

- Veel niet-lineaire functies worden omgewerkt tot
Iineaire functies. Dit wordt gedaan om toch de
parameter te kunnen schatten m.b.v. een eenvoudlge
methode. Op zich IS hier niets op tegen als men
zich maar realiseerL dat de oplossingsvector E die
zo verkregen wordt van een ander minimalisatie
probleem IS dan van de oorspronkelijke. Een
voorbeeid voIgt om dit te verduideIijken.
Stel dat men de parameters wil bepalen van het

minimaiisatie-probleem

minimaliseer F(P1 ,P2) - ~ [Y1
i"'l

p:z
De functie f1 - P1" X1 is een niet-lineaire
functie.
Men linearlseert deze functie alsvolgt:

Het minimalisatie probleem wordt dan

minimaliseer F*(Ln(pt) ,p~) -

_.~ [Ln(Y:l) - {p~" Ln(X:l) + Ln(pt) >] 2= L ~1 2
1-1

In het eerste geval minimaliseert men de som van
de afwiJkingen t1 en in het tweede geval die van
de afwijkingen ~i • Wat is nu de re lat ie tussen t:l
en ~i?
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BIJLAGE A

Ln(Yt) - Ln(Yt - Et) =

De parametervector E.* is de oploss1ng van net
minima11satle-probleem wanneer men de som van de
relat1eve afWljklngen mln1maliseert. TerwlJl £ de
oplosslng 1S wanneer men de absolute afwijklngen
minimallseert. De vraag 1S of de geDru1Ker van de
methode dit ook weet.

- De correlatlecoeff1Clent zegt lets over de
afhankeliJkhe1d tussen X en Y. Een hoge correlatie
waarde zegt nlets over ae nauwkeurlgheld waarmee
de parameters geschat Zljn. IIe nauwkeurigheid van
de parameters wordt bepaald door :

-het model tdus de functies t..),
-de posItle van de waarden X~ ,
-de spreldlng van de meetruis N.

Tevens vertelt dle correlatiewaarde niets over de
onderlinge afhankelUkheid van de parameters.
Daarom Zljn ultspraken "dat de parameters zeer
nauwkeurlg geschat ZlJn vanwege de hoge correlatie
waarde tussen X en Y". nlet gerechtvaardlgd. De
parameters kunnen zeer nauwkeurlg geschat zijn
maar dat was nlet aan de correlatlewaarde at te
lezen.
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BIJLAGE A

A.2.1 k.k.a. voor niet-lineaire functies f~ [14]

Een kleinste kwadraten aanpassing kan mathematisch
gezien worden als de proJectie van de meetvector i
op de modelruimte f(£}. Het verschil tussen niet
-lineaire- en lineaire functies is dat bij de
laatste de model ruimte constant IS. Zodoende kan
men de parametervector £ expliciet bepalen. Blj
niet-lineaire functles echter is de modelruimte
afhankelijk van de parameterwaarden. De projectle
van de meetvector levert impliciet de parametervec
tor £ op. Daarom zijn niet-lineaire k.k.a. itera
tieve methoden. In elke iteratiestap tracht de
methode de vector £ beter te benaderen. Hoe dat
gebeurt is afhankelijk van de gebruikte methode.
Er zijn 2 catagOrl~en methoden te onderscheiden:

-gradIent methoden,
-Newton lachtige) methoden.

Zonder in te gaan op wat de methoden precies doen
kan van de gradIent methoden worden opgemerkt dat
deze altiJd convergeren naar de vector E al conver
geren deze methoden zeer langzaam. De Newton (ach
tigeJ methoden als :

Davison-Fletcher-~owell,

- Gauss-Newton-Householder.
- Gauss-Newton-Cholesky

convergeren veel sneller naar de vector £. Als
echter de numerieke conditle van het probleem
slecht IS dan convergeren deze methoden nlet of
nauwelijks.

Een biJzonder plaats bInnen de niet-lIneaIre
k.k.a. vormt het "algoritme van Marquardt". Deze
methode is. afhankelijk van de numerieke conditle.
Newton-achtig of gradient-achtig en probeert zo
een optimum te vInden tussen convergentlesnelheid
en globale convergentie. Deze methode is dan ook
zeer geschikt voor aileriel niet-lineaire functies
waar men niets over de numerieke conditie weet.
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BIJLAGE A

A.3. De nauwkeurigheid van een parametersehatting

Wanneer men parmeters sehat wil men ook weten wat
de nauwkeurlgheld lbetrouwbaarheidJ van de schat
tlng. Zoals op paglna ViI IS opgemerkt heeft de
meetruis lmeetafwIJkIngen) weI invloed op de nauw
keurigheid van de sehatting, maar ook de samenhang
tussen de parameters In het model speelt hierbij een
rol. Een voorbeeld voIgt om dit te verduidelijken.
Stel dat men de parameters van het volgende model

wi I sehat ten

f (p 1 ,P2) = p 1 0 X + P2 0 X

Di t leidt tot problemen bij het sehatten omdat de
parameters P1 en P2 de zelfde invloed hebben op de
modelwaarde f . Behat men de parameter p van het
model :

f(p) =poX

dan blijkt dat iedere P1 en P2 die voldoet aan
p - P1 + P2 een oplossing te zijn voor deze k.k.a.
Kennelijk is de waarde van P1 of P2 niet relevant
maar de eombinatie ervan weI.

In dit voorbeeld treedt dus afhanKelijkheid(dit
betekent dezeltde Invloed hebben OP de modewaarde f)
op tussen de parameters. In de praktiJk treedt een
dergelljke afhankelijkheid natuurlijK niet op , maar
er bestaan veel modellen waarniJ de parameters wel
bIjna afhankelljk ZIJn. Men kan dan de parameters
t.O.V. elkaar varI8ren zonder dat karakter van de
funetie veel verandert. De betrouwbaarheid die men
aan die parameterwaarden wil ontlenen is zeer gerIng.
Vandaar dat bij aIle sehatters-methoden meer aandacht
wordt besteedt aan de naUWkeUl"lgheId van de scnattIng
dan aan het schatten zelf.

Hoe ziet het matematisch perfecte model er dan uit?
Het de perfeete model heett de volgende eigensehap
pen. Het inproduet:

met 1 < j < m 1 < k < m

Ais j - k dan a = 1. Dit betekent dat de relatieve
nauwkeurigheid van de gQschatte parameterwaarden
dezelfde is.

Ais j * k dan a = O. De parameters ZIJn onderllng
onafhankelijk. Iedere parameterwaarde heeft een
karaeteristieke betekenis voor het verloop van f.
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B Het vloeigedrag van materialen

Voor zeer veel omvormprocessen wIl men weten hoe
het materlaal plastisch gedraagt;hoe het materlaal
verandert als men van toestand A naar toestand B
gaat. De toestand van een materlaal wordL beschre
yen door middel van toestandsparameters (0 en E) .
Dit zijn lOKale parameters. De relatle tussen deze
parameters vormt de bescnriJving van HET materiaal
gedrag. Dlt gedrag wordt bepaald m.b.v. materlaal
proeven. In zo'n proef tracht men op eenvoudige
wijze de toestandsparameters te veranderen. Dit
bereikt men onder meer door er voor te zorgen dat
de lokale toestand unIform verdeeld IS over het
proefstuk. Men kan dan gemeten globale grootheden
vertalen naar lokale toestandsparameters.



BIJLAGE B

B.l Materiaalproeven

In deze paragraaf worden verschillende materiaal
proeven behandeld die gebruikt worden om het
vloeigedrag te bepalen. Er ziJn zoveel verschil
lende materiaalproeven omdat de ideale proef nieL
bestaat. Ieaere proet heeft zo zijn beperkingen.
In tabel B.l wordt een overzicht gegeven van
allerlei soorten proeven. Er moet hlerbij worden
opgemerkt dat sommlge soorten verder zljn In te
delen. Er bestaan bijvoorbeeld mlnstens 6 verschil
lende uitvoerlngen van de koude. massieve stulk
proef [9].

lIE lillOOitlDU

1m HDEFSTur: nPE HDEF • ..I.....K..L.TIE

ITUIKHllEF Vl.DEI-CUM

..Il£ YlDE IPMlEVEN MSSIEf PRDEmur:
1D1lSIEHQEF _Ni-tlDEKVERDIlAllI...-tUlIVE

lD1lSIEHDEF _Ni-tlDEKYEQlIA/lllIU-CUM

PIOEF,iur: Uti l11UI'IOEF ¥l.lIE 1-tUlIYE ~
'lAlliIlATUIA/lL Il\l..tr..l ....actll'..

IlUElUi VI.lJEl-tUllVl

UUDE Vl.lIElPUEVO

11lmllOEF VI.lJEI-CUM

MIIIEF PIOEFUur: 1D1l11EHlIEF _11"KVPIllMIIliH:UllVl

I1UIK_F UI-CUM

tabel B.l:0verZlcht van allerlel type mater1aalproeven
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B.l.l Trek/stuik proeven

De trekproet voor zowel vlakke als ronde proefsta
yen is genormeerd in DIN 5lj 145 De stuIKPrc,er'
is niet genormeerd en daarom bestaan er zeer veel
vari anten 19].

De algemene structuur om van meetgrootheden te
komen tot vloeigrootheden 1S weergegeven in
FIGUUR B.1

aannames over de
un1formite1t van
de deformatie

aannames over VE
toestandsparameT.ers
van het mater1aal

in de functie f
aannames ove:r de
invloed van E op
de 0

TREK/STUIK-PROEF

4-F do
0=-- E=Ln-

'If- d~ d

-
o=g 10"1 ,o:.~ ,(3)

E=h l t:1 ,E::z ,E::l!:)

- -
o=fIE) of
- - -'-
o=f(E,T.E)

VLOEIGROOTHEDEN

FIGUUR B.l
Verwerk1ng van stuik/trekgegevens tot vloelgrootheaen
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[
Do] [ H ]E=2·Ln -0- =Ln ~~_·ccr =

Correctiefactoren
ladera materlaalproer kent grenzen waarblnnen de
gemeten grootheden omgezet kunnen worden in
spanningen en rekken. Bij een proet worden de
grenzen vaak overschreden. Om een meetgegeven
buiten deze grenzen toch brulkbaar te maken. wordt
de 'toutleve' spannlng gecorrigeerd m.b.v. correc
tiefactoren tot de 'ware' spanning. In tabel B.2
wordt een overzicht gegeven van een aantal correc
tiefactoren. Voor de spannIng en rek geldt In het
algemeen:

F·4

met:cr
F

D
Do=
C

E
H

He> =

de vloelspanning
de Kracht dIe OP het proefstuk wordt
uitgeoefend
momentane dIameter van het proerstuk
oorspronkelljke dIameter van het proefstuK
de correctlefactor van de spanning(zie
tabe lB. 2 )
de ware rek
de momentane hoogte van het proefstuk (bIJ
een stuikproef)
oorspronkellJke hoogte van het proerstuK
(bij stuikproef)

""""E tD"ECTll WOOl '1£ II£T£1l _TillIE' tllIl~EtTI£UCTOIl

I
•• RIIIIW.E DIMl£TER IIIIMQM I c.'

