
 

Systeemidentificatie van niet-lineaire dynamische systemen

Citation for published version (APA):
Bosman, F. J. (1986). Systeemidentificatie van niet-lineaire dynamische systemen. (DCT rapporten; Vol.
1986.015). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1986

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/3d60c42f-a4aa-4fdb-886f-19b52dc0e839


WFW 86 015 

Systeemidentificatie van 

niet-lineaire dynamische 

systemen. 

Frans Bosman, Maart 1986. 



Voorwwrd 

Voor U ligt een eindstudieverslag handelend over systeemidentificatie. In 
dit verslag wordt dit onderwerp ten behoeve van onderzoek in de vakgroep 
WFW, sectie dynamica geinventariseerd. Een literatuurstudie en eigen 
onderzoek leiden tot een overzicht van de mogelijkheden die dit gebied van 
de dynamica en regeltechniek bieden. Dat vrijwel het meeste materiaal 
qevonden kan worden in recente artikelen heeft te maken met het feit dat bij 
numerieke simulaties de snelle ontwikkelingen op computergebied op dit 
moment zeer veel mogelijkheden bieden. Een concrete toepassing op 

werktuigkundige problemen ( al dan niet sterk geschematiseerd ) en in het 
bijzonder niet-lineaire dynamische systemen komt nog slechts in een zeer 
beperkt aantal artikelen aan de orde hetgeen de complexiteit van het 
probleem onderstreept. 
In dit verslag zal de numerieke simulatie worden behandeld en toegepast 

met behulp van een computerprogramma. Dit programma is tijdens de 
afstudeerperiode ontwikkeld. Daarna zal de linearisatie van niet-lineaire 
systemen behandeld worden. De resultaten uit de literatuur zullen vergeleken 
worden met de berekeningen die uit intern onderzoek zijn gekomen. Als 
vervolg komt de identificatie van niet-lineaire systemen met niet-lineaire 
modellen aan de orde. Hiertoe worden twee dynamische niet-iineaire systemen 
onderzocht. Deze eigen studie van twee dynamische systemen is gesteund door 
eerder gedaan intern onderzoek en door de eigen ontwikkeling van 
programmatuur. Tot slot wordt ook de parameterschatting bekeken, en wordt 
een overzicht van de systeemidentificatie gegeven. 
Uit de literatuur blijkt dat het accent (mede door het steeds sneller 

werden vm de cnmputerc) steeds meer op niet-parametrische identificatie 
komt te liggen. üit de eigen ervaringen net het simulatieprogramma blijkt 
ook dat in dit programma nog enkele verbeteringen aangebracht moeten worden 
om de benodigde tijd voor modelstudies wezenlijk te bekorten. 

Frans Bosman, Maart 1986. 
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I n l e i d i n g .  Algemene probleemstelling van systeemidentificatie. 

(Onbekend) 

f (t) Dynamisch 

Systeem. 

i 1 

In dit verslag komt het probleem van de systeemidentificatie ter sprake. 
Het is bij de bestudering en/of analyse van dynamische systemen van belang 
om van het systeem een hanteerbaar en representatief mathematisch model te 
hebben. Bevat het systeem daarin essentiele niet-lineariteiten dan zal een 
representatief mathematisch model ook deze niet-lineariteiten moeten 
bevatten. 
Zodra men het dynamisch gedrag van een systeem nauwkeurig wil voorspellen 

of regelen, dan moet men van de (niet-lineaire) elementen een model hebben, 
waarmee dan de voorspelling of regeling van het gehele systeem gerealiseerd 
kan worden. Voor de hand ligt dat hoe beter het model past bij het systeem, 
des te nauwkeuriger de voorspelling of regeling i s .  Het probleem van het 
formuleren van de passende modellen en het bepalen van de bijbehorende 
parameters kan men met een woord samenvatten: systeemidentificatie. Men kan 
dit probleem als volgt in een figuur weergeven: 

7 

Is  het s teem onbekend, maar zijn f(t) en X(t) wel bekend uit bijvoorbeeld 
metingen en men wil het systeem kennen dan heeft men net 
systeemidentificatie te maken . Is  het systeem bekend (bijvoorbeeld als 
totaal model verkregen uit de systeemidentificatie) dan kan men bij gegeven 
inpi i t  de output v!Xrvpel ler , .  Dit vir,dt z i j r i  tÛe . i ; âSS i ì ìY  i n  onderzoeken naar 
bv. invloeden van aardschokken op gebouwen of golfslag op booreilanden. Een 
andere toepassing vindt men terug in de regeltechniek. Het is hier de 
bedoeling dat (vooral bij geometrisch niet-lineaire systemen) bij iedere 
toestand van het regelsysteem een model van het dynamische proces wordt 
berekend ten behoeve van de terugkoppeling in de regelkring. Groot verschil 
van deze toepassing met de eerder genoemde is dat hier de 
identificatiesnelheid van groot belang is, daar de regelsnelheid er van 
afhangt. Het zal dan ook meestal zo zijn dat eenvoudigere (bv lineaire) 
modellen worden toegepast vergeleken met die in het eerste 
toepassingsvoorbeeld. 
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Hoofdstuk 1.Numerieke simulatie van dynamische systemen, 

1.1 Waarom numerieke simulatie. 

Er zijn drie manieren om (dynamische) systemen te bestuderen. 
Allereerst is er de analytische methode. Deze werkwijze schiet tekort zodra 
het om wat meer complexe niet-lineaire systemen gaat. Bij zwak niet-lineaire 
systemen geven benaderingsmethoden wel redelijke resultaten, maar bij meer 
complexe sterk niet-lineaire systemen zijn deze methoden niet meer 
betrouwbaar. 
Daarnaast kan men de experimentele methode kiezen. Nadeel is hierbij dat 

het bouwen van bruikbare opstellingen veel tijd kost. Experimenten kunnen 
beter toegepast worden ter verificatie van analytische of numerieke 
resultaten, als men systemen wil onderzoeken met een beperkt aantal 
parameters, of als numerieke technieken nog te kort schieten. 
De derde mogelijkheid, de numerieke simulatie, heeft als voordeel dat 

alle parametervariaties mogelijk zijn. Men dient hierbij wel in het 
achterhoofd te houden dat men reële systemen nabootst, en dus geen zinloze 
parametercombinaties moet invoeren. 
Bij de numerieke simulatie gaan we er in het vervolg van uit dat we &én 

element van het gehele te bestuderen systeem apart kunnen analyseren. We 
nemen tevens aan dat het element 66n graad van vrijheid heeft, bijvoorbeeld 
een (niet-lineair) massa-veer-demper systeem. Dit betekent dat het simuleren 
van zo'n element niets anders inhoudt dan het oplossen van een 
differentiaal-vergelijking met als rechterlid de excitatie. We nemen voor de 
simulatie elementen van de tweede orde aan, zodat ook de 
differentiaalvergelijkingen van de orde twee zijn. 

1.2 Opzet van het simulatieprogramma. 

Zoals in 1.1 reeds is vermeld, staat het simuleren van een element volgens 
de aannamen gelijk met het oplossen van een differentiaalvergelijking van de 
tweede orde met 6én graad van vrijheid. 
In het ontwikkelde computerprogramma heeft men de mogelijkheid uit 

verschillende elementen ( =differentiaalvergelijkingen ) te kiezen en wel : 
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I: Duffing 

2: Speling 

3 :  van der Pol 

4 :  Droge wrijving 

5: lineair 

X" t 2*€*X' t X*(l + p*X 2 ) = F(t) 

X-&/2 ,X>&/2 

XtE/2 ,x < -"2 
Xi' t 2*E*X' t G(X) = F(t) G(X)=I O , 1x1 i '/2 

X" t p*sgn(X') t X = F(t) 

In het vervolg wordt, als een dv genoemd wordt, de bovenstaande dimensieloze 
genormeerde vorm bedoeld, waarbij dus geldt: wo = 1 . In iedere d.v. staat 
in het rechterlid F(t), de excitatiefunctie. Ook deze functie is te kiezen, 
en wel uit de volgende mogelijkheden: 

1 .  Constante 
2. Stapfunctie 

3 .  Blokfunctie 

4 .  Harmonische functie 

5. Exponentiele functie 

6. Window functie 
7. Hanningwindow 

8. Diracfunctie 

F(t) = W , 0-t- 
F(t) = A , t<t * F(t) = E ;tLtO 

F(t) = A , t<tl,t>t2 ; F(t) = B , t,(tit2 
O'  

F(t) = A*sinf2*r*f*t -k tp) 

-B*t F(t) = A*e 

F(t) = (2*t/T)w; 2t<T ,(2(T-t)/T)W ;2t>T 
F(t) = 0.5*((1-~0~(2*r*t/t~)) ,titw 

9: Witte gaussische ruis 

Het is nu mogelijk twee van deze functies te combineren, dat wil zeggen bij 
elkaar optellen, van elkaar aftrekken, met elkaar vermenigvuldigen of op 
elkaar delen. Dit is handig voor bijvoorbeeld het windowen van ruis. 
Net deze twee keuzemogelijkheden is het dus mogelijk verschillende 

elementen onder verschillende excitaties te bestuderen. De excitatie wordt 
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in het programma op discrete tijdstippen berekend en in een array 
Opgeslagen. Het aantal tijdstappen en de totale tijd moet men invoeren. De 
d.v. wordt nu over de totale tijd opgelost met een numerieke 
integratieprocedure, die op de discrete tijdstippen de oplossing X(t) 
aflevert. In de NAG-bibliotheek zijn drie verschillende integratieprocedures 
aanwezig, met ieder een andere integratiemethode (Runga-Kutta, Adams en 
Gear). Welke methode het best geschikt is hangt af van het soort 
differentiaalvergelijking dat men wil integreren. De keuze van de 
integratiemethode die men wil toepassen is in het programma met de invoer 
mee te geven. Over het algemeen is de Gear-methode alleen geschikt voor zgn, 
stijve differentiaalvergelijkingen. De Adams-methode is het meest geschikt 
voor ongedempte systemen, en de Runga-Kutta-methode voor gedempte systemen. 
De oplossing X(t) en de excitatie F(t) worden in het programma bewerkt en de 
resultaten worden voor uitvoer geschikt gemaakt in de vorm van plotjes. Zo 

kan men de volgende functies plotten: 
-Excitatie en respons in het tijddomein. 
-Via Fast Fourier Transformation verkregen autopowerspectra van excitatie 
en respons . 
-Respons in het fasevlak. 
-Crosspowerspectrum van excitatie en respons. 
-0verdrachts- en coherentiefunctie. 
-Auto- en crosscorrelatiefunctie. 

Tevens worden bij ruis als excitatie de eerste vier centrale momenten van de 
excitatie en respons berekend en in een file opgeslagen. 

Dit programma kunnen we in eerste instantie gaan gebruiken om 
verschillende modellen te bestuderen en zo mogelijk te karakteriseren. 
Daarna kan het programma ook van nut zijn om datasets F(t) en X ( t )  te 
genereren bij een gegeven model met bekende parameters, waarmee 
identificatie- en parameterachattingsprocedures getest kunnen worden op 
juiste werking. 

Voor een gedetailleerde programmabeschrijving en specificaties van het 
programma wordt verwezen naar appendix A .  
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1 .3  Enkele tests . 

Voordat we het programma gaan gebruiken voor analyses van modellen moeten 
we eerst zeker weten of het programma goed werkt. Om het programma te testen 
zijn allereerst voor het lineaire systeem verschillende excitaties 
uitgeprobeerd en worden de resultaten getoetst aan analytische 
oplossingen. Daarna wordt voor een Duffing-model gekeken of er betrouwbare 
resultaten verkregen worden. Deze resultaten zullen worden vergeleken met 
resultaten uit de literatuur. 

1 .3 . 1  Witte ruis als excitatie van lineair systeem. 

We kunnen voor het lineaire systeem de berekeningen van het 
simulatieprogramma toetsen aan enkele analytisch te berekenen of te 
benaderen grootheden. Allereerst zijn voor Gaussische ingangsruis (en dus 
bij lineaire systemen ook Gaussische uitgangsruis) de eerste vier centrale 
momenten bekend van de excitatie en van de respons. Daarnaast is van de 
overdrachtsfunctie bekend : wo i IHmaxl en de Half-Power-Bandwidth. 

Theoretisch moet de coherentiefunctie gelijk zijn aan 1. Daar de excitatie 

~ I F * ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ . P G L  = LIdEAIE? 

TD= 64.000 

1 

I 

m= 256 tab 1 . 1  Enkele 
KSI= o. 100D 00 , statistische gegevens 

I 

I 
voor een lineair systeem 

~ na 4 resp. 39 
realisaties. In appendix PSD= 0.100D O1 

RESULTATEN ZIJN OVER 4 Rl3ALISATIES GEMIDDELD 
staan nog meer 

resultaten, vooral met Vergelijking hogere momenten: 

Gem : -. 633D-02 -. 350D-02 betr. tot de Kurtosis, 

Kurt : 0.271D O1 0.266D O1 afwijkt. 

Excitatie systeemrespons 

die hier vrij veel van 3 :.War : 0.199D 01 0.159D O1 
Skew : -. 529D-01 -. 178D O0 

CPUTIJD = 33.210 S 
??SULTATEN ZIJN OVER 39 

Vergelijking hogere momenten: 

REALISATIES GEMIDDELD' 
I 

Excitatie systeemrespons 
Gem : -. 508D-02 -. 329D-O2 
Skew : -. 56OD-O2 -. 276D-O1 
Wvar : 0.199D 01 0.157D O1 

Kurt : 0.299D O1 0.275D O1 
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-2: 
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l 
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elk, ofwel 2500 seconden met 10000 waarden van P. De gemiddelde rekentijd 
per realisatie is ca 35 sec.. 
de skewness gelijk aan O te zijn, hetgeen ook redelijk door de berekeningen 

Bok voor de respons horen het gemiddelde en 

wordt benaderd. 
benaderd worden 

2 w IJff(") (X ) z -* 2 $ * w  
CI 

De variantie van de respons X kan voor zwakke demping 
met de formule (Zie bv. [2] 1: 

- -  - PSD zodat de variantie (met gem. = O 1 gelijk is aan 4*E*w i 

J(C X L > f .  Dit wordt met de parameters in ons voorbeeld : var. = 1,58 , 
hetgeen door de simulatie redelijk goed wordt benaderd.In de getekende 
overdrachtsfunctle zijn de volgende theoretische grootheden terug te vinden 
: wo = 1 , dus fo = 0.159 Hz, IHmaxl = 1/2*€ = 5 . De half-power-bandwidth 
is moeilijk te meten. Zie fig 1.1 . 
De coherentiefunctie zou theoretisch gelijk moeten zijn aan 1 , maar is dit 
zeker niet als 
appendix A staan enkele tests met variaties in de verschillende parameters, 
en daar kan in het algemeen uit geconcludeerd worden dat deze theoretische 
waarde slechts dan wordt bereikt als de excitatie in iedere realisatie 
gewindowed wordt. Blijkbaar geeft het koppelen van realisaties problemen, 
die zich vooral uiten in de coherentiefunctie. In de appendix A kan men 
tevens zien dat ook IW 1 beter wordt benaderd als de excitatie gewindowed 

is.Evident is nu wel dat met het windowen de centrale momenten veranderen, 
en niet zonder meer theoretisch zijn te voorspellen. Afgezien van de 
coherentiefunctie kunnen we constateren dat het simulatieprogramma 
bevredigend functioneert. Wellicht kan digitaal filteren de 
coherentiefunctie verbeteren. 
Als extra controle wordt een Duffing systeem met dezelfde parameters als in 
E l l ]  op dezelfde wijze met witte gaussische ruis geexciteerd. De resultaten 
liggen in figuren 1.2 (uit [ 111 1 en 1.3 ( eigen simulatie 1 ter 
vergelijking naast elkaar, en blijken goed overeen te stemmen. 
Vervolgens ter vergelijking de eigen simulatie met dezelfde parameters, 
waarvan de resultaten over 51 realisaties zijn gemiddeld. Be benodigde 
rekentijd is daarmee ongeveer :51 x 45 s = 2295 s. De totale tijd waarover 
geintegreerd is bedraagt 51 x 64 s = 3264 s. In E l l ]  heeft men voor dezelfde 
middelingstijd beduidend minder rekentijd nodig (factor 100 kleiner, waarvan 

-aIisai-.ies zonder meer aan elkaar worden gekoppeld. In 

max 
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een factor 10 
zelf) . De auteur van [ 1 I] gebruikt voor de integratie de Runga-Kuttamethode, 
en genereert zijn witte ruis vanuit het tijddomein (met de Nonte-Carlo 
methode). Dit ter vergelijking met de in het eigen programma gebruikte 

20 is toe te schrijven aan de snelheid van de computer 

i: h 7  
I 

fig 1.2 Duffing 
systeem onder witte 
gaussische ruis, 
E=O.1 en p=O.2. 

I sec 

Weergegeven zijn 
het spectrum (Gxx = 

2*Sxx) en de 
autocorrelatiefunct 
ie.De index n is de 
numerieke 
simulatie, en de 
index 1 de 
linearisatie. 
Bron:[ll]. 

fig 1 . 3  De resultaten van de eigen simulatie. Links het autopowerspectrum 
Sxx en rechts de genormeerde autocorrelatiefunctie. 
E=O.l,p=0.2,PSD=2 

Adams-methode voor het integreren. Bet genereren van de ruis gebeurt vanuit 
het frequentie-domein. Daar het integreren ongeveer 95 % van de rekentijd 
beslaat is grote tijdwinst te boeken door hier verbeteringen aan te brengen. 
Een belangrijke verbetering verkrijgt men als men de interpretatie van het 



- 1.8 - 

excitatiesignaal tussen de discrete tijdstippen (alwaar F(ti) gegeven is] 

vereenvoudigt. Dit is in dit geval de aanname dat F(t) constant is tussen 
f(ti) en F(ti+l) in de plaats van een geinterpoleerde waarde. De rekentijd 

is dan een factor 2 kleiner, zonder dat de resultaten essentieel 
verschillen (zie ook appendix A )  Fig 1.4 geeft de verschillende 
interpretaties weer van het excitatiesignaal. 

3.16 ,',i F<t) 

_ _  ~ 

. _  

fig 1.4 De excitatiefunctie is weergegeven met de getekende punten; de 
functie is immers alleen op discrete tijdstippen bekend. Verder is 
weergegeven hoe men het discrete signaal tussen de discrete 
tijdstippen kan opvatten. 

1 . 3 . 2  Impulsrespons. 

Deze excitatiefunctie geeft in het linaire geval analytisch voorspelbare 
resultaten. Uit de impulsrespons is het zgn logaritmisch decrement te halen, . 

Hiermee kan men controleren of de demping goed geimplementeerd is. De 
re~houdin,g \ELIP. UI hwg3te vug  twee epeenvolgende t~ppen VUE dr 

-2 ) . Voor €=O. 1 is deze verhouding: 1.88. J(1-E 1 responsiefunctie is: exp( 2r 

Uit de gesimuleerde impulsrespons blijkt dat deze verhouding de waarde 1.895 
heeft. Ook de eigenfrequentie is af te lezen door te kijken wat de 

periodetijd van de trilling is. Deze is theoretisch: To = 271 / 

E ) ,  Met E=0.1 is dit bij benadering gelijk aan 271 z 6 . 3  s.  In de figuur 
(fig 1.5) zien we de impulsrespons weergegeven. 

wo * J(1- 

2 



- 1.9 - 

.40 

t 

fig 1 . 5  Impulsrespons. De excitatie is een irnpuis op tijdstip t=O . 