'~O£FS1.Af 4.' [ DJ
[I ',I'lO I ';:j

TMr.fROEf I~S~OERlli

r",d. ""lstul , ' rlI001ESU/oAI. VAl MET
IISNDERlNiSiUlED

I
SIU£l ,Co'--

•. [I,-J..,
I

"Um'i , • ,WW\16SfAtTOIl TU5W1 c".
Plllll:rSTIJl E' STEIlfEl . .'

[I - i'Dl"J
STulmorr
rlliodrilCQ

""htut umuml ..... IIAIIIW.£ IIll!l£N1H£
DIQllETD I

c".
, ' l\l1IllT£STRAAL VH MET

[I - ~}O[I - '-'JPllO£F5T1Jl, .., 4.'
I

IlIlllVIMilUIUUlmt tT'

~. '~'-i[I-I.j'i·-.-

tabel B.2:0verzlcht van spannlngs-correC~leraC~0ren
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B.l.2 Torsie-proeven

Een torsie-proef onderscheidt zich van een trek. of
stuik proef omdat de deformatie niet uniform over
het proefstuk verdeeld lS.
Dit heeft tot gevolg dat de toestand waarin het

materiaal zich bevindt van plaats tot plaats
verschilt. Dit betekent dat men aannames moet doen
over de verdeling dIe toestand. In [5.6] IS
aangegeven welke aannames dlt zijn. Uitelndelijk
resulteert dlt In de volgende Integraal voor het
torsle-moment Mw

D/2

=,: 1 r D· ~M
Mw cr·r·odr e=(rJ _0 4'M !

1· -[3 1· 2-.I 3
0

cr [N/mm·]
r [mm)

1 [mmJ
~M [-]

E [-]
! [-]
D [mm]

effectleve spannIng lZle biJ lage B.~J

plaatscoordlnaat In de radiale
richting
meetlengte bij de bepaling van ~M

hoekverdraalng van de torslestaar
over de lengte 1
effectleve rek op de pOSItl€ r
effectleve rel< op de positle D/2

diameter torslestaaf

Deze Integraal is voor 5 materlaalmodellen (zie
B.2) verder uitgewerkt. Dit resulteert In de
volgende uitdrukkIngen voor het specifieke torsie
moment ~

~TERIAAL"ODEL ... IN/NI)

-,
~Qf:Sl'MlMIMD • 2·' ~. E.

",,'~' -J .... I' -
t

3
HOLlOIlOM _,t·t"

3 • ft

J
\IDlIIl ... +_·t·!:"

J. ft

3 -6 J 1
5111Fl [liHI••' - i····_. i'lll+"O.' - j"')'_ + 1"·!Ci+"··' • i··'),_ ·t·t"

3+" 2+" 1+"

[ , • • • j• + 18 - A). ,_.e, _ + _ + _1 -_~E ~.t (n·tl· (n.tl·] (n·tl'.

tabel b.3: Ret specIfieke torsle-moment voar
verschi1 lende materlaalmodellen
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B.2 Materiaalmodellen

Als men een reeks toestandparameters heeft, dan Wll
men DE relatie, dle het verband tussen deze parame
ters beschri]ft, bepalen. Deze relatle bestaat tot
op heden nog niet. WeI bestaan er formules die
globaal redeliJk overeenKomen met deze relatle. De
fYS1Sche onderbouwlng van deze formuies is echter
zeer gering. In tabel B.4 wordt een overzlcht
gegeven van deze tormules.

MODEL-NAAlvI FURl"1ULE PARAI"1ETER
ONAFHANKELIJKHEID

HOLLOMON o=C· E'~ REDELl JK

LUDWIK O=Ovc:> + C· E'~ SLECHT

SWIFT o=C· [Eo + E]'" SLECHT/REDELIJK

VOCE o=B-[B-A]·e-Nv.~ GOED

tabel B.4:0verzicht van materiaaimodellen

Ten eerste moet worden opgemerkt dat bij een
aantal formuies een onderiinge athankelijkheid
bestaat tussen de modelparameters (zie ook biJlage
A.3). Ten tweede zijn deze formules voornamelijk
geschikt om de vloeispanning te schatten met een
nauwkeurigheid van 5%. Ze zijn niet geschikt om
lokaal het materiaalgedrag te beschrijven(voor een
voorbeeld zie bijlage C).

vi
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B.3 Het schatten van vloeigrootheden

De laatste fase in het bepalen van het materiaal
gedrag is het schatten van de vloeigrootheden. Dlt
schatten gebeurt m.b.v. een computerprogramma
geschreven in Modula-2 (zie bijlage E). Het
doel van deze paragraaf is om te Iaten zien dat:

de materiaalmodellen niet-perfect zljn.
- de modelparameters uit deze modellen onderling

een sterke afhankeIiJkheid vertonen. Een
parameterwaarde zegt niets karakteristieks over
het verloop van de spanning als functie van de
rek.

De resultaten van een trekproef schatting staan In
tabel B.5.

MATER 1AALM(IDEL IvIOIIELWAARDEN GEI"lI DIJELLJE
SPANNINGS
AFWIJKING
[N/rmn2

]

VLAKSPANNING

HOLLOMON

K [N"/rmn")

C [N/mm:)
n [-]

812

1106
-0.162

167

8.2

LUDWIK

SWIFT

VOCE

O"vo[N/mm"]= 148
C [N/mm2

) = 966
n [-] 0.201

Eo [-] -0.0014
C [N/rmn2 ] ... 1108
n [-] -0.165

B [N/rmn2
] -1058

A [N/mm2.] = 550
nv [-] = 4.25

7.5

8.0

22.8

tabel B.5:Resultaten van een trekproefschatting

In figuur B.3 en B.4 is de Residu-spanning thet
verschil tussen de modelspannlng en de werkelijke)
uitgezet tegen de erfectieve rek. DuideIiJK IS In
deze flguren te zien dat het resIdu een structuur
heeft. Deze structuur WIjSt. wenneer de meettouten
aIleen toevallig ziJn. op een model inperfectie;
De model len beschrlJven nlet perfect noe de
spannIng verloopt alS runctle van de rek.

VIl
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Een parameterafhankelijkheid treedt op in het
volgende voorbeeld. M.b.v.een tors1eproef tracht
men de vloelParameters van het materiaalmodel van
LUDWIK te schatten. Voor de invoer gegevens Zle
pagina xi. Een schatting van de parameters met een
nauwkeurigheid van 0.1% slaagt niet binnen 30
iteratiestappen. In het iteratie rapport, die de
procedure marquardt levert, bliJkt dat de hoek
tussen ~f ~f

en gelijk lS aan 2~9°

oOvo OC
of we 1 Ov<:> en C hebben nagenoeg deze ltde lnv Ioed
op de spanning. Dlt heeft tot gevolg dat de
waarden van Ov<:> en C heel "spr ingerig" zullen ZlJn.
In FIGUUR B.5 staat een deel van dit iteratie
rapport

kwadraatsom normDeltaX DeltaKwadraatsom normGrad

2 2270E-OD5 24943E-D02 1.1820E-007 3.804BE-004
**~.*****•• ***~******.*********.**a**********.*******• •••• * •• * ••• , ••••• ,----* _--_._-* _.- FOUTMELDING ._ •• * •• *.-,-_ .. _._.- .• -._ .. _.... -.
* •• _* _.--.- _---._-*_ .. -.,_._.-._._ _,_ _._*._*_._----*--
maxium aantal iteratiestappen is bereikt zonder dat de gewenste
nauwkeurigheid bereikt is

FOur zorgt voor het STOPPEN van marquardt

_._-*._**_._* ..*--*,-._._----------- ... *_ .. -_. __ ._ .. _----**._---_._-.- ..
• *.*.***.* MARQUARDT:ORTHOGONALITEIT •••••• *••••••• ***.***.* ••••• ***.**
-**-**-*-._._ .. _.----_._-_ .. _._* .. _.. _,---* •• _*_ .. -*------._ .. _._----*-
parameter t.o.v. parameter hoek tussen modelparameters

1
1

'2

2
3
3

2.193E+OOO
9.009E+OOO
1.120E+OOl

~IGUUR B.5:iteratierapport Marquardt

ix
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BIJLAGE C

C Een niet-perfect model schatting

In aeze bijlage wordt een voorneeld gegeven van een
schatt1ng van een n1et perfect model. Aan de hann
van dit voorbeeld worden de gevolgen h1ervan
besproken. Een niet-perfect model is een model dat
n1et exact overeenkomt met de werkelijkheid.
Stel dat er tussen 2 grootheden X en Y een relatie

bestaat. Deze werkelijke relatie is:

Yw = X:.<' + 2· X

Deze relatie lS echter onnevena voor degene ale alt
wIl weten. H1J veronderstelt dat het verband tussen
X en Y als voIgt 1S

met a.b Z1Jn moaelparame:ers
d1e gescnat moaten worden

De schattlng van ae parameters geb~urat m.b.v. de
kle1nste Kwadraten aanpassing. Het lmeetlbereik van
X 1S van 1 tot 5. Net werJ.::e llJJ.::e ver ll)OP en fJl?t
geschatte vl?rlooP 1S weergegeven 1n f1guur C.l

, 3S

y 30

2

20

1S

10

5

_____"'" X2• 2· X

-Ynf2,82' X'·54

o 2 3 4 5
X-

FIGUUR 1:.1
verloop van Y

Het werve.1Jke en gesCn5tt~

1
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Het gescnatte verloop kornt go€a overeen met het
werkeliJke. Het verseDll tussEn i w en YM wordt he~

reSlQu:R genoemd. Het verJ.c,,~)P dlt res1du is
weergegeven 1n I1guur C . .2.

t
R

F'lGUUR C.2

5

Het verloop va~ de reslduwaarde R

11
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De res1du-waarde biJ een n1et-perfect model is
afhankel1Jk van X. De=e afhankel1Jkheld heeft
invloed op de modelparameters. Neemt men namelijk
een ander (meet)bereik van X dan resulteert d1t 1n
andere parameterwaaraen en dus een ander verloop.
Dit betekent dat blJ een nlet-perfect model men
onder andere moet oppassen biJ de extrapolatie
ervan (zle figuur C.3).