1 .4  Simulatie van een Duffingssyteem en een systeem met speling. 

In deze paragraaf worden enkele resultaten vermeld die met de simulatie 
systeem en een systeem met speling zijn verkregen. 

Allereerst zijn beide systemen onder harmonische excitatie gesimuleerd, met 
voor de excitatiefrequentie en -amplitude verschillende waarden. Fig 1 . 6  

geeft voor een Duffing systeem de responsies in het fasevlak weer op laag-, 
midden- en hoogfrequente harmonische excitatie. In fig 1.7 staan de 
responsies van een systeem met speling op dezelfde ex itaties als in fig 
1 . 6 .  In beide figuren staan ook de spectra van de res onsies weergegeven om 
de hogere harmonischen te laten zien. In fig 1 . 8  wordt voor het Duffing 
systeem gekeken in hoeverre de resultaten overeenstemmen met de analytische 
benaderingsoplossing. 

..... 
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fig 1.7 Dezelfde excitatie als in fig 1.6 is op een systeem met speling 
gezet. De speling heeft de waarde 3. 
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staan met kruisjes weergegeven. De getrokken grafiek is de 
benaderingsoplossing zoals die in hoofdstuk3 wordt afgeleid. 

In $ 3 . 3  wordt nader ingegaan op deze simulaties. Met name zullen de twee 
systemen zoals ze beschouwd zijn onderling ve geleken worden. In $3.3 zal 

tevens gekeken worden naar de frequentierespo sies OP random excitatie voor 
beide systemen, en zullen deze resultaten ook onderling vergeleken worden. 

1.5 Conclusies. 

Als afsluiting van dit hoofdstuk kunnen we de volgende conclusies over 

Met betrekking tot de resultaten waarbij ruis de excitatie is moet vermeld 
numerieke simulatie vermelden. 

worden dat bij het koppelen in de tijd van opeenvolgende realisaties 
voorzichtigheid geboden is. De ervaring (bij lineaire systemen) is dat het 
zonder meer koppelen van realisaties leidt tot een coherentiefunctie die 
afwijkt van de theoretische waarde. Hoe dit te verbeteren is moet nog nader 
bekeken worden. "Windowen" van de excitatie helpt heel goed, maar geeft voor 

de centrale momenten van de ruis geen analytisch controleerbare resultaten. 
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Of digitale filters zullen helpen zal uit nader onderzoek nog moeten 
blijken. 
De simulatie in het algemeen heeft als groot voordeel dat men een grote 

verscheidenheid aan differentiaalvergelijkingen kan simuleren, in 
tegenstelling tot de analoge simulatie, waarbij "zuivere" niet-lineaire 
modellen niet of nauwelijks te realiseren zijn. 
Het is in dit verband wel belangrijk ervoor te zorgen dat de simulaties 

representatief zijn voor de realiteit door de bewuste keuze van parameters 
en programmavariabelen. 
De rekentijd is vergeleken met die in de literatuur wat hoog, maas enkele 

verbeteringen zijn mogelijk. 
Over het algemeen kan men concluderen dat het simuiatieprogramma goede 

resultaten geeft. De resultaten stemmen goed overeen met simulaties uit de 
literatuur, en met analytische oplossingen. 
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Hoofdstuk 2 Linearisatie van niet-lineaire systemen. 

Zoals in de inleiding is vermeld, is voor systeemidentificatie een model 
nodig om met de bijbehorende te schatten parameters het systeemgedrag bij 
benadering te kunnen voorspellen. A l s  eenvoudigste model kan men het 
lineaire model gebruiken. Hiermee kan men een eerste benadering realiseren, 
die VOOK kleine niet-lineariteiten al reeds goede voorspellingen kan geven. 
Het lineaire model kent in de dimensieloze vorm twee parameters: E en w-, 

k 
o m  waarbij E= 2~km en w =[(-I . In dit hoofdstuk wordt eerst de 

U 

parameterschatting in [l5] besproken, uitgaande van de experimentele 
resultaten die in dit rapport zijn vermeld. Daarna zal de linearisatie zoals 
die in de literatuur het meest voorkomt en de toepassing hiervan in [16] 
worden toegelicht en vergeleken met de resultaten van [15]. Ook de 
resultaten in artikel [3] zullen met eigen simulaties vergeleken worden. 
Enkele conclusies zullen het hoofdstuk afsluiten. 

2 .1  Experimentele analyse. 

In E151 wordt besproken hoe men van een niet-lineair systeem de effectieve 
( ofwel de gelheariseerde 1 veerstijfheid en demping kan defineeren. Hier 
is in de verschillende benaderingen telkens gezocht naar een uitdrukking 
afhankelijk van het belastingsniveau, uitgedrukt in u2 

respons. Hiertoe wordt E[k] =-J"k(X)p(X)dX bepaald. De volgende 
de variantie van de X' 

in eff , alternatieven worden aangedragen voor k 
systeem ( F = kX 9 k X )wordt dit dan: * 3  

het geval van een Duffing- 

1. keff= 

2. keff= 

3 .  kef€= 

4 .  kef€= 

F * 2  - 2 x2 4 = k 9 k*o!; u. = 2 k oe- .(gelijke kracht) x eff keff X K  
- = k + k X ;  x 

X 2  4 18k ax (gelijke tangent) aF * 2  keff= - k t 3k ox; - - =  k t 3 k X  ; ax 

- 1 x 2 -  1 x 2  1 *2  4 

1 2- 2 kefí zx 
k f -k X ;kef€= k t 51"; ox; u2 = -k u (gel. potentiaal). 

3 * 2 *  2 9 x 2 4  
keff 

k -k ;k ox, u = äk oX.(Uit benaderingsoplossing X=Acos(wt+w) ) 
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* 2  5 .  keff= k + 1,98k af .(experimenteel, bepaald uit gemeten eigenfrequentie). 

keff = k + 2,15k*of . (experimenteel, bepaalt uit H(O) 1.  

* 2  Dus blijkt dat keff = k + 2k af een reele benadering is. Daarna wordt de 
dempingsfactor uit IHma,I en de Half-Power-Bandwidth (HPB) bepaald. Voor een 
lineaire demper kan men verwachten dat de demping f3 eff constant blijft bij 
varierende o 

dempingsfactor uit Hmax en HPB bepaald wordt alsof het spectrum van het 
niet-lineaire systeem een spectrum is van een lineair systeem. Om te laten 
zien dat dit niet zo is, staat in fig 2.1 een spectrum van een niet-lineair 
systeem met daaroverheen het spectrum van het gelineariseerde systeem voor 
vier waarden van de genormeerde niet-lineariteit ( uD = O, 0.1, 0.5, 2.0 

1 .  Duidelijk is dat het bepalen van de dempingsfactor uit ISmaxl en HPB 
foutieve resultaten geeft. 

De metingen spreken dit tegen. Dit komt wellicht omdat de X' 

E"0 

-10 

- 20 

- 
n 

=-30 
-0 

- 
icn 

- 40 

-50 t 
I I Y 

IO 100 1000 

i& L 11 ( H z l  

fig 2.1 Het autopowerspectrum van Duff ing-systeemrespons in de niet- 
lineaire (grillige curve) en gelineariseerde (stippellijn) vorm. 
Bron: [ 3 ] .  Dit betreft de resultaten van een analoge simulatie. 

Uit het gelineariseerde spectrum is wel de juiste dempingsfactor te halen, 
omdat het spectra betreft van een lineair systeem met Ckn en dezelfde 
dempingsfactor. Hen kan dus in het algemeen niet de verschillende parameters 
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onafhankelijk van elkaar uit het autopowerspectrum van de niet-lineaire 
respons schatten, zoals dat bij een lineair systeem mogelijk is. 

2.2 Equivalente linearisatie. 

In het kort komt de equivalente- (ook wel statistische-) linearisatie neer 
op het volgende ( [ 2 ] ) .  Stel het te onderzoeken systeem ziet er in de 
algemene vorm als volgt uit: 

2 X" + OX' + w*x + qg(X,X',t) = f(t). 

XI' + 8 

e(X,x',t) = (0-0 1x1 + (wg-weC,~ t qg(X,X',t). 

Deze dv gaan we met een lineaire dv benaderen: 
XI t w2 x + e(X,X',t) = f(t). eq eq 

Elimineren van f(t) levert voor de fout e : 

Dan berekenen we de variantie van de fout e en minimaliseren die naar ft 

w . Dit geeft als resultaat (zie [2] 1, mits X(t) stationair is : 

eq 
en 

eq 2 
eq 

waarbij de operator <- - ->  gelijk i s  aan de expectatie. In [2]  wordt 
aangetoond dat deze oplossing inderdaad het minimum is. Voor een licht 
gedempt en zwak niet-lineair Buffing-systeem wordt vervolgens an een 
voorbeeld met als excitatie witte gaussische ruis deze uitdrukking 
uitgewerkt tot: 

2 = 8 I Weq = w2 o ( 1 + 3% < X > ) . (alles per eenheid van massa 1 .  
@e, w 

O 

Hierbij heeft men aangenomen dat ook de respons Gaussische ruis is, omdat 
het een zwak niet-lineair systeem betrof. Vergelijken we dit met $ 2 . 1 ,  dan 
zien deze vergelijkingen er omgeschreven als volgt uit: 

2 k* 2 * 2  
w = w2 ( 1 + 3; ox 1 dus (voor constante massa) : keff = k f 3k ax . eq 0 

De gelineariseerde parameters zijn dus uitgedrukt in de responskarak- 
teristiek o die berekend kan worden uit het responssignaal. De factor in de 
term met k 
Echter is men er in [2]  van uitgegaan dat ook de respons a ls  gaussische ruis 

2 
*x 
is hetzelfde als die van methode 2 uit $2.1 : gelijke tangent. 
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fth. (3 

2.00 
4.47 
4.00 
3.46 
2.83 
2.00 
2.00 
2.00 

verondersteld kan worden. Als dit niet zo is, dan is deze factor a uit de 

(3 X 

1.57 
2.36 
2.16 
1.94 
1.71 
1.33 
1.22 
1.02 

* 2  < x4 > term ak ox gelijk aan: a = - 
< x  > 2 2' 

Voor enkele berekeningen aan een Duffing-systeem staat in tabel 2.1  deze 
parameter a weergegeven. 

PSD 

1 
5 
4 
3 
2 

1 
1 

1 

'If 

1.99 
4.46 
3.99 
3.45 
2.82 
1.99 

1.99 
1.99 

a = Kurtosis mits de verdeling symmetrisch is rond 

2.75 
2.40 
2.49 
2.40 
2.46 
2.53 

=O 
lineair systeem E-0.1 
Duffing I u=O. 1 , E=O . 1 . 

Duffing, p=0.2,~=0.1 
Duffing, ~=0.6.E=Q.l 

tab 2.1 Resultaten na 2500 s middelingstijd. 

We zien dat de factor a niet gelijk is aan 3 in het lineaire geval, maar 
2.75. Hoe sterker de niet-lineariteit en/of het excitatieniveau des te meer 
a afwijkt van de waarde in het lineaire geval. Dit geeft ook aan dat de 
respons steeds minder op gaussische ruis gaat lijken. In [ I 6 1  wordt 
statistische linearisatie numeriek toegepast op een Duffing-systeem. Als we 
de formules bekijken waarmee de gelineariseerde parameters worden bepaald 
Can z i e n  use daarin enkele statistische grootheden vûûrkuiueïi. net betreft i n  
het voorbeeld van een Duffingsysteem de expectatie van X2 en X van het 
niet-lineaire uitgangssignaal. Het is belangrijk te weten hoe betrouwbaar 
deze waarden zijn voor een bepaald aantal waarnemingen. Dit is in [ I 6 1  nader 
bekeken. Daar wordt voor het tweede en vierde centrale moment een tweezijdig 
betrouwbaarheidsinterval van 95% berekend, bij een aantal waarnemingen van 
IOOOQ. Uit de resultaten blijkt dat de variantie voor excitatie en respons 
tot op maximaal 2.5% naar boven en beneden afwijkt met een zekerheid van 
95%. Ook voor de Kurtosis (het vierde centrale moment) komt deze 

4 
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nauwkeurigheid uit de berekeningen. Ook in dit stageverslag is te zien dat 
de Kurtosis afneemt bij toenemende niet-lineariteit (fig 2.2) .  

Enkele conclusies uit dit stageverslag zijn: 
- = 2E w = $ blijkt constant te blijven bij veranderende niet- 
lineariteit. Dit wordt ook verwacht daar de demper in het Duffing-systeem 
lineair is. 

@e¶ eq e¶ 

!3 

- -a- 
B 

o 

c 
K I 

2.q i 
- L 

fig 2.2 Weergegeven zijn de resultaten voor de Kurtosis, en voor enkele 
waarden van de niet-lineariteit het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Bron [16] 

- w2 stijgt bij toenemende p r  en wel minder dan lineair in p .  Dit komt 
omdat de factor a afneemt bij toenemende ~.i en excitatieniveau, zie tabel 2.1 
de onderste drie rijen. 
- De dimensieloze dempingsparameter E neemt af met toenemende p of 

excitatieniveau, omdat geldt: E=& , en w dan toeneemt. 

eq 

eq e¶ 

x 
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- De HPB van het gelineariseerde systeem moet constant blijven bij 
toenemende p ,  en dit komt omdat in de HPB de factor w eq wegvalt volgens: 
HPB f 2 Eeq w -  ep - 8,, = $. 

Uit de literatuur komen de volgende conclusies naar voren over equivalente 
linearisatie, naar aanleiding van onderzoek aan de Duffingvergelijking [33 :  

-Equiv. lin. voorspelt de piekfrequentie opmerkelijk nauwkeuring. 

-In het hoog frequente gebied ( w > > w o )  wordt het autopowerspectrum nauwkeurig 
benaderd. 
-In het laag frequente gebied wordt het autopowerspectrum onderschat, 
terwijl de piekhoogte wordt overschat. 
-De beste resultaten zijn verkregen met de kleinste kwadratenmethode. 
Figuur 2 . 1  toont enkele van de conclusies in grafiekvorm. Weergegeven zijn 
de autopowerspectra van het gemeten en van het gelineariseerde systeem. De 
parameters van het lineaire model worden volgens [2] bepaald, met dien 
verstande dat de kansverdeling van de respons benaderd wordt door de Fokker- 
Planck-Kolmogorov vergelijking op te lossen voor een gelineariseerd 
systeem(zie [I] pg 18 1 .  Dit geeft als resultaat: 

- I ,  de energieinhoud van het systeem evenzo nauwkeurig. 
I 1  

fig 

I I 
i o  100 I O00 -- 

( H z l  

2 . 3  Weergegeven zijn : het gemeten niet-lineaire spectrum van de analoge 
simulatie ( de ruwe curve ) I  de gelineariseerde versie volgens de 
self -consistent-linearisation ( de stippellijn ) en de 
gelineariseerde versie volgens superior linearisation ( de getrokken 
gladde curve ) . E=0.2, pD/ 4 = 4 .  Bron: [ 3 ] .  

EwO 
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~ 

5.57 

) ) . D = excitatieniveau volgens: 2 12uD 
eq 2 o w = -w 

12.5 1.25 ,446 

( F(t)F(tl) > = 2D6(t-tl) .Deze benadering wordt "self-consistent- 
linearization" genoemd. Het is ook mogelijk de FPK-vergelijking op te lossen 
voor de Duffingvergelijking, waardoor een betere oplossing berekend kan 
worden, maar dit geeft wel ingewikkelder vergelijkingen. Dit noemt de aiikeiIr 

van [3] superior linearization. In figuur 2.3 staan de twee linearisaf-ifc 

4.67 
3.76 
2.92 
1.77 
1.49 
1.04 

het gemeten signaal in een plaatje. Figuur 2.4 geeft de - 

10 1.00 .467 
7.5 0.75 .489 
5 0.50 .584 
2.5 0.25 .708 

2.5 0.50 .596 
2.5 1.50 ,416 

z genormeerde <X > aan bij toenemende niet-lineariteit of 
afname van de 
excitatieniveau. 

0 8 -  

0.6 - 
<X'> 
<x2>, 
- 

0.4 - 

0 2 -  

I I I I 
o o1 o. I l IO 100, 

po 
4 

_ _  - 

afname van <X s functie van de niet-lineariteit , genormeerd 
op de waarde bij niet-lineariteit = O. Br : [31. De getrokken lijn geeft de 
exacte oplossing van de FPR-vergelijking weer, en stippellijn de waarden 
voor "self-consistent linearization". De getekende punten zijn resultaten 
van de auteur uit zijn analoge simulaties. 

2 
Of 

- - 
20 
16 
12 

a 
4 
4 

4 
tab. 
- 

~ xp =o . sxlJ=c 

I 

7 .44 p=O.1,~=O.l,wo=l 
* 47 
.50 
.58 
.69 
.58 j.1=0.2,E=O.l,wo=l 
.41 p=O.6,~=0.l,wo=1 
taten met [3]. 
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Bijgaand tabelletje (tab. 2.2) geeft enkele numerieke resultaten van eigen 
simulaties weer ( bandbreedte van excitatie = 2 Hz ) ter vergelijking: 

2.3 Conclusies. 

De equivalente linearisatie laat zien dat het definieren van een 
effectieve veerstijfheid zoals dat in $2.1  voor een Duffing systeem gebeurt 
niet zonder meer mogelijk is. Voor kleine niet-lineariteiten (bij in dit 
geval een Duffing systeem) lijkt de equivalente linearisatie wel op de 
definitie : gelijke tangent, maar als de niet-lineariteit toeneemt wijkt dit 
steeds meer af. 
De equivalente lineasisatie geeft een goede schatting voor de 

piekfrequentie van het responsiespectrum van het onderzochte systeem. Tevens 
wordt de energieinhoud van de trilling goed geschat. 
Equivalente linearisatie overschat het spectrum rond de piekfrequentie, en 

onderschat het laagfrequente gedeelte van het spectrum. 
Voor betrouwbare resultaten van de linearhatie van een Duffingsysteem 

moet het aantal waarnemingen minstens 10000 zijn; dan is de nauwkeurigheid 
van de benodigde centrale momenten 5%. 
Net resultaten van de eigen simulaties stemmn wat de kansverdeling van 

de respons van een Duffing systeem op witte ruis betreft goed overeen met 
analoge simulaties uit de literatuur en de analytisch bekende oplossing voor 
de kansverdeling. 
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Hoofdstuk 3 Modelschatting 

Als in het frequentie- enlof tijddomein blijkt dat het lineaire model niet 
voldoet, bijvoorbeeld door een te grote afwijking tussen gemodelleerd en 
reëel signaal, dan moet de niet-lineariteit in het model betrokken worden 
Hiermee poogt men dan een nauwkeuriger benadering voor het te onderzoeken 
systeem te vinden. 