5
X--

4

• - - - '(v: X2+2X

--YIII=3.07 x'·38

32o

5

10

t 3S ,.,,
Y ,

I

30
,

I
I

I
I

I

25 I
I

I
I

I
I

20 I
I

I
I

.'
I

, 5

MEETBEREI K EXTRAPOLATIE

FIGUUR C.3 :Het werkelljke en geschatte verloop van Y

111
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Een orde slechter dan het globale verloop is het
Iokale verloop lde eerste argelel0e van Y naar Xl
Deze IS weergegeven In figuur C.4 en C.5. In het
algemeen ZlJn nlet-perfect modellen nlet zo
geschikt om lokaal gedrag te beschrljven. Dit geldt
zeker wanneer men het gedrag extrapoleert.

~
dX

10

2

1
dY
dX

10

2

o 3 4

X

5

•
o 2 3 4 5

X---

Ret werkellJke en geschatte verloop van

FIGUUR C.4

dY

dX
FIGUUR C.5

De conclusles 'dle getrokken kunnen woraen Ult oeze
DIJlage zijn dat:

niet-perrecte modellen weI geschiKt kunnen
ZlJn om globaal gedrag te beschrijven,
bij extrapolatie van een nlet-pertect moael
afwiJKlngen Kunnen ontstaan,
een nlet-perrec~ model meestal nlet een goeae
beschrIjvlng geeft van net lokale gedrag.

iv
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D HANDLEIDING PROCEDURE marquardt [10)

PROCEDURE marquardt(aantalParameters,
aantalFltGegevens.
stopcriterium
epsilonAbsoluut,
epsilonRelatief
maximumAantalStappen

VAR Xparameter
residu
output

FORMELE PARAMETERS

:CARDINAL;

:REAL;
:CARDINAL;
;ARRAY OF REAL;
:ReslduFuncties;
: CARDINAL) ;

aantalParameters

aantalFitGegevens

stopcriterium

epsilonA.oso1uut

epsilonRelatief

Xparameter

Geeft het aantal varlabelen van de te
mlnlmallseren functie F(E) aan. (mag
niet groter ziJn dan aantalFitGegevens)

Geeft het aantal reslduen aan

Geeft bij aanroep het gewenste
stopcriterium aan. Mogeli]ke stopcri
teria zijn:

1 I EI< - Ek
....

1 I < Eabs + Erelol£k I

2 IF (£~'-:l - F (Ek
) 1< Eabs + Ere I· IFeEl< ) I

3 IGRAD [F (EI- ) ) I< Eabs + Ere 1· IGRAD [F tEe,) I
12 (1) EN (2)

13 (1) EN (3 )

23 (2) EN (3)

123 (1) EN (2) EN (3)

Eabs is tolerantie voor de eindtesten. Zie
stopcriterium

Ere1 is tolerantie voor de eindtesten. Zie
stopcriterlum

Array met grenzen[l:aantalParametersl
waarin de componenten van de vector E,
waarvoor

aantalFitGegevens
F(E) == :l: f t (E) 2

t=l

i



Procedure die de bij
van de functie fi (E)
in res aflevert.

resIdu

BIJLAGE D

PROCEDURE residu(VAR E. ARRA"l OF REAL.
VAR res REAL.

i CARDINAL)
E. behorende waarde
(dus het i-de resIdu)

maximurnAantalStappen bevat bij aanroep het maXImum aantal
iteratiestappen.

output Geeft aan of er tussen uitvoer gegeven
moet worden en weI alsvolgt:
output-O geen tussen uitvoer
output=l initialisatiegegevens. eenvoudi

ge uitvoer per iteratieslag
output=2 zelfde ais output-l maar dan

een uitgebreldt iteratierapport

LIJNMINIMALISATIE
In de procedure marquardt wordt alleen van lijminl
malisering gebruik gemaakt als de hoek tussen de
zoekrichtIng en de negatieve gradIent rIcnting
kleiner is dan 45<. Er wordt dan voor de Iijminima
lisering gebrulk gemaakt van linealre Interpolatie.
HierbiJ wordt de waarde van de objectfunctie
berekend in het punt

E(a)

Indien de waarde in E(a) lager is dan in het punt
Eh wordt het punt E(a) geaccepteerd als nieuw
I teratiepunt E"41 .
In het andere geval wordt de factor a gehalveerd en
een nieuw punt geprobeerd.

NUMERIEKE DIFFERENTIATIE
De eerste afgeleiden-matrix van de vectorfunctie
f(E). de zogenaamde Jacobiaan. wordt numeriek
bepaald met behulp van voorwaartse differenties.
Het Romberg schema zorgt voor de bewaking van de
nauwkeurigheid van de differenties.
De minimale nauwkeUrlgheid is ingesteld op 1%

i i
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E Programmatuur

Het programma senat de vloelgrootheden van een
trek;torsie;stulk proer. Gekozen is voor het
"algorltme van !vlarquardt"lzle blJlage A.~.l ) omaat
niets bekent IS over de numerieke conditle van de
materiaalmodellen.

Het doel van het programeren is 2 ledig:
het schrljven van een mod1.l1e die het "algorltme
van Marquardt" ultvoert in Modula-2. Deze
module is geschikt om de kwadraatsom van
nlet-lineaire functies te mlnimaliseren en is
bedoeld om door andere programmeurs te worden
gebruikt. Voor een gebruikershandleidlng van
de module Marquardt zie biJlage v.

- een hoofdmodule te schriJven dIe laat zien hoe
men met de module Marquardt vloelgrootheden Kan
schatten

In de tiJd dat het programma geschreven werd. was
er nog geen software aanwezlg dIe op een 'nette'
wij ze de In-en Ul tvoer verzorgt. Het hCtordprOgl'amma
is daarom nlet gebrUIKersvrlendelijk.

Structuur van hoofdprogramma

* keuze van treK. torsle ot stulk proer
* Invoer van de naam van de geg~vens Invoerrlle
* verschalen van de Invoer

(de lnvoer wordt versenaald am een aezeirde
relatleve nauwKeurigheld van de te schatten
parameters te krlJgenl

* keuze van welke materlaalmodel de parameters
geschat moeten worden

* schatten van de parameters m.b.v. de module
marquardt

* invoer van de naam van de uitvoerfile van de
residueen

* terugverschalen van de parameters
* uitvoeren van de parameterwaarden



..
~::-

- - . --- - - .• t': _ .• :- ::_

.-:-j.

~.~,-.,--- -.
_" .... 7 _'_'

-_ .. _. -,:;r~· :v:~ ; :>:~~_. r:;;.t,

" ..... - ..
'l' ~ •.:;::,. :.::. ••

: -:e- .

r-~\ ... _: __ -:

=

:* '---,''''-- -_ ..
:. ""~" ...

• J

-' ':'" .:-- .. _._~,,:

<.

i j +,

-- - .

: - -,



- - - . - _ .
.. I: ": • - :.:. _ ••

: ,

: ,,~:, ::-~i;:~t=

.. :.. -' - _ ~ - '-' r""- - .:.

: :;

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

.- .. :: .: -=:- .. ==:~

:".'.

: - :-



- - ,. - - - -- -- - .
:: -:; -:< ...

, ..,,"C-

"'-'-=--~-'::~:::::,,-

=

...,::. ~.

T"" - ,-

. i ::: ,-"

TO:;"

-~'.=::~.. + - - - vi ,_ • _. __

... ;::-.; .. ,-; ..;e fo' v;; ... ~t-4=_

_: . , :::r '-'
- _. - _. -_= _= ;C· ':'_:"'_-= -;,

.!.

'- -.... ,

= -



t~nc:iE := iachtrEeks
£tiL

!""'ll.!""'
:." ...'

E~~D ;
CAS~ ~i.mc:iE OF

C := eO/hoekv~rdraaing:

oN := po~erld. nl; .
dNplusl := dNid; .
dPlusln := power(c+l.0, n);dPluslNDlus! := dPlusln4Id"I.01:
dPlusl := d"1.0: .

:~:~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~:~4d~p1~~~~~~~~~~~)~~;~:~~~r~s~~:i~:~~~~~~::i)~~;'~~:~~;~PIU;j-dfO.j~:lU:1
lac.~,treeks:

p := 0.0;

~~:~;~~~t=:~·1:0!3.C:
partscrn ;= 1.0/3.0; c

~h~:Eh~~E~~:;~:~~~g;ei:E_7 DO

somMOffiE~t := 50m~Cffie~t + partsom
Er~D;

.D~ent~~a(ht~o;rDef;e:u!t := c f Fo~er! eO nl t SOCMD]ent
nVi:

c.
\; I'.'ICGe~:~~~:h~V::fJE;hes~~t :=

ELSE
EN['(4 CASE 4}

~E7JF~ momentEmachtVQo;De~RE;li:t
EN: mo~entEmach:Jo:rDef; {*IJ~ent~ffiach:VGQr1efi;

};

- iOlentVlakf x[l] )~

- lIuiumtEmacht {;·,[1J,~\;:2}~A[i];· ~

= :~::~~~~~~~~~~r~~:~:~iJ:;fi]:;
momentEma:htvDorDettx[lJ,x[2J,

- siomatlaki xCI] );
- sig~aE"acht(x[1],x[2J,A[i]);

- s~gl~~~~ch:~~¥~~!~~!~~x~~~z~~~~~A~~~
- SlQ.;iC.;:,IJOn~llt!~~~ U'Ll".~L"2~;\i..j,,"HLl ;

- siglaElachtVoorJef(x[IJ,x[2J,x[3J l H[ ii

.
CASE spanningsre.tvpe OF

vlar :res':= ¥[iJ
:ellia:~it :res := Ylil
~e,achtBEgin:res := VriJ
;e~poier.tieel:res:= Y~i:
:elliachtVoorDet:res:=Y[iJ