3.1 Probleemformulering bij modelschatting. 

We verstaan onder modelschatting het zoeken naar en beschrijven van een 
niet-lineair model dat het beste past bij de te onderzoeken fysische 
werkelijkheid. Bet zoeken kan op twee manieren: kijk welk model u i t  een 
voorradig arsenaal aan modellen het beste bij het systeem past, of zoek uit 
een algemeen model door middel van parameterschatting de verschillende 
termen van het model. 
Wet probleem bij de eerste methode is, dat je keuzecriteria voor ieder 

afzonderlijk model geformuleerd moet hebben, en dat deze criteria de 
modellen onderscheidbaar moeten maken. Daarnaast kan zich het probleem van 
de mogelijke onvolledigheid van het arsenaal voordoen. Als het (enige) bij 
het systeem passende model in het arsenaal ontbreekt dan is de juistheid van 
de identificatie bij voorbaat niet optimaal. Samengevat i s  het nadeel dat 
je, voordat je met identificatie kunt beginnen, reeds uitgebreide 
modelstudies moet uitvoeren. Als de keuzecriteria er eenmaal zijn, dan is 
het voordeel van deze methode dat slechts weinig parameters behoeven te 
worden geschat. Bet keuzeproces op zich kan wel veel tijd in beslag nemen, 
afhankelijk van de criteria. 
De tweede methode gaat u i t  van een algemeen model bestaande uit polynomen 

in X en X' en eventueel mengtermen. Van het model behoeft men alleen de 
graad van de polynomen te kiezen. Nadeel is dat bij hogere graden van de 
polynomen het aantal te schatten parameters snel toeneemt, met als  gevolg 
een toename van de grootte van de op te lossen stelsels vergelijkingen en 
daarmee de rekentijd nodig voor de parameterschattingsprocedure. 

Het is bij deze methode wel belangrijk de interpretatie van de termen in 
de modeldbfferentiaalvergelijking te toetsen aan de werkelijkheid. 



- 3.2 - 

3.2 Literatuur. 

In de literatuur (voornamelijk artikelen in periodieken) worden van beide 
methoden onderzoeken gemeld. In het geval van de methode met een algemeen 
model wordt gesproken van niet-parametrische identificatie, in het geval van 
de specifieke modelkeuze met bijbehorende parameterschetting wordt gesproken 
van parametrische identificatie. Verschillen in toepassing van de niet- 
parametrische identificatie zitten in de keuze van de polynomen. In [ G I  

wordt niet-parametrische identificatie toegepast door van de 
differentiaalvergelijking : X" i- g(X,X') = F(t) de onbekende functie g(X,X') 
te benaderen met producten van Chebyshev-polynomen in X en X'. Hierbij is 
het dus mogelijk ook mengtermen XX' te krijgen, wat bijvoorbeeld bij de 
identificatie van van der Pol vergelijkingen nodig is. In dit artikel worden 
resultaten vermeld voor systemen met meer graden van vrijheid. In ['I'] wordt 
hetzelfde toegepast op systemen met 4Bn graad van vrijheid. Ook wordt wel 
met gewone polynomen gewerkt ( [ I O ] ,  [ 1 2 3 ) .  In alle vier artikelen worden de 
parameters geschat met de kleinste kwadraten methode. Hoe dat gaat staat in 
hoofdstuk 4 .  Over het algemeen zijn de verschillende auteurs het over de 
volgende voordelen van niet-parametrische identificatie eens: 
- men kan met &en model verschillende typen niet-lineariteiten accuraat 
identificeren. 
- men is onafhankelijk van het soort testsignaal. 
- men heeft weinig rekentijd en geheugenruimte nodig. 
- er is snelle convergentie naar de oplossing mogelijk, zelfs bij systemen 
met hysteresis. 
- storingsruis heeft weinig invloed op de resultaten. 
bij de andere methode, de parametrische identificatie, wordt in de 

literatuur de modelkeuze op zich niet behandeld. Men houdt zich in de 
artikelen meer bezig met de parameterschatting bij reeds bekende modellen. 
Er is in de literatuur ook zeer weinig te vinden over de modelkeuze. Willen 
we de modelkeuze wel gaan toepassen, dan moeten we zelf enkele modellen gaan 
onderzoeken om te kijken of er keuzecriteria gevonden kunnen worden en, of 
het keuzeproces niet te omvangrijk gaat worden. 

3 . 3  Hodelstudie van Duffingsysteem en systeem met speling. 
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Als voorbeeld van een modelstudie beschouwen we het Duffingsysteem en het 
systeem met speling. De beide veerkarakteristieken zien er als volgt uit 
(fig 3 . 1 ) :  

av 
ax 

I 

- av 
ax 
- 

Duffing Speling 
fig 3.1 Veerkarakteristieken van Duffing en speling. 

I 

1 
-I - 

Beschouwingen van het vereenvoudigde spelingsmodel (geen demping) in vrije 
trilling levert reeds een goed inzicht in de relatie tussen amplitude en 
eigenfrequentie zoals die zich bij niet-lineaire systemen manifesteert. De 
beweging van de massa is in twee verschillende bewegingen op te splitsen; in 
de speling beweegt de massa zich rechtlijnig met constante snelheid, 
daarbuiten voert de massa een harmonische beweging uit. In grafiekvorm ziet 
dat er als volgt uit (fig 3 .2 ) :  

- - 
O 

fig 3.2 Vrije ongedempte trilling van een systeem met speling. 

2r De waarden van a en To liggen vast door de harmonische beweging. T =- 

=2nJk.  De amplitude a wordt bepaald door de energieinhoud van het systeem: 
o wo m 

2 6 5 )  
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E=$a2 ,en kan ook uitgedrukt worden in de snelheid op t=Qs .Als de 
harmonische beweging beschreven wordt door x=asinwT dan is die snelheid 
gelijk aan awn. Van de samengestelde beweging is de periodetijd gelijk aan: 

W 
L I  

(a#Q). O 
2r f 2 ~ / a  

Te=Tot - 2E = 2n + - 2E en daarmee de frequentie: aw 
1 wo O 

De amplitude van de beweging is: a + TE = u zodat we de relatie tussen m f  
frequentie en amplitude um als volgt kunnen beschrijven: 

Geheel analoog kan men ook een relatie tussen de frequentie en de 
energieinhoud bepalen. Dat ziet er dan als volgt uit: 

1 W 
= o* 

k fe 2r 1 + y E 
Hier is uit te halen dat voor grote energieinhoud E de trillingsfrequentie 
fe nadert tot wO/2v. 
In formulevorm lim fe = wo/2r . 

E-- 
Bovendien zien we dat het aanbrengen van speling een afname (t.o.v. fo) van 
de eiyenfrequentie tot gevolg heeft. 
Voor een gedempt systeem met speling is een dergelijke analytische aanpak 
moeilijker, mede door de faseverschuiving tussen de (dan noodzakelijke) 
excitatie en de respons. 
Voor de Duffingvergelijking kan men een kwalitatieve beschouwing uitvoeren 
door voor de 3 vergelijking ( MX" + bX' f k(X+vX ) = Fcoswt ) met de methode 
van Ritz een benaderingsoplossing te bepalen. Hiertoe wordt een oplossing 
gezocht van de vorm X = Acos(8-ip) , 8 = w t .  De onbekenden A en ip worden bepaald 
door bek oplossen van de vergelijking (zie ook t171): 
ttT 
f (6L + Q6x)dt = O ( Hamilton ) ,  

I; 

1 2  1 2 1  L=T-V ; T=?MX' 

Resultaat is voor de faseverschuiving ip : 

;V=s]kX +4kpX4 ; Q=Fcoswt - bX' . 

bwA 
3kpA3 - A(mw2- kl 4 

tanip = 
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en voor de amplitude A: 

F' = 163<2p2A6 - 'kpA4(mw2-k) t A (b w t (mw -k) 1. 2 2 2  2 2  
2 

Voor b=O fongedempt systeem) wordt deze vergelijking: 
F=4k,A3 3 - A(mw 2 -k), 
en voor A+- benadert de kromme de hyperbool met vergelijking: 

2 &A2 - mw t k = O 4 
We kunnen allereerst het snijpunt bepalen van de kromme (met demping) en 
deze hyperbool. Dit punt ligt dan op : 

2 
A2 = t -1 t J ( 1  t } . 

b w  

3A Op dezelfde manier zijn ook het extreem in A te bepalen ( a ~  = O ) .  Dit punt 
ligt als volgt vast: 

2 b2 2 2 0  4 km - -1 t 3 L  2 2  ) )  2 1 2  w = - w  f l - -  

V F 
m 0 

en f = - worden deze vergelijkingen: Met €=E 
2 2 3uf' ) ]  w2 = 1, {i - 3E2 + J f f l  - € 1 i- 2 4 4E WA 2 0  

A2 = {(E2 - 1) t J ( (1  - E2)2 t 'ifL4)ì 
4E wo 3P 

Voor de afleiding en de grafische weergave van deze resultaten zie appendix 
C. 

Zoals we zien is het snijpunt een goede benadering voor het extreem, mits 
er sprake is van zwakke demping f E < 0.3 ) .  

In de volgende grafische figuur (fig 3.3) staan deze extremen weergegeveni 
en wel door middel van lijnen van constante p en f ,bij een vaste 
dempingsfactor E = 0.1 en een wo = 1 .  We kunnen zo dus direct zien wat de 
invloed van p en f is op de ligging van het extreem in het A-w 
assenstelsel. Tevens zijn voor enkele waarden van de niet-lineariteit en 
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excitatieamplitude de kromme getekend. Voor andere waarden van E zie 

en de 
snijpunten van de kromme met de hyperbool(----- ) ,  die bij deze 
waarde van de dempingsfactor(0.11 vrijwel geheel samenvallen. Ter 
verduidelijking zijn ook enkele krommen in de figuur getekend.! 
dikke lijnen) 

Bekijken we vervolgens gesimuleerde resultaten van een Duff ingsysteem en 
een systeem met speling, dan zien we dat beide simulaties kwalitatief 
dezelfde indicaties geven als de analytische beschouwingen. In fig 3 . 4  staan 
de autopowerspectra van de respons van beide systemen op random excitatie 
met alle parameters constant, behalve- het excitatieniveau. Het verloop van 
de maxima in de spectra is bij varierend excitatieniveau voor beide systemen 
essentieel verschillend. 
In het fasevlak zijn bij harmonische excitatie tussen beide systemen 

enkele verschillen te herkennen. Fig 3.5 geeft de resultaten weer voor het 
Duffingssysteem, en fig 3.6 voor het systeem met speling. Bij laagfrequente 
harmonische excitatie vertoont het Duffing systeem alleen bij hogere 
amplitude van de excitatie hogere harmonischenin de respons. Bij het 
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systeem met speling komen deze hogere harmonischen bij alle excitatie- 
amplitudes voor. Bij middenfrequente excitatie ( w  z w  ) is tussen beide 
systemen weinig verschil te herkennen. bij hoogfrequente excitatie lijken de 
systemen veel op elkaar, maar bij het systeem met speling komt bij bepaalde 
excitatieparameters weer een extra harmonische in de respons. Bij beide 
systemen komen bijna uitsluitend oneven hogere harmonischen voor 
( w ,  3w,  5 w ,  7 ~ )  . Bij het spelingsmodel is bij de hoogfrequente excitatie een 
even harmonische in de respons te herkennen. Wat hiervan de oorzaak is is 
nog niet duidelijk. Tevens zijn de spectra van de responsies weergegeven. 
Onder random excitatie met variabele excitatieniveaus gedragen beide 

systemen zich in het frequentie-domein essentieel verschillend. 

f o  

I 
I fig 3 . 4  De bovenste grafieken geven de autopowerspectra aan voos een 
I 

Duffing systeem (E=O. 1 I g=O. 1) .  De onderste grafieken zijn de I I 
spectra van een systeem met speling (E=O.1, ~ = 3 ) .  ~ 

(PSD=O. I ,2 .5 ,4 .5 ,6 .5 , a .5 ,10 .5 - )  
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fig 3.5b Als in fig 3.S.a, met nu de 
gelijk aan 5. 
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fig 3.6.b De responsies van een systeem met speling op harmonische excitatie 
zijn weergegeven met excitatieamplitude = 5, en dezelfde 
frequenties als in fig 3.6a. 
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Tenslotte bekijken we de impulsresponsies van de beide systemen. Fig 3.7  

geeft de impulsrespons van een Duffingsysteem weer ( E = 0.05, p = 1.0). Fig 
3 . 8  geeft de impulsrespons weer van een systeem met speling ( < = 0.05, E = 

0 . 5 ) .  Bij de impulsrespons van het systeem met speling zien we duidelijk dat 
de eigenfrequentie kleiner wordt naarmate de trilling verder uitdempt, en 
dus de amplitude afneemt. Uiteindelijk blijft X(t) ergens binnen de speling 
constant. In het geval van het Duffingsysteem geldt dat naarmate de trilling 
verder uitdempt, de eigenfrequentie daalt met als limietwaarde w . 

O 

fig 3.7  impulsrespons n een Duf fingsysteem, 

fig 3 . 8  Impulsrespons van een systeem met speling. 

3 . 4  Deductie uit de veerkarakteristiek. 

Is het nu mogelijk, met de ervaring van de vorige paragraaf, te stellen 
dat de gevonden verschijnselen Beteen uit de veerkarakteristiek zijn te 
halen. Hiervoor moeten we inzien wat het mechanisme is dat de 
veerkarakteristiek vertaalt in verschijnselen in frequentie- en tijddomein. 
Voor het bepalen van de piekfrequentie in het autopowerspectrum van de 
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respons als functie van het excitatieniveau is het voldoende te kijken hoe 
de gemiddelde veerstijfheid globaal verandert. Neemt die gemiddelde 
veerstijfheid toe, dan zal het maximum van het spectrum ook lager worden, en 
de frequentie waarbij het maximum optreedt hoger worden. Ook de 
limietgevallen ( excitatieniveau = O of heel groot) zijn te beschrijven 
vanuit de karakteristiek door te kijken wat de gemiddelde veerstijfheid in 
de limietgevallen zal zijn. 
Ret is natuurlijk nog wel de vraag of je bij een toenemend aantal modellen 

nog onderscheidbare effecten hebt ofwel: is de weg terug vanuit bijvoorbeeld 
het frequentiedomein wel eenduidig. 

3.5 Conclusies. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de modelschatting te beperkt is voor 
betrouwbare resuftaten, zeker als je snel resultaten wilt zien. Het zal 
nodig zijn het aantal testsignafen uit te breiden om gemakkelijker tot 
modelschatting te kunnen komen. In de studie van de twee niet-lineaire 
systemen kostte het veel tijd voordat tussen beide systemen onderscheid 
gemaakt kon worden, en dat terwijl de beide systemen fysisch essentieel 
verschillend zijn, met evenwel op elkaar lijkende veerkarakteristieken. 

kunnen gebruiken om de karakteristieken van veer en demper in eerste 
instantie te benaderen, en wet de resultaten kijken of er bekende modellen 
in zitten, die dan verder gebruikt kunnen worden. Een groot verschil tussen 
de niet-parametrische en parametrische identificatie is dat je bij de eerst 
genoemde de parameters kunt berekenen uit &én dataset F(t) en X(t). Bij het 
zoeken naar een bepaald model zal men in het algemeen excitatievariaties 
moeten toepassen om karakteristieken te ontdekken. Het is natuurlijk ook 
mogelijk het beste model te vinden door eenvoudig alle modellen te proberen, 
en te kijken welke het nauwkeurigste is. Als criterium kun je dan de grootte 
van de fout nemen, of de mate waarin de parameters veranderen bij varierende 
excitatie. Het exacte model zal inmers ongevoelig zijn voor 
excitatievariaties. Of dit numeriek goed toepasbaar is moet nog worden 
onderzocht. Ook parameterschattingsprocedures moeten nog ontwikkeld worden 
en getest. De ervaring is (bijvoorbeeld met het simulatieprogramma) dat het 
veel. zweetdruppeltjes kost voordat zo'n programma goede resultaten oplevert, 

De niet-paraaletriSche identificatie belooft meer. Deze methode zou men 

I 
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en dat de auteurs van artikelen in de literatuur de moeilijkheden bij het 
tot stand komen van de resultaten grondig verzwijgen. 
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Hoofdstuk 4 Parameterschatting. 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven wordt in de literatuur onderscheid 
gemaakt tussen parametrische en niet-parametrische identificatie. 
Parametrische identificatie houdt in dat een specifiek model gezocht wordt 
waarbij daarna de parameters geschat worden. Bij niet-parametrische 
identificatie neemt men een algemeen model waarbij de vaak talrijke 
parameters meteen geschat worden, ook al zouden enkele van deze parameters O 

blijken te zijn, dus overbodig. Voor de parameterschatting op zich maakt het 
verschil tussen param. en niet-param. ident. niet zoveel uit, slechts het 
aantal parameters zal een verschil zijn. Ren moet een set parameters bepalen 
waarmee het model het beste het systeem benaderd. Een overzicht van 
parameterschattingsprocedures wordt in [ 4 ]  gegeven. Verschillen uiten zich 
i n  de criteria waarmee de parameters worden geschat, en de manier waarop de 
optimale set parameters wordt gezocht. De basis voor de procedures is het 
bepalen van een criteriumfunctie als functie van het verschil tussen model 
en systeem, de gemaakte fout. Hiertoe wordt de fout met een weegfunctie 
vermenigvuldigd. In formulevorm ziet bet er als volgt uit: 

Het systeem: y' = f(y,a,u) , y(0) = yo . y: vrijheidsgraden, dimensie n 
G :  inputvector, dimensie r 
a :  onbekende parameters dim. m 

De observatie van het systeem ligt als volgt in de vector a, (dimensie q)  

vast : 
z = Dy + Eu 

Het model: x ' =  ~(x,cx,u) I ~ ( 0 )  = x o 

s i n  

x:  vsijheidsgraden, dim. s<g 

a: modelparameters 
Men kan voor elke input u(t) schrijven: y=y(a),  X = X ( C X ) .  De criteriumfunctie 
is nu: 

T T  
J(T,a) = f (x-y) W(x-y)dt 

O 
W:weegfunctiematrix. 

De identificatie houdt nu in het oplossen van de vergelijking: 

JfT,a). * min J(T,a 1 = 
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* 
waarbij a de oplossing is. 
De verschillen tussen identificatieprocedures zitten hem in de manier waarop 
deze vergelijking wordt opgelost, of hoe de oplossing wordt benaderd. Er 
worden in 141 verschillende manieren genoemd: 
- Analytisch, bijvoorbeeld de ongewogen kleinste kwadratenmethode. Dan is 
dus 

W(x-y) = x-y. 
- Net behulp van zoektechnieken. 

- Bereken voor verschillende sets u de functie J en kijk bij welke set 
J het kleinst is. 