END (i case *1;

torsie

BEGIN
CASE proettvoi! OF

trek l stu! l' :
CASE spannlngs'e.tvpe OF

vlak :res := Yli;
:elicht :res := ¥[iJ
lemacntBi!gin:res := Y[iJ
:exponentleel:res:= Y[i]
:eiachtVoorDei:res:=Y[i]

END (J case f);

If444ttfl4tffff4tffflftlflff4tftl4ffffftftfttftttttt4ff.ttftfttttlltffttf*ftft
(t t

It FUNC7IE FX BJNDE...T Dc 5PANtG~5S~;Ef'iJN:TIES 'nOE TREK, SiUf, iCRS:E t
(f t
(ffttiff.f*fftf4ftfftfff•• fffffftf.fffffftfftff.t •••4ffffifffffififfffftfitff
PRuCEDJRE Fx(vAR x :ARRAY DF REA~

VAR ri!s:;:;EA~:

i :CARLtNALlj

END (f case Ii:

END Fx ;

Bepaal~joei~'octhe~en :



ffiarq~arot( ar~8Et~rao~ta:~

taanta,.
,

1.0t:-.,~

I.G~-3:

BE3IN
Write(ASClr.ff);
~riteStrln;;'PrbefType' Trek=1,Torsie=2,Stuik=3 U~ keuze' "i;
ReadCard(proefl;
Wri teLines (2)'
WriteString(!totial aantal leet.aarden is , "/;
ReadCardifitaantal)j
WriteLn:
(I conversieproe4type Ii

CASE proe'; OF
l:proeftype := trek:

:2:proeftype := torsie,
WriteStrinQ('Dia~eter staaf is , 'j:
ReadFeal trI ~f" := r i 2.C;
WriteLn~ . .
WriteSt~ino{"Lenote sta;f is 7 R);
ReacReal(lenQteii
Write~n: . .

:3:proeftvDe := stuik:
END (f case' I); "

~r~~eString ;'Inv~Er SegeYenSfliE~j;
Wi! te;,.n;
DpenlnpJt(U t !);

FOR i:=l TO fitaantal DC
ReadF,E:t~ {A:i L;
head":'ii}li'! J):
I~'lg:.C2ft~PE =., :orsiE:

I i1l:.I~

AliJ := A[i~
Hi] := Hi]

ELSE
V'i] := \[i]

Close;npd:

REPEAT

f r / lera:e iSC't C.CI:
f sq~t(:;. C, / r i r / r i 6.283185308;

WriteStrlngl"Well s~anni~gsmodel '");~ritELn;
WriteString," 1 = Vla~spanrrirrgse:del'l;Write~n;
Write5trino(' 2 = Nidal verste~icinQs~oJ~I'i:WriteLn:
Wr;t~Str;nijl' 3 = Nidai verst~.i6in6smDde: I~t beoir~loei~aarde');W~iteLn:
ilriteStrini(! 4 = E>:ponentieel versteviilirrosliodel 5) :WriteLn: .
WriteStrinE(~ 5 = Na~ai verstev~aincsmoael·met voorcieforlatiefi)~~rite~n~
WriteString i ! b = Stoppen prDg~ai~ai);WriteLn; ..
Reid~afd.~e~ze)jWriteLn;

if: V1aK 1/

Read~ealVar(

.< oeiceQeven

~ =_ :...,. ,,~111,,_ ¥. :v~ ~,:.uf_:~ ~,'B.... - .... ':l Dctfleden,
ifr i t e (kSC r: I of J ~

~riteRea~Var :5~I:k~~v~oeige~2vens:~~ • 10GG.O,~2j
lirite~inl?s!': ,

pi "I

:2:spa~~i~9~rek jP:
ReaCK2a.iarl ~.-
\l~GeloeJe .. en
r..edd~~.=rvar, i.-~

:= emi ht;
.'floe ;~.;f\·2

='~~lDei e~e:ier
".v~a~ gege/2



oar ~~:2ida~ a. :=:~ (* :~n Ii
~e~ d:~loei? acth::El~
wr~ e;~SC~I. t);

~~l :~::~v:~ ~g; :~i_ :~l~~:~:~~~:~~~~U2)';\iv,,,;2,:
"r~i iLi~fes\2j:

if emachtBegin *i

:3:~f~~~~:r~~~~1~~~~~~~!~~:~~!;!~i~ij·~n~&bl:t: (f v~rsc~aal
;:;:!l;mfil!;;~,;;l;;ll;;:;::ml;;~ :o~o., ~ . :• "m'.'
~dl c:tII~,~~rclii",_a, i-"~ ,f :'l:lliclt'"gllil" ," f)
~epaai>iO~iQroot~eden;

Write(AS:r:.H) ;
WriteRealVar(25,"sigmaVO",vloeigegevens[1] f 000.0,12);Wr iteRealVarl25 , 'k' ,vloeioeoevens[21 i 000.C,121;
WriteReaIVar(25 ,"n' lvloeigegevens[31,12 ;
WrileLines{2i;

(f exponentieel il

k fi

l4:spanninosrektvpe := exponentieel;
R--d-'e'("'r HC "B' 1" 'ei-e--"-n-" -'.
vi~eia;~;~e~~[1]::~1~~ia~Q~~;~~:1]J/~1000.0: (f. verschaai Eli
ReacRiarVar(10.~An,~:CErO~Ce{ens~2J): '
vloei2eQ2Yeis:~:::vlcEi~eJevens::j 1'100).0: if verschaal A Ii
ReadRiarVar\:O.I~n~E.Yloii~EcEvens~3}}: '
Earal~~~raanta:. :~'3; •• Ii B,A~rv fl
~ep~a~~~~~~;cs~tneje,~
"rlte,t"'~~.l.tti:

Write~e~:Var{25:r~H ~vloelqe~eVEn;[l: * 100C.O~12):

~~it:~::i~~~~~~::'~:·:~tg:t~:~:~~~;f~~~~2f~OO.0,12);
~rite~ine5(2i;

(f eeachtVocrLef 4)

f)

evens[l] * 1000.(,12);
ge~er:s[2J,1~~i _
oelgegevensLJJ,l~l;

curvet i t25-2-87
perdLijr:
LJGITECH "ODULA-2/8b

:5~5carninosrEktvJe ~= ema:htVo~rJet~

~!~~ii~~f:~~t~!~~~~~~i!~~i!~~~~!~1~;:~000.0:
hEadKea.varilu.-n·.VlceIC20eYe~SL~j;:

eara!!l~~.~roantaf :~ 3: •• (f C,eO,";
bepaa.vlOelJroothecen;
Wr i t e(AS:: I: if) : '

~~t~:~;;~~:~l~~::~~;:~:;~r
EL5~i teunes ,':i;

WriteLn:
Ei'D: (f CASE Ii
Ur~7i~ keuze = b;

END spanningsRe(Relatie.
If
Title :
LastEcit:
Author
SYstem
II

L 4'



1*

Title : lar~uardt
LastEdit: 2S-~-87
Authcr : percuiin
~rstem : LOGITEtH MODULA-2/86

DEFINITION MODULE Marquardt:
EXPORT QUALIFIED

larquardt:

TYPE
ResiduFuncties : PROCEDURE/VAR ARRAY OF REAL,

VAR REAL, CARDINA: I.

PROCEDURE larquardt(aantalParameters,
aantalFitGe;evens,
stepcriteriua :CARDIIAL: !* bevat e~ .elkien}

foutcriteria la~~uardt loet stoppen *~
epsilonAbsoluut, (* laximale abse!uutfout in feut

criterium *l
epsilonRelatief :REAL:(* laxiaale relatieve fcut in

feutcriteriua *1
laxiulAantalStappen:CA~DIIAL: i* be,at het laxiul aantal

lteratlestaPfen veer bet bepalen var.
de kleinste I.adraten aanpassin; t)

VAR Xparaleter :ARRAY OF REAL: I*bevat bij aanroep de start
.aarden voer de paraleters. la af
loop bevat bet de te hepalen para
leter.aarden *)

residu : Resi:uFuncties : It bevat de residufuncties *i
output : CARDINALI:

EID Marquardt.



,.at ta,

Iiibda,

(i
Ti:Ie : curvefit
LastEdit: 25-2-87
Autrcr : perduijn
SYstem : LOGlTECH MODU~A-2/6b
t\
IMPLEMENTATiON MODCLE Marquardt:

FROM MathLibO IKP8RT sort:
FRO~ Iinilb I~PORT Ncir~fype,nor[,hoe~TussenVectDren;
FROM numlib IK?DRT arccos:
FRun ~riteLib IMPORT writeLines,Writeheader,WriteCard~ar,WrlteRealVar:
.RO~ FlIeS_stem IMPORT File.Create.Close:
FROM InOut' lKPCRT OpenOutput,CloseJut~ut.WrlteStrino.Write~n.Write:arQ:
FROM ReadnOut IMPDRT lin teReal; " "' , .

CONST
.axAantal~araleters =7;
laxAantalFitGegeYens =50;

TYPE
Fouttypen = [l .. B);
parameterAfmeting = [O•••a~Aantalparameters}i
fltGegevensAfletlng = [O.• laxAantaIFlt6egevensl;
paraleterVector = ARRAY paraleterAfletinc OF REAL:
fitGegevensVector =ARRAY fitBegevensAfletrng OF REAL;
paraleterHatrix =ARRAY paraleterAfleting uP paraleterVector;
uitvoerType = [O.• 2J;

VAR

Jacobiaan : ARRAY fitSegevensAfmetic; OF parameterVector;
(I Jacobiaan bevat ,de partieele afgeleide van de residufunctie naar
de paraleters. Worat gevor~Q ln uepaalJaco~laan i)

JTJ : pararneterKatrix;
(i oevat het produ:t van getranspcne8fue Jacobiaan Ie! zichzelf •
•ordt gevormd in yormJTJ f} .

Xnieuw : parameterVectcrj
(f beva! de huidige paraleterwaarden. Bij aanroep van Marquardt
loet start vector gegeven worden. tl

ResiduVe:tor ; fitGeaEvensVectcr:
It bevat de residuvector voor de oarameterwaarden Inieu•. Norct
gevormd 1n beoaalKwadraatSom I) .