- Bereken VaJ voor verschillende sets c( I en kijk wanneer deze gelijk 

- Convergentietechnieken. Basisidee is om vanaf een startpunt in de 
is aan de nulvector of deze het dichtst benadert. 

parameterruimte naar het minimum te "lopen" door telkens in de 
richting te gaan waar J het sterkste daalt naar het minimum ( 

Steepest descent method" 1 .  
It 

Bij de verschillende methoden wordt aangegeven hoe ze numeriek toegepast 
kunnen worden. 
Voor de ongewogen kleinste kwadratenmethode wordt nader bekeken hoe de 

analytische oplossing eruit ziet. We gaan uit van een systeem met n graden 
van vrijheid hetgeen als volgt wordt gemodelleerd: 

k=l ,n 
De fout is dan: 

(9) s i1  
- r. Kjk 'k 

( s f  si-1 
E = Fj(t) - M .  X" - t Cjk Xi 
j Jk s=o q=o 

De oplossing wordt nu gezocht door de volgende uitdrukking te minimaliseren 
naar de parameters: 

T 
.f ( s j2)  dt I waarbij de fout in dit geval niet gewagen wordt. < E 2 > = -  1 

j T O  
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Bit levert het volgende stelsel vergelijkingen op : 

S Q 2 <F.X"> = <M. X" > t E <Cjk 
I k  Jk s=o q=o 

Q 
> +- I: <Kjk (s  lx , s+l tl S 1 1 <F.X' > = <M. X"X' > t E <Cik I k  Ik k k q=o 

S Q 
<F.X 1 > = <MjkXkXk> 1 +- I: <Cjk (slX's+lXkl> + I: <Kjk (q)x q+l+l> , 1=1. * .qtl 
I k  s=o q-o 

2 Dit zijn N (3tStQ) vergelijkingen met evenveel onbekenden namelijk: 
parameters 1 massamatrix = N  

S+l dempingsmatrices = N (S+1) parameters 
Q+l stijfheidsmatsices = N (Qtl) parameters 

2 

2 
2 

In alle vergelijkingen i s  de operator <..> de middelingsoperator over de 
tijd T gedurende welke het systeem is geobserveerd. DOOK deze opesator heeft 
storingsruis minder invloed op de uitkomst. In [ lo]  wordt een soortgelijke 
afleiding gedaan, maar daar wordt het oorspronkelijke stelsel : 

p a -  vergelijking met een set functies tb,(t)),=, N2(StQi3) vermenigvuldigd , 
welke functies onderling onafhankelijk zijai. Deze vermenigvuldigingen 
beinvloeden het stelsel vergelijkingen niet, zodat de daarna berekende 
oplossing nog steeds dezelfde is. Nemen we voor deze functies machten van X 
en X' dan zien we hetzelfde stelsel als die van de kleinste kwadratenmethode 
verschijnen: 

d. A- I 
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. . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . , . .  . . . . . . . 

2 2 met: 1 = 1,2, ..., N;12 = NtI,N+2, ..., 2N;lL = N (StQt3)-N+l1 ..., N ( S i - Q t 3 ) .  1 

In het algemeen kan men concluderen dat de parameterschatting in de 
literatuur dermate uitvoerig wordt besproken dat dit deel van de 
identificatie verder niet besproken hoeft te worden. Voor verdere 
toepassingen in bijvoorbeeld programmatuusonP.wikkeli~g is artikel [4] ten 
zeerste aan te bevelen a l s  startpunt. 
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Hoofdstuk 5 Slotbeschouwingen 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de 
systeemidentificatie zoals hiervoor is besproken. In het voorafgaande zijn 
een aantal klassificaties van systemen naar voren gekomen. Voor het algemeen 
inzicht in het probleem van de systeemidentificatie is het wellicht goed 
enkele van deze klassificaties naast elkaar te zetten. 
Allereerst kan men in het algemeen de aanwezige voorkennis van een systeem 

met zijn in- en output als klassificatie beschouwen. De systeemidentificatie 
houdt zich bezig inet het probleem waarbij in- en output van een systeem 
gegeven zijn vanuit bijvoorbeeld metingen. Het systeem is: of totaal 
onbekend (black-box) ,of gedeeltelijk bekend (grey-box) , of op de parameters 
na bekend. Bij de black-box is de niet-parametrische identificatie aan te 
bevelen. Afhankelijk van de hoeveelheid kennis van de grey-box zal het al of 
niet mogelijk zijn een modelkeuze te doen, dus parametrisch te 
identificeren. Is het systeem bekend of gemodelleerd dan is de 
parameterschatting de enige respectievelijk de laatste stap. 
Deze klassificatie is nog verder uit te breiden door onderscheid te maken 

tussen zwak- en sterk-niet-lineaire systemen. Is van een systeem bekend of 
het zwak of sterk niet-lineair is, dan hebben we een grey-box. Bij zwak 
niet-lineaire systemen is de linearisatie uiteraard een welkome 
vereenvoudiging. Bij de sterke niet-lineariteiten kan men weer onderscheid 
maken tussen bekende en onbekende systemen, en naargelang parametrische of 
niet-parametrische identificatie toepassen. Ook is het mogelijk te kijken 
naar de beschikbaarheid van een systeem. Hiermee wordt bedoeld of het te 
identificeren systeent uitgebreid onderzocht kan worden of dat uit slechts 
&b:: Gataset !h- en rlrtpr?t! het systeem geindentificeerd moet worden. In het 
eerste geval is de mogelijkheid open een modelkeuze te doen. Xs modelkeuze 
ondanks een onderzoek niet mogelijk dan moet men, net als in het tweede 
geval niet-parametrisch te werk gaan. Hierop aansluitend is de 
identificatiesnelheid ook een criterium. Snelle identificatie ( bv in de 
regeltechniek f heeft eenvoudige modellen als voorwaarde. Heeft men 
daarentegen alle tijd voor identificatie, dan kan men ingewikkelder modellen 
hanteren of zo mogelijk uitgebreid onderzoek verrichten. Het is ook zinvol 
te kijken of modellen in onderscheidbare klassen onder te brengen zijn. Hier 
kan men denken aan modellen met : gladde karakteristieken, discontinue 
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karakteristieken, historieafhankelijkheid, mengtesmen in X,X',ofX" in de 
karakteristieken, .... Of het inderdaad mogelijk is deze klassen te herkennen 
aan in- output relaties moet nog nader bekeken worden. In figuur 5 . 1  staat 
het voorafgaande nog eens in een schema weergegeven. De studie van Duffing 
en speling geven enige hoop, maar men moet zich m.i. constant afvragen of 
het de veie tijd die het ongetwijfeld gaat kosten wel de moeite waard is. 
Denken we alleen maar aan systemen waarin mengvormen van verschillende 
klassen of modellen zich manifesteren. 



INPUT 

~ 

NIET-LINEAIR 

1 
OUTPUT SYSTEEM 

- 

I 
I 

I 

MODELKEUZE MODELKEUZE 

MOGELIJK MOGELIJK 
NIIET 

L 
I 
N 
E 
A 
I 
R 

M 
O 
D 
E 
L 

STERK 
NX ET-LINEA1 R 

I 
I 
I 

I 
I 
1 

I , 
i 
1 
1 

I 
t 
I 
1 

1 
I I 

I 
I 
t 

I 
1 
I 
1 

I 

i 

1 
I 

I 
I 

VERZAMELING 

NIET-LINEAIRE 

MODELLEN 

I 

I 

A M 
L 0% 
G D 
E E 
M L 
E 
E 
N 

-7- 

fig 5.1 7 
GEMODELLEERD 
SYSTEEM 



- A.1 - 

Appendix A Programmabeschrijving. 

Deze appendix geeft een uitvoerige beschrijving van het 
simulatieprogramma. Dit programma is onderverdeeld in een hoofdprogramma 
MAIN en een aantal subroutines. De taal is fortran-IV ( FTN 1 .  Alle 
procedures staat afzonderlijk in files, allen met in de filenaam het 
aanhangsel .FTN. Er zijn twee verschillende versies, een interactieve en een 
job-versie. Bet verschil zit hem in de READ/WRITE opdrachten die op de 
terminal respectievelijk op files gericht zijn. Voor de job-versie zijn de 
procedures met READ/WRITE opdrachten aangepast, en is aan de filenaam de 
letter S toegevoegd, bijvoorbeeld INPUTS.FTN in de plaats van 1NPUT.FTN. De 
invoer komt in de jobversie via datafile INVOER en de uitvoer in UITVOER. 
Grafische uitvoer wordt aftijd in COMO-files geschreven. In het programma 
worden de 0 - f i l e s  automatisch geopend en gesloten als er BLOT-opdrachten 
worden gegeven. 
Om het programma te kunnen draaien moet een zgn. SEG-file gecreeerd 

worden, waarin alle procedures gecmpileerd en "gelinkt" zijn. In CPL-file 
C0MP.CPL wordt een binaire fife SINU.BïN gemaakt, waarin alle gecompileeude 
procedures van de interactieve versie van het programma staan. In LOAD1.CPL 
wordt deze binaire file SIMU.BIN gelinkt met bibliotheek-procedures uit de 
bibliotheken CLNOT, NAG en VAPPLB, en levert een segment-file SIMü.SEG af. 
Voor de jobversie gaat het analoog, met iets andere namen: resp. 

COMPS.CPL, SINff~.BIN, LOAD1S.CPL en SIMUS.SEC. 
Het is mogelijk alles te laten doen door de CPL-file RUN(S).CPL op te 

starten ( met de opdracht RRUN(S) ) .  Deze file staat samen met alle 
benodigde procedures in de directory WFW>BOSMAN>PROCEDURES, en roept eerst 
fQNIP!S! .CPL. aan, copieerd SIWU?S?.BIN naar POOL>BOS#AN, en verwijderd de 
binaire file daarne uit de directory. Daarna wordt op POOL>BOSMAN 
overgestapt alwaar LOADI(S).CPL aanwezig moet zijn om aangeroepen te kunnen 
worden. Dat wordt gedaan en zo wordt SIMU(S).SEG aangemaakt. De binaire file 
SIMU.BIN wordt ook hier verwijderd. Het programma wordt dus op POOL 
gedraaid, vanwege de mogelijk grote PLOT-files. Bet flowdiagram van het 
programma staat op de volgende pagina. 
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Programma lay-out. BEGIN. 

i 
Invoer tijdparameters 

4 
Invoer type D.V en parameters 

Invoer integratiemethode en -tolerantie 
t 

invoer excitatieEunctie 
met -parameters 

t 
4 Genereren van de gekozen 

excitatie 
t 

Integreren van de D.V 

onder excitatie 
t 

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

( 1 )  elimineren inschakelversch. bij ruis . 
t 

Transformexen naar frequentie- 
domein van in- en uitgangssignaal. 

Berekenen van diverse spectra,overdrachts- 
coherentie- cross- en autocorrelatiefunctie. 

( 2 )  Ook de eerste vier centirale momenten . 