GradlentVector : paraleterVectcr;
(f be_at 2 I {Jacobiaan}T f ResluuVector en wordt gevor,c in
beoaal6racientVector I)

Direction: parameterVector;
(f bevat de richtino Naarin Xnieuw t.o.v. loud de ~.adraat50m

, cinilaliseerd. }crdt gevorld in larquardtsEarch fi
loua : oarametervector:

Ii be~at de cude parimeterNaarden. Wordt geJCfld in co~ylnieuw
NaarXoud ti

(i*ifiiiiiiilfiiiiiiiiftfii*iiliitiiifiiilti**tiii**iiittfifi*.t.ti.iiii
(i t
(i REAL variabelen t
(i t
(ftitiit.t.tifiittiti*tti*tititffitiliiiilfilftffifiifiiitit.ffit••lf.ff

lwadraat50l, Ii bevat de kwadraatsom van de residufunctie voor de
huidige para.eterwaarden f)

kwadraatSomOud, (t bevat de Dude kwadraatSof. voor loud. aordt gevor.d
in coovKwadraatSoiNaarKwadraatSolOud tl
(t beYat de hoek tussen GradientVector en D1rection •
Wordt bepaald in bepaalHoeks6radientDirectioD II
(t bevat de factor waarlee Direction yerleniovuldiod
Mordt 01 vanuit loud Inieuw te beaalen. Startwaarde=l
in larquardtsearch. Indien nadia Mordt in Ii inlini
lalisatie alfa verkleint totdat"KwadraatSoffi i
kwadraatSolOud ii

(f bevat de schaalwaarde van de hoofddiaoonaal van
JTJvErschaald fin liarouardtseard ) "
lord: .err:oogd (in la~qua~dtsearCh i indien JTJv~r

schaald is sina~ller.

Wordt verlaagd"(in larquardtsearch ) bij elke aanroe~
.an ~arqjardtsearch Ii

norm6radientOud (I uevat de nor, van de graclent VOQ' de parameterftaarden
loud .Wordt bepaalt in coav~or;.GraClentNaarNDr~Grat
ier;tOud Ii' . ,

:REAL;

(ff*ilt*i*lt.i*filfii*i*tfifii**lf**fiiiifiiii*iitl**1litlifiiftitttfif.
if f

(i CAhD;NA~ variabe:ec *
(i 4



parameterAarta:,

fithan:al

(I bevat het aa~tal ~arameters oat beaaa:: meet
woreen. KrijQt tIl aanroeo va~ ffiarou;r:t de ~aarce
aa,talparaffieters t) .

(* be va: het aanta: oeoevers waar aan DE':: far
worden. Krijgt de waarde aartalFitGegevens oij
iinr:e: van marouardt t

ui t \ioer uitvoerType; if 0 betekect geec uitvoer
1 beteke~t gee~ t~ss&nresultite~ Jl:lCEre~

2 bete~en: \iuer DC' tussenresL;tatec uit Ii

(f********ff**lfffflf*i**ifffffffffii+*i**i***f***f***iiiillillill***ii.)
If I)

i* BOOLEAN \iariabelen Ii
(f fi
(flfllfff*fif*fffffffffiifllfffffffliiiffif*fflilfffifff*filffffiffiiffi)

accept, Ii expressie die (wanneer de waa~de TRUE is) aa"geeft
oat lijnllnllallsatle gelukt is Ii

larquaratFalled,(i expressle dIe \warneer oe waarde TRJE isi aangeeft
dat larcuardt niet in staat is 01 een kleinste lwa
drater oplossing te geven I)

criteriur.!.
criterium:;
:riteri~1li3,

gewens teNautlikeJf'" i ~hEi dBerEl ki
_

: ;CuLEAf~;

f***II**f*f+flffil+if********+*I***f+++i*+i****+**+****++*i+iiiii+i*lf*
+ *
+ PROCEDlRE va"iabelen f

t *
+*I+++++*f++I++I++++li+++******+**I+++***+*+*f+lfl++**++++++++****i*••+

residuFun:tie : Residu~un:ties;

VAF:

(li+****I*++*I****+fl*+*++++**+**+***+I+*+*+fl***III***+f+lf*ff+*f*ff*+f)
il fi
(* ~ITVGEi JrD:ejures fj
(f Ii
(++i+ll*il+fi*++fl+f.***I*I*I+il+i**+i*****i**+i+*+*+f+*I*ffff.***+f***+*i)
PROCEDURE WritEl~Yuer32gEvens (p~~~mete~Aantal,

fl ~Aanto.l,
5tQc:riteri~rn :CAR:INA~;

XDa~ameter:A~RAY OF RE~L: II afietinaen vDor
, uitvoer vrij laten iv&~~er~eeraE

di~ensionerlna van Xpara8eter Ii
epsilonAbsoluut, •
epsilonRe:atlef :REAL);

i :CARr ~NA~;

BESIN
WriteHeadertRMARQJARD~ :INVOER"};
Write~ines(5)i~ "
Wrlte~ardVarILJ,-aantal para~etefs" ,parameterAantal,21;
WriteCarjVir(25,~iantal residJen G ,fitAintal ,~~!
WriteCardVari25,'stopcriteria' ,stopcTlter:ul .~I,

WriteRealVa r (25,".axilale aDsolute fout' ,eps:lonADsoluut,l~i:

WritE~e~lVar(25,'maximale relatievE fcut!·,e~silon~Elatief,l:);

Write~ines{3j;

WriteStri~q(HSta~t~aafden p~rametErsi:~;

WriteLine;12i;
~;jteSt;inQ'" HiJ";;
Wri te~~ne;12),
Fe; ~ '-1 TO ra·aile~e"'A·lita~ DO.;.; r ~ ... ;. r ~ I : ~ .,.', • ... d ;.

II· i .e"a."" ,~:;

WrlteStrinQ{ t!}~

lir i teEeal (Apa; alilete; [i J, 12) :
Wfite~i1;

EN~ ,I for +);

WrlteStrinai"ffii**i+f'+I*+**i*+I***+I+I*II*tiflii*++*.~.f*i**lllli~II.lf+lfl*'If.++*'·

Wr: teLines151;
END WritelnvJErGeqevens;

\*+J;44+f~~~*I*t*it.*~T***.~it*t~t*I*~~iif*t~**+t*f*t*.i+**~*f~.*~t~~~.?+·



BEGIt;

WriteHead~r(IIFC~TMEL&i~GI.):

C~SE fou::vce DF .
l:UriteSi~ing{I'aantil :aralEters lig niet grcte~ :ijn dan aan:al
~ritE~n:

:2:~ri1e?tring(~dit type stopcriterium is niet toe~e5tadnGj~
;"l .. El..n:

:3::~~~:t~~ingl"gee~ ingesloten lijnmln;m~m te be~alen':

~riteStrir.gf·ArVIES stop:rlterlU~ te streng ;/'/;
~fiteLn;

:4:WriteStringi"negatief epsilonAbsDI~ut Dt eps;lcn~elatlef is niet tJegestaa~' i;
WriteLn;

:S:WriteString(ggeen kwadraatSol verlaging f.ogelijk in larquarDt "i;
WriteLn:
WriteSt~ingl"ADYIE5 stoDcriteriul te strenc ??"l:
Write:"n; , •.

:b:Wr;teStringl·la~iulaantal iteratiestappen is bereikt zondar aat de gewenste"),
W" teLn:
WriteStiingl"nauwkeurigheid bereikt is'I;.
WriteLn;

:7:WriteSt~ingl' singuliere iatri~ in larouarct "I;
Wrlte~n:

WriteSt~ing(· er wordt nu in negatieve gradient richting ge~lnllaliseerG"I;
WriteLn:

:B:~riteSt~in=(· afgelelde van reslou niet nauw~eurig te bepalen I;
In te:"n; •
WriteStringl" ADVIES is residuFunctie wei numeriek stabie! ")

END (I case II:

WriteLines(3i;
il bepaal of touttype voor beeindiging van larquardt l~et :crger: Ii

IF fouttype j 7 THE~ ~arQJa'dtFailec := TRUE:
WriteStrilg\~FDU~ zor~t·voor het STO~rEN yin mdrquardt~j;

WriteLines(5)

END it if i 1 :
~~iteStrina,'i*tf****lttil***~f*tt*f*t*fl***itt*ff+***i****tifittfi****ffttf**t*"),
WrlteLinesl41; .

ENI foutllelding;

PRJ:EDURE chuieskid{ A
YA~ L

VAR

par iiilleterMatr iX;
piri~2tEr~atri~;:BOJLEAN

i,j,K :CAR::NA~:
e,a :REAL~·

reg~lier :BGJLEANj

BEGrI~

reaulier := TRUE;
FO~ k:=l TO garaieterAantal DO

FOR i:=k Tu paraleterAantal DO
c := AU .kJ:
FOR i:=l'TO'k-l DO

c i= c - L(k,jJ f L(i,jlj
ENt, II FOR i);

IF i • k TH£N
L[i,kl:= c I d

ELS:F c <=0.0 THEN
regdier:=FALSE

ELSE
:"[k,k':=sqrt(ci,
d:=Uk,kj

Et~) II if *);

END (I fer Ii;

END (I f Dr I;:
RE~JEN "egl.ll e'-;

£t~J choieskid;

(**I*I*t**f*lfffflliff*lilf*ilflt*lftttt*f*t++***I*+ffti*l-tiffttifti*•• )
PROCEDURE :noles~i5(L : parame~erMatri~;



; ! ~. r,
VH:'\

E pap~!e~E:~Ect)r~

VAR X par~meterVe:~or)

i. k: CAiD:i\~~;
ciHE;'L;

BEGiN
FC2 ~:=1 TO para~eterAa0ta: DO

C:=OIO~

FeR i:=l ~o k-l ~Q
c :=c-L[k~iJiX[i};

EN: (4 for .): .
X[~.J ;= tc • B[~.J)! L~k,k];

END if for I):
FOR k:=paraleterAantal TO 1 BY -1 DO

[:=O.O~

FOR i:=k+l TO oarameterAantal DO
c := c - L[i,kJ I Xli);

END (* f or I)'
InJ := (c + XHn I LU,U;

END (f f or I j ;

END chol eski 5 ;

(*I*llllf*fl*II*+I*.II*lt*I*****ffl**~*****4*.********~****il*i*i*******i*;
PROCEDURE bepaalKwadraatSoffi

VAF:
i : :A~:D INAL;

BEGIN
kwadraatSom :=VIV~

FOR ~:= 1 TO fitA~ntal DC
re5iouFun~ti€(Anlej~ • Resid~VEcta:[i: • i :~

l~ad~iatSoffi := k.aara~t;:~ + Resid~Ve:t:r:iJ f Re;i~uVe:tDr[i];

EN:! \* f 0, i):
E~: bepaaIK.acra~t5e~ ;

(***i****fi******fiii*fiii*i*i********i**t**fifi*+*********i**********i**1
PROCEDURE vcrmJTJ :

i,j~~ :C~;:DIN~~;

eief:en~ :REAL;

BC:GH~

FeR k:= 1 TO Darim€te~Aa~tal DO

FJ~l~~~r~ ;~O~)~[
FOR i:= 1 TC fi:Aa~tal DO

elEffi~~t:= elemeGt + JacDbiaan:i~kJ * Jacoblaa0Ll~jJ
END il for Ii: .
~TJ~~,jJ:=Ele~ent;

EN::· (i tor *i:
EN: (* fer f); ..

n.: .ormJTJ; .

(iiili*****••ifl**iiiifl********ii.************i******i*iii**'****i*iiii**;
PROCtDUR~ bE~aal5raGientVectcr

VAR
hul?Grad :REAL:
i,j :CARDINAL;

BEGiN
FOR i:= 1 TO para.eterAantal DO

hulp3rad:= 0.0:
FOR j:= 1 TO fitAantal DO

hulpSrad := hulnGrad + Jacobiaan[j,iJ i ResiduVector[ji;
END 1* fer II; .
Gr~dientVe:tof[i];=210 i hulpGraj.

EN: (i for *I ; .
END oepaa13rad;en:Ve:tor ;

i*******t*i**ii******ii*+*i**iii****i**i*****f***i*+i+iiiifi**i.fi+**i.i;
PROCtDJRE difk2sidu(residu : REA~;

1:~j': CAF;DPiAL:
VAR afceleide : RE~L

: ~:OLEA\;

residli;li.1~~.

b:~ir;stQp ~
eLd.

eosile",
"I



j,
flaXS:ap

uaramsterVector;
AR~A'{ [(; •• :JJ ~ :1: •• iO} OF ;::;"i1L~

BEG I~~
eta := 0.001~

eos .J~ := 0.01;"
beg ~s:a: := v.o::
la~ tap := 6; :
h := beglistap + beg:nstap f AES ( ~nieu~~:a:I: ):
FO~: i :=1 T~ -arallieterpan':.al ~O

icopv[i] :=~nieuw[i::
EN~ (f'tOr fi j •
Xcopy[jacI] :=inieuw[jac:; + h:
residuFunctie(Xcopv • resjd~PlusH • iacJl:
~[ 0 I 0 J := (residuPlusH - residu)-; h;'
J : = 0 ;

REFt:Ai
j := i + 1:
h := h ; 2:0~
Xc~py[jacI] :=Xnieuw[ja:I: + hi

il;l::::';':1::1:!!i;:f~::~':!~:;'1"!'jJ;:

Q[ j .1 + 1);= o[ i . i J + {gL ,i - gl J - J'

1 t:u16 - 1.0 )~
hulp := hul~ I 2.0 •

END (* fur Ii:
UNTl~ (APS(c~j~]-lJ - grj-l~j-1J] itc + ~C~.gl]~]~! * epsi~o~/ Jh

( j :: lIa;;stapi

\*J.**flf4***f.tf*****i~i*f*~*~******7**+*++t**~f**ff*.t **9*~*.~+T..* •• f.+iii*
PRGCEL~RE JepaalJa:ubiaan

!I/'.l"',
YHf",

1 ,2 :C4~":IN~~;
rEo. : r,EAL;

BEG ~ ~~

FOR j:= 1 TO fit~a~ti: DC
C~~i ~JFunc~~e{ Xniet.ow : r~s1 ,,.,J i;
rur, 1:= 1 IU uo;ailietefHarital u!J

iF ~GT difR~sidu(rES~

i ,
j.
Jacobiaan[j,il

THEN fo~tmEolcinu( 8 );
EN~ (i if *j ; - .

END 'f tor *h
END If for fi;··

END bepaa,Jacobiaan

PROCEDURE bepaalXnieuw

VAR
i ~CA~CP~A~:

BEGIN
FDR i ;:1 TO ~aramet2rAdi1ia: ..,,,.

Xnie~~[iJ :=XJ~d~i: + alti * Di;i:tic~[~j~

END ',* fOr fi:

(f*f**f*;ffiitiff4+ff**Tf*fi*****fi*4f*********f*t*+********iTTf**f*f T ***;
PROCEDJRE copyXnie~wNaarXouc

BESU~

= T~ ~afamEterAart~l JL
~ ;=" Xr;iEi.i.I',[iJ;
Of ;.};



PROCEDURE copyKwao'aatSOtNaarF.Wacraat50mCud ;

BEGIN

kwadraatSomOud := kwadraatSos;

ENJ cOPr~wajraatSornNaarKwaa~aatSomOud

(1If'f'.fif.*f••••f ••lfff••lffffffJfffffffff.it.f.*ffffffftf*.'fff.**.ff.;
rRC:EDJRE bepaa,Hoe~6radientDlrectlon

'v'AR
i : CARDniA:';
inprOduct,
nDr~3rid~Drm:ir RE~L:

BEG:f~

in['ocuct := 0.0~

FO~n~r~~~c~c:~a~~~~~~~~~n~a~r~~ientYe:tDr[i}
£tiD '(I for Ii; ,

nDrs(Gradle~tj~ctorIDaramete~Aa~tal.e~:iid:SChNQr[f t
norl{Jire:tion ~pariIEterAan:i:~euclidis:hNDr~l;
= v.v THE~ ga!rn; :~ 0.0

ELSE g~mma := ~7.29:78 t arcc~s~inp~odj:t

normGrad~:r~t:r) -

FhGCE~Jn~ lijr~iniiaIi5ati~

BEc r ~~

t~llEr:ijnmlr~[a:isatie := v

END \* if *);

REP~AT

if bepaal Xnieuw,kwadraatsol voor alfa j 2 fi

alfa := alfa /2.0;
beoaalXnieiiw;
bepaalKwadraatSoffi;
IF kwadraatSoi kwadraatSo~Qud THEN ac:ep

teller!IJntini~a!!sati~
ELbt ac:ep

IF uitvoer = 2 THE\
Wri teReal (alta.12~:

Iir i teReal (kddraat~ol1i, 12);
liiriteLn:

END (i 1(' *);

:= Fh~SE:
= tel!erli inmin:Ei.;lisaLe +
:= TRUE~ w

EN: lijnli~il~lisatie;



Qeco,,~c~itie:e:l€r,

i I j
DiagcnaalVectJr,
E
JT Jy'er sc~ail1 d I

~i~~s:~cerMdtfix

C?;DINA~;

pirislieterVector;

parameterM~trix;

FOR i:= 1 70 parameterAantal DO
DiaoonaalVe:tor[i) := sqrt( JTJ[i,iJ };

END {i fer Ii; .

FOR i := 1 TO parameterAantal DO

{I verschaal rechterlid ti

E£iJ := - 6radientVector£lJ ! 2.0 i DiaQonaalVect;)r~i};

FOR j := 1 TO i - 1 DC

(t verschaal niet diagonaalelementen Ii

. -. ...
~;ec;-;terii.C i:;

JTJverschaaltiri,jJ := JTJ(i~jJ I

END (I for Ii:

(Diaoonaa:v~ctor[i] I
DiagonaalVec:or[j]

deco[:ositieteller
idffitd~ := ~amtda ;
It becalE~ van een
accept := cA~SE:
It geef lndien De,raaed tu;sen~it{oE~ Ii
IF uitvoer = 2 tHEN •

WriteHeader(UMAR2UARLT :Zce~~i:htin;~;

[;: (t if *':.

EEPEAT

flet geslaa;d d~s =~ Ii

If_~holes~id: J7Jverschaald , LinkSJnder~atrix)
i h~i~

eholesklslLinksOndEr~atrix B. Direction i;

{t versehaal Direction terug *i

FOR i := 1 TO paraleterAan:al DO

~irection[i] := Direction[iJ I DiagonaalVector~i};

END (t tor t);

(f bepaal nieJwE parameterwaarden f)

a:fa:= :.0;
becdal~n~eLfj;

beDaalk_i:raatS~ill:
be~dalGradientVe:tuf~

if ~epaal hoek tussen gradient en Qire:tio" fi
be~aa~Hcek8radie~t[irecti:n;

IF kwadraatSorr > k.adraatScmOu:
THEt~

IF oaflrod <: 45.0
n;~~:,

"* 9as lijnminlffial15atie tDe 12~gs ulreC:lor ric~ti0g *i
lijnmi~lma~isa~ie~



IF hQ7 ac E2~ THE~

i* ST:~ ;ITE~IU~ j}
fGubF,el lfl9t .~ i~

~* Qa.~a > 45,~ i l
la!6~a := lambea t ,0.0

Ef~j ,f if ga~m:; : 45 fi
tL:::'

1* kwadraa~so~ < k~adriatsor:Oud .UuS finime:l~a:ie 1S ges~;a;o +i
acc!?pt := EJE

END i* 1f kwadraetScr > kriadr2atSc~DJd *f
ELSE

i* JTJ is sinculler I)
(f melcit sinoulier via STOPCRITeRIJM fi
fout.elding,"7i;

IF la.bja # 0.0 TrtEN lambda := la.bda + 10.l
ELSE lambda := 0.01

HiL' (f if Ii:
de:o~oositieteller := decoloos;tieteller + 1:
IF aecompcsitieteller ) 3 THEN +o~tmelding( 5 i:

END it if *i ;

(4 oee~ t~ss~n ~itvoer +i
IF ~it;Qer = 2 THE~

!F ~~.Jiadraa:Sor > ~wac;-aat';o:'f,Ou~) AN: {g~~f'~ /- 451;.~.i:.,., ,,..~.

:iit"
WriteK2alVar 10~~lamtja~~larbda j 10.0~1:j;

ELSE .
EN: ~:i~~;:f:Uir(:O"la~~di'llambda,lJI;

EN[' (f if Ii:

£N~ f.arqua:dtsear:h ;

... ,...""-,
ti::.O.i. f~

larquardtrailet :=;A_SE:
(* mdrc~arc~ hee~t nag riEt ge~a21d een ~:einste ~wa:reten aanpassi~; te
bE-pa~E';: *)

lalitda:= 0.1:
(J la~bd~ relatief ~lein.AannaroE is ddt J7Jverschail~ reQ~lier is t)

ceRensteNaUhkeuricheidBereikt :=FALSE:
1* ian geen Vin d~ drie st~p:riteria is yoloaan *)

CASE stopcriterlUffi OF

1: cr ter ul!ll := EwE :
cr ter um2 := FH~SE:
cr ter lim: := FAl.S~;

:2:cr ter wll = FALSE:
cr ter UII2 = TRUE i
cr ter Ufl! = FALSE:

;3::r er UITo! = t'H;"'SE;
cr e~ uffi2 = FALS~;

u er "Ii,3 = ""tr''''I·."t

,12; cr er uc!l = TRL:E
cr er lim,;; = ,RuE
cr er um3 = FALSE

!
~3: :r t?: uml = TEUE,

cr er u!f:2 = FHLSE
cr er tim3 = "1"';1!;-

I r.lJ_

,:3: r er um: = FALSE
r er dii;.;. = TfbE

er U~; ~~ = T?~E



123~cr er uml := ,!"".ilr", ,
"U~

cr er u~;2 := TRUE
cr ~r :.Hn3 := TR~£

ELSE

(f STOP:RIT£hIU~ fi
ftutJfeldln;t 2 j~

£~D initialiseer;

PROCEDURE testNiuwkeurigheia (epsilonAbsoluJt~epsilonRelatlef :REAL) ;

VAR
i : CAF:DIN~L;

stop!,
stap~,

stop: :BDDLEAt~;

deltaKwadraatSom :R£AL;

BEGIt~

if initialisee· stopcontroles fi
stopl := FALSE;
stoo2 := FALSE;
stop3 := FALSE;

FOR i :=1 TO oarameterAantal DO
DeltaXnieuwlil := XnieJw[i: - laudEi]:

IF triteri~~1 THE;~

END (I IF Ii;

I~ nQrm{De::aXniejft.oarame~efA~nt2l.E~clidiscnN:r~1{
eps~lonAts::~~t ~. e~si!an;elatiE; 4
nQrffi\X~ieu~.oarafEte:Aa~tal.euc~icischNJrf,j

THE~ ... ,
t' - •. ",s, op, ;= ;hU~

Et;j 1* i~ Ii;

IF criteriui2 TiEN

END (f IF f) j

IF delta~~~adraatSom
kwadraatSolli

THEt,
stop2 := TRUE

END (i if Ii;

epsllonAcsoiuu: + ecsilonRelatief I

IF criteriuII:

EriD (f if Ii j

THEN bepaalSradientVector:
IF norm(GridientVe:tor,parameterAantal,eJclidisch~orml

epsilonAbsoluLt + epsilonRelatief ~ nor~GradientO~d

THEN
stop: := TRUE

END ,I IF f);

(f beoaal of de gewenste nauwkeurioheid bereikt is Ii
gewensteNauwkeurlgheidBereikt := (criteriuml = stool AND

(criteriuA2 = stOPL AND
(criterium3 = stop: i;

IF uitvOEf # 0 THEN
Wr i 'teStr i ng ;: I! r..wajr dat SDif: nori:D21 taX Del ta;·.Radr aat so,~ norm3r ac .. :
Writel..ine;;(2';

~r~ }e~:~~~ ~~.ad~aa~~~~~.~~,j}. _.. c' r'~.• n •• ' _,,_,: .. : __ ~;,r-' :~"i1ir •.eR~e 1 \ ,lOr! ,Del t,l.,:;' ~~" \ ~clr di. te, ',"" ,ell \ "'u~ 1, u' hh"", :: .. \ 1 ~ 1\

WriteString;" ');
~riteREal(oeltaKwadraatSom,12i:

Wr i teEeal (nQr" {Gradi er. t Vector ~ pardl!teterHa:". tai ~ ewcl i di schN:rffi} ~ 12) ;

EN~r1;eI~;I);

E~D testNauwkeJrigheid



PBO:E:URE Marouard:{aa~ta: rametef5.
aancal t5euevens.
stoper e"ur: :2AF;:INAl.: (i Devat 00 weI (en)

foutcriterli t,aru~ar t moe: stO:Pf~ i;
epsilonAbsoluut, (. maxiffi~:e abs:l~ut OJ! i~ fout

crlteriu~ i'
ep5~lo~.helatiet :REA~~ (i Ifta'jna:e relatieve ~Jut ir

fcutcclteriwf, +)
wa"iu'IAar:al;ta;Je,,;;CAF~It;~~:;+ bbat het Iliaiu;r; aa-:tal

. iteratiestapoe~ v~or het bepale~ ~a~

de lleinste ~wadriten i~noassino 4-
VAR Xpara~eter ,ARRAY OF REAl.; ,(ibeyat oi] aar'oep ~e star~

ftaar:en veer ~e parameters. h~ at
loop be¥a~ ~et de tE bepale~ para
lieteriicarden i)

residu Residur:uncties i (i bel'at de residufuncties ii
Oltp~t CARDINAL:;

liAR

BEGiN
WriteLn:
Write5trinc("Sehri if
writeLr;· .
Oper.O~tput('dta~j;

it~ratiesta~ := O~

net Marquardt IteratierappJrt naar Filena•• "'11', •, ,

(*rini~~:is~er liffibda~£arquardtFai!Ed,!stcpcriteriati,ge~ens~e~iuh~eurigheld
tiereHt ii

initialiseer(stopcriteri~w.);

(~eontrcleer 0+ het aania! para~Eters ~let grJte r :s oae het aar~al

Ltceoever:s +i
IF aantalParaeeters aantaI"i:6ece,e's THtN

ioutrnelding{ 1 ); •

END (f if ii;

{+ c~ntrGle~f Ot tclerGnti~: DGSltlef :: ir f)
IF {eosilr;-:Hnsoluut \_ v.C} DR' (e~siior,Relatiet

EN;c~tF~~d~~i( 4i;

Ii cODieer aanta!~arameters,aantalFi:5?gevers 4)

~~~~:e;e~Aantal :::~~t~~~~r~:e~~r:~.
T' .Han .a, . -aa"ta. r 1tCi:'gi:'l'e,,~.

Ii copieer ~parameters 4)

FOR i :=1 T2 para~eterAa1tal DO
Xn:eUft[l] :=ioaraffieteriiJ

ErE, \~ for 4); ,

(4 copieer residu ii

residurunetie := residu;

Ii copieer output Ii
uitvoe r :=Oilt~ut;

IF uitvoer I 0 THEN
WritelnvoerSeQeVen5(aantaI~araffieters.

. aantalFitSegevens,
stoocri teriuv.>.
loara!l\et er • '
epsilcrAosoli.JJt,
epsilcrheiatief .

WHi~E ~JTi maro~ardtFailed OR gE~ens:eNa~~~eurlghei~BErel~t} U~

bepaalJacobiian:
bepaal5radien:vector;

~~;~r~~~U"NaarX:ild; .
cOPY~Q~f.Gr~dient~aarNDr~Gracie~:Qu:;



«"ir :uardtsearch:
II Xnieuw is nepaal: EG (Wadraatsoffi .:

iteratiesiaD :=i~era~i=5ta~ + 1:
IF iter~tle~t~o = iixiumAa~ta:Stappe~ TH~N fG~treldi~;l 6 ):

END Ii WHILE Ii:

il copieer nieuwe paraieterhaaraec in Xparame:er Ii

FOR i :=1 TO parameter~antal DO
Xoaraleter[iJ :=Xnieuft:iJ

END \I f or I l :
i*I*.I••I.f.ff.f.f.*f••••f****lf*** ..ftff••******tlf*••*********•••••
IF (outout=21 AN~ (oarareterAantal ) II

THEN ' ,
WriteHeader('"A;JU~RDT;GRTHOGQNA~:TEIT!I;:

writeStrinq('parameter t.o.v. oarameter ' hoek tessen rnodelporarreters'i;
WriteLlnes12i; ,
FOR 1:=1 TO pa'ameterAanta: DC

FOR j := i+l TO param~tErAcntal DC

If copleer oe jde kolom van de JacDbiaar in vector dumm,2 Ii

FOR; :=1 TO tltM~nta: tG
dLmmY:[~J:=JacDbiaan[~~j:~

END (I for .:';

;~n~~::;g:gj;
Writ~Strinotr. 5;:

WrlteR2al lhDekTussenVe~tDrentdumffyltuuffi.y:~ii~Aa~t~l) * 57.29578,11i;
iriteLn~

END (,. f wr i);

END (* if. j;

CloseQubut:
WriteLn, '
WriteStrlng('Schrijf de ResiduVectDf naa r Filenaal
iiriteLn;
OpenCutput ('II");
FOR i:=l 18 fitAantal DO

WriteRealiResiduVector[iJ,15);
ilriteLn:

END (4 for 4 i :
Cl oseQutput; ,

ENr, earquardt

BEG!N

END "arquardt.



I

Title : nUllib
LastEdit: 10-2-87
Author : perduijn
~lstem : LOGITECB KODULA-2/86

DEFINITION NODULE nUllib:

EXPORT QUALIFIED Functies,dif1,arcccs,pi:
CORST

pi = 3.141592654:

TYPE
Functies = PROCEDURE IREALl:REAL:

PROCEDURE dif1 (x,
fx,

be~instap,
eta,epsilon:REAL:
laxstap :C1RDINAL:
f :Functies:

V1R afqeleide :REAL
}:BOOLEAR:

PROCEDURE arcccs(x :RE1LI:REAL :

EID nUllib .

(* ~araleter van functie fix) *j
(* functiewaarde waar afgeleide
bepaalt loet worden *1

1* beginstapgrcotte h veer afgeleide *l
(* abs. reI. naulteurigheid van afgeleide "l
(* laxilum aantal iteratiestappen *l
(* functie laarvan afgeleide bepaalt lerdt *1
(* afgeleide in het punt flxl I)
1* FALSE indien de gevraa~de naulkeuri~

heid niet binnen laxstap iteratiestap
pen bereikt is *J



l'
Title : nUllib
Las:Ecit: 11-2-87
Author : perduijn
~1stem : LOGITECH MODULA-2186

IKPLEKENTATION MODULE nUllib :
FRO~ ~athLibO IMPORT sqrt.arctan:

PROCEDURE cif1 (x,
b.

be;insta",
eta,epsilon:REAL:
laxstap :CARDINAL:
f :Functies:

VAR afgeleide :REAL
I :BOOLE1I:

:. parameter van functie fixl .1
I· functiewaarde waa! af;eleide
bepaalt leet lorden ·1

I· be;instaporootte h voer afgeleide 'i
I· abs. rel."naulkeurigneid van af~eleide '1
(. laxilum aantal iteratiestappen .)
I· functie laarvan afgeleide bepaalt lerdt .)
I· af;eleide in bet punt flxl .)
(. FALSE indien de gevraagde naulkeurig

beid niet binnen laxstap iteratiestap
pen bereikt is .)

VAR
b,hulp :R5AL:
i,j :CARDINAL:
9 :ARRAY [ 0 .. 10], [ 0 .. 10] OF REAL:

BEGIN
b := be~instap + beqinstap • ASS ' x ):
g[ 0 ,OJ := if, x + h I - txl I h:
J := 0 :

RE~EAT .
, '=J+l'
6 :=0 / 2:0:
.. [ j , 0 1 := (f! X + 0 I - fx) I h:
~ulp := 2.0:
FOR i := 0 TO j - 1 DO

g[ j ,i + 11:= y[ j . i ] + Ig[ j , i ] - ;[ j - 1 , i 11 I
\ hulp - 1. 0 !:

bulp := bulp • 2.0 :
Ell" I. ~o•• 1.

UII'l'I: !ABS;;[j;j-l] - g[j-l,j-ll1 (= eta + ABS';[j,j]) • epsilon) OR
i j = may.stapl :

af"eleice := g[j,j]:
REfURN j t maxstap

END d1£l:
(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t•• tt.t •• t··1
PROCEDURE arccoslx :REALi:REAL :

VAR
bulp : REAL:

BEGIII
IF x =0.0 THEN bulp :=pi I 2.0

ELSIF x = 1.0 THEN bulp := 0.0
ELSIF x =-1.0 THEN bulp := pi

ELSE hulp :=arctan(sqrt 1l.0 - x • xl lABS! xlI:
END (. if •I:
RETURN hulp:

EID arccos :

ERD nUllib •



1*
Title : readlib
LastEdit: 9·4-87
Author : perduiin
!lstem : LOGITEeB KODULA-2/86

DEFIIITICK KCDULE readlib:
EXPORT QUALIFIED

ReadRealVar,ReadCardVar:

PROCEDURE ReadRealVar1positie : CARDINAL:
naalVar : ARRAY OF CHAR :

VAR realVar: REAL \;

PROCEDURE ReadCardVarlpositie : CARDINAL:
naalVar : ARRAY CF CHAR ;

VAR cardVar: CARDINAL I:

BID readlib.



(t

Title : readlib
LastEdit: 9-4-87
luthor : perduijn
~lstem : LOGITECB KODULl-2/86

IRPLEKEITlTIOI RODULE readlib:
FROK InOut IIPORT iriteString,iriteLn,irite,ReadCard:
FROK ReallnOut IIPORT ReadReal:
FROM Strings IMPORT Len;th:

PROCEDURE ReadRealVarlpcsitie : CARDINAL:
naa.Var : lRRAY OF CHAR :

VlR realVar : REALI:

VAR
i : ClRDIIlL:

BEGIN
iriteString(naaIVarl;

FOR i ::1 TO positie - 1 - Length(naaIVar) DC
irite(" "I:

EID (t for tl;

Iriter":", ;
ReadRealtrealVarl:
IriteLn:

ElD ReadRealVar:

PROCEDURE ReadCardVar!positie: CARDINAL:
naamVar : ARRAY OF CHAR :

VAR cardVar : CARDINALl:

VAR
i : CARDINAL:

BEGIN
iriteString(naaIVarl:

FOR i ::1 TO pcsitie - 1 - Lengtb(naamVar) DO
Iri te (" "I:

END It for tl:

Irite!":"l:
ReadCardlcardVarl:
iriteLn:

EID ReadCardVar;

EID readlii:.



1*
Title : linlib
LastEdit: 16-2-87
Author : perduijn
~lstel: LOGITECH MODULA-2186

DEFIRITIOI MODULE linlib:
EXPORT QUALIFIED

lorltype,norl,inprodukt,hoekTussenVectoren:

TYPE
lorltype = (laxElelentRorl,laxRcrl,euclidischNorll:

PROCEDURE norl(v : ARRAY CF REAL:
Lenqte : CARDIRAL:
norltype: Icrltype}:REAL:

PROCEDURE inproduktlA,B :ARRAY OF REAL;
Lengte :CARDIIALl:REAL;

PROCEDURE hoekTussenVectoren!A,B :ARRAY OF REAL:
Lenqte :CARDIRALl:REAL:

EID linlib.



(t
Title : latlib
LastEdit: 2-2-86
1uthor : arland perduijn
~1stel: LOGITECB KODUL1-2f86

IIPLUElTlTIOI 1f0DULE linlib :

FROI !athLibO IIPOR! sqrt:
FRO! BUllib IIfPORT arccos,pi:

PROCEDURE norl ( v :lRR1Y OF RE1L:
Lengte :C1RDII1L:
norltype : lorltype I:REAL:

VAR I8lelelent,
aUDY,
haaraatsOl,
absoluutsOl:RB1L;
i :ClRDIIlL;

BEGII
lalelelent :=0.0 :
tlaaraatSOI:=O.O :
absoluutsol:=O.O ;

C1SE noratype OF

lallorl: FOR i := 1 TO Lengte DO
absoluutsol := absoluutsol + lBS( v[ ijl

BID (a for II:
dUDY := absoluutsol

lalElelentlorl: FOR i := 1 TO Lengte DO
IF lBS( v[ i j) ) lalelelent THEN

lalelelent := 1BS ( v[ i ]1
EID (I if I)

UD; (a FOR II
dUlly := lalelelent

euclidischlorl: FOR i := 1 TO Lengte DC
hadraatsol := hadraatsom + V[ i j I V[ i j

BID (t for I):
dUllY := sqrtf tladraatsol )

EID: II C1SE tl
RBTURI duuy:

ElD nora:
PROCEDURE inproduktf1,B :lRR1Y OF REAL:

Lengte :C1RDINAL):REAL:
VAR

i : ClRDIIlL;
hulp : REAL:

BEGII
hulp := 0.0:
FOR i:= 1 TO Lengte DO

hulp := hulp + l[ij I Blij:
BID (I for I);
RnURI hulp:

EID inprodutt:
PROCBDURE hoekTussenVectoren(l,B :1RR1Y OF REAL:

Lengte :C1RDII1Ll:REAL:
VAR

norl1laalnorlB,gaua :RE1L:
i : CllDlIAL;

BEG!!
norlllaalnorlB := norl(1,Lengte,euclidischlorll I norl(B,Lengte,euclidischlorl):
IF norlllaalnorlB =0.0

'fIEI
gaua := pi/2.0:

BLSE
gaua := arccoslinproduttI1,B,Lengtel / norlllaalnorlBl

BID {t if 11;
uorURI gaua;

BID hoekTussenVectoren ;

BID linlib.



!t
!itle : rriteprocedures
LastEdit: 20-2-87
Author : perdui'n
~;stem : LOGITEtH MODULA-2/86

DEFINITIOI MODULE IIriteLic;
EXPORT QUALIFIED

Ifritetines,
Ifri teHeader,
llri teReal Var ,
IIriteCardVar

PROCEDURE iriteLineslaantalRegels : CARDINAL!;

PROCEDrRE IIriteHeader(s : lRRAY OF CHAR):

PROCEDURE IIriteRealVar(positie : CARDINAL:
DaalVar : lRRAY OF CHAR :
redVar : REAL ;
lengteVar :CARDIIAL);

PROCEDURE IfriteCardVar(positie : CARDINAL;
DaaaVar : ARRAY OF CHAR ;
cardVar,
lengteCard : CARDINAL) ;

ERD IlriteLib.



VAR
i : CARDlRAL:

! I

1itle : Iriteprocecures
LastEdit: 20-2-87
luthor : perduijn

~lstel: LOGITECH KODULA-2/86

IKPLEKERTATIOR NODULE iriteLib

FRO! InOut IKPORT iriteString,iriteLn,irite,iriteCarc:
FRO! ReallnOut IMPORT iriteReal:
FROM Strings IMPORT Length:

(ttttllllttlltlllilltllllilltllllllllllllllllllllllillIIIIIIIIIIIIJ

PROCEDURE iriteLineslaantalRegels :CARDIRALl
VAR

i : ClRDIIlL:

BEGIN
FOR i:=1 TO aantalRegels DO

iriteLn
ERD (t for tl:

BID iriteLines:
(tllllllllttllllllllllllilltllllllllllllllllllilltlill111111111111)

PROCEDURE iriteHeacer(s : ARRAY OF CHAR) :

VAR
i,
aantalster :CARDIRAL:

BEGIN
aantalster := f72 - Lengthis\ ) KOD 36 :
iriteString("lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111"):

iriteLn:
FOR i:= 1 TO aantalster -1 DO

irite!"'"):
KID II for II:
iriter"IJ:
iriteStringisl:
irite r" "J:
FOR i:=l TO 70 - aantalster - Length!s) DO

iritel" l ")

ERD II for I}:

iriteLn:
iriteString("lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111"):

iriteLn

BID iriteBeacer:
11111111111111111111111111111*111111111111111111111111Illllllllllll

PROCEDURE iriteRealVarlpcsitie :CARDIRAL:
naalVar :ARRAY OF CHAR:
realVar :REAL:
lengteReal: CARDINAL I :

BEGIN
iriteString(naaIVarl:

FOR i :=1 TO positie - 1 - Length(naaIVar) DO
irite!" "I:

EID II for tl:

Irite!"=") :
IriteReal(realVar,lengteReal):
iriteLn:

EID iriteRealVar:
(lllllllllllllllllllllllllllllll**tllllllllllllllllill11*111111111)

PROCEDURE iriteCardVar[positie :CARDIRA~:
naalVar :lRRAY OF CHAR:
cardVar,
lengteCarc :CARDIRAL1;

VAR
i : ClRDlRAL:

BEGIN
iriteString(naaIVar):

FOR i :=1 TO positie - 1 - Length(naamVar) DC
iriter" "J:



END 1* for *):

irite(":"l:
iriteCard!cardVar,lengteCarcl:
iriteLn:

END VriteCardVar:

1***********************····*··*****··*******·*·*·*··***"**'*'***1

ERD iri ~eLit.
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