( 3 )  Printen statistische gegevens 



- A.3 - 

Opmerkingen. 

1 .  Het inschakelverschijnsel verstoort de berekening van de coherentie- en 
overdrachtsfunctie bij random excitatie wezenlijk. Daarom wordt de eerste 
cyclus alleen gebruikt om een stationaire toestand te krijgen. 

2.en 3 .  Berekenen van de eerste vier centrale momenten van in- en uitgang 
gebeurt alleen als de excitatie ruis bevat. 

4 .  In de interactieve versie van het programma wordt eerst de mogelijkheid 
geboden een of meer parameters te veranderen door een vragenreeks. 

In de job-versie moet men het programma telkens opnieuw draaien met een 
andere invoerfile. 

De verschillende procedures zullen worden becommentarieerd in de volgorde 
waarin ze in het programma worden aangeroepen. 

Het inlezen van de tijdparameters gebeurt in de procedure INPUT. 
ND = aantal tijdstappen. 
TD = totale tijd van een cyclus. 
Indien ND geen macht van 2 is, wordt deze variabele aangepast en 
gelijkgemaakt aan de grootst mogelijke macht van 2 kleiner dan ND. 
Aan het einde van INPUT geldt dus ND = 2 * *  NPOWER. Dit biedt grote 
voordelen bij de Fast Fourier Transformaties. De procedures FFT en FFTINV 
z i j n  hier dan ook op ingesteld. 

Bij de keuze van ND en TD moet men zich realiseren dat deze twee variabelen 
bepalend zijn voor de te beschouwen bandbreedte in het frequentiedomein en 
de stapgrootte in frequentie- en tijddomein. De maximale frequentie is : 

Fmax 2*TD 
ND -- - 

Voor FmaX kan men twee grenzen aangeven. 

De bovengrens wordt bepaald door de relevantie van de hoogste frequenties 
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ten opzichte van het interessante frequentiegebied voor de differentiaal- 
vergelijking. De ondergrens wordt bepaald door het verschijnsel aliasing 
(overlapping). Met andere woorden : een te grote F geeft slechte max 
detaillering in het relevante frequentiegebied met daarbij onnodig veel 
rekentijd door de grote waarde van ND ten opzichte van TD(een grote ND geeft 
een grote F 1 en een te lage Fmax geeft verandering van de spectra door max 
aliasing. Plaatjes in het frequentiedomein geven de verschillende functies 
weer tot een frequentie van F 12. max 

Belangrijk is hier te vermelden dat alle differentiaalvergelijkingen 
genormeerd zijn op w 

gelijk is aan 1 als de niet-lineariteitsparameter gelijk O is. Dit staat dan 
gelijk met fo 2 0.16 Hz en To 2 6.28 5 . 

= 1. Dat wil zeggen dat de eigenhoekfrequentie wo o 

De resultaten zijn ( voor het lineaire systeem 1 goed bij een Fmax van 1 Hz, 

= 2. ND wat gerealiseerd wordt met 

De differentiaalvergelijkingen worden in het hoofdprogramma gekozen en zijn 
als volgt geimpfementeerd in respectievelijk de subroutines FCN1 t / m  FCNS : 

1 : Duffing 

2 : Speling 

X" * 2*E*X' t X*(l i- p*x 2 ) = F(t) 

X-&/2 , X P / 2  

XtE/2 ,x < - 7 2  

X" t 2*E*X' t G(X) =F(t) G(X) = O ,IX! i '/2 

2 3 : van der Pol X" t ( l + p * X  )*XI t X = F(t) 

4 : Droge wrijving Xe' t p*sgn(X') t X = F(t) 

5 : Lineair X" t 2*E*X' t X = F(t) 
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De keuze van de excitatiefunctie geschiedt in de procedure FVANTK. In deze 
procedure wordt FPAR aangeroepen om de excitatieparameters in te lezen. Het 
is mogelijk twee functies te combineren (dwz optellen,aftrekken,vermenig- 
vuldigen of delen).Dit is handig als men bijvoorbeeld een tijdsignaal wil 
bevensteren met een windowfuntie. 
Er bestaat de keuze uit negen basisfuncties en wel: 
1 .  constante functie Fft) = A ; OitiTD input :A  

2. stapfunctie F(t) = A t<to;F(t) = B t>to input : A , B , t o  

3 .  biokfunctie F(t) = A t<tl t>t2 ; Eft) = B tlititz 

input:A,B,tl,ts 

4 .  

5.  

6. 
7 .  

8 .  

9 .  

harmonische 

exponentiele 

window 
Hanningwindow 

input :tw 

dirac functie F(t) = 6(t-To) input : To 

Witte ruis met beperkte bandbreedte 
input : F o ( c e n t e r f r e q u e n c y f , F ~ ~ b ~ n ~ ~ r ~ e d t e ! , P C D e a u ~  

Fft) = A*SIN(2*r*f*t + rpf input :&,f,rp 

F(t) = A*e -B*t input :A,B 

F(t) = (S*t/TI W ,2t<T ; (2/T-t)/TIW,2t>T. input : w , T  

F(t) = 0.5*(1-COS(2*~t/tw)) titw ;F(t)=O t>tw 

Het genereren van de excitatiefunctie gebeurt in procedure FVANTG, waarin de 
eventuele combinatie van twee functies plaatsvindt. Het berekenen van iedere 
functie afzonderlijk geschiedt in procedure FUNCTI, die in FVANTG wordt 
aangeroepen. Voor het genereren van ruis is een aparte procedure NOISE die 
(eventUee?) i:: PUACTI nvxut uangeroepen. 

Daar we reele systemen simuleren worden ook de excitatiefuncties ( in het 
ti jddomein) zuiver reëel verondersteld en als zodanig gegenereerd. 

Het integreren gebeurt met behulp van de NAG -routine D02BBF, DOSCBF of 
DOSEBF. Deze routine roept FCN aan voor het berekenen van het finkerfid van 
de diff.vg1. en de F(t) in de tussenpunten. 
in de procedure OUTPUT kan men op zelf te bepalen discrete tijdstippen de 

verplaatsing X , de snelheid X' en de versnelling X" opslaan in arrays. 
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In het programma zijn de diverse variabelen zo ingesteld dat op de 

tijdstippen (I-?)*STEP (I=l,ND) X(t,) en X'(t,) worden opgeslagen in de 
I I 

arrays XR(1) , V(1) en AA(I1. STEP = TD/(ND-I),=AT; 
FFT. Na het integreren van de DV is in het geheugen 

X( tI 1 in XR(1) XI111 = O 

X' (t, 1 in V(I) 

X" (t,) in AA(1) 

F(tI) in FR(1) FI(1) = O 

met tI = (I-l)*STEP I-1,ND 

de tijdstapgrootte voor 
opgeslagen: 

X(t) en F(t) worden mbv de FFT procedure naar het frequentiedomein 
getransformeerd en het reeele en het imaginaire deel opgeslagen. 

X(f) in XFR(1) en XFI(1) 
Fíf) in FFR(1) en FFI(I) 

Uit deze functies worden auto- en crosspowerspectra berekend van in- en 
uitgangssignaal in de procedure POWERF. Uit deze spectra worden dan de 
overdrachts- en coherentiefunctie berekend in HGFV. Van X(tl) wordt de 

cross- en autocorrelatiefuncties berekend in AUTOC. 
Als de excitatie ruis isl worden van zowel in- als uitgangssignaal de eerste 
vier centrale momenten in GEMMOW en KENTAL berekend en in de procedure UITV 
in een uitvoerfile weggeschreven. 
A l l e  hexekende filmties ku..??eIf in de VQrE VUE plct jes bekeke:: wGrden. Per 
plot kunnen 2 functies bekeken worden, behalve als men het fasevlak wil 
plotten, dit beslaat het gehele plaatje. Dit moet men in de gaten houden met 
het aanmaken van de invoerfile. 
Het kader van de plotjes wordt in KADER getekend en de plotjes in PLOT. 

De volgende pagina's tonen de communicatie met het programma in de 
interactieve versie. 

AANTAL TIJDSTAPPEN= 
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64 

TOTALE TIJD= 
16 

WELKE DIFFERENTIAALVGL KIEST U 
1 : DUFFING 
2 : SPELING 
3 : v/d POL 
4 : Droge wrijving 
5 : Lineair 
2 
PARAMETER KSI = 

O .  1 
NIET-LINEARITEIT MU = 

3 

Welke integratiemethode wilt U toepassen 
1 .  Runga-Kutta 
2. Adams 
3. Gear 
2 
TOLERANTIE BIJ HET INTEGREREN = 

0.001 

EXCITATIE-BASISFUNCTIES: 

1:  f(t)-Konstante 
2:  f(t)=Stapfunktie 
3 :  f(t)=Blokfunktie 
4: f(t)=#armonische funktie 
5 :  f(t)=Exponentieele funktie 
6:  f(t]=Exponentieele window funktie 
7: f[t)=HANNING window 
8 :  f(t)=DIRAC funktie 
9: f(t)-Bandwidth limited random noise 

WELKE FUNKTIE KIEST U : 

a 
FUNCTIE f(t)=delta(t-TO1 

TO= 
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O 

WILT U DE FUNKTIE MET NOG EEN FUNKTIE KOMBINEREN, 
ZO JA  (I), ZO NIET (O): 

O 

REALISATIE 1 IS BEZIG 
CPUTIJD= 1.340 s 
Wilt U de cyclus herhalen 
met dezelfde parameters 
Ja (1 )  of Nee (O) 
O 

PAUZE 

WELXE PLOT KIEST U 

1 Excitatie in tijddomein 
2 Respons in tijddomein 
3 Excitatie in frequentiedomein(Autopowerspectrum) 
4 Respons in frequentiedomein(Autopowerspectrum) 
6 Crosspowerspectrum reeel deel 
7 Crosspowerspectrum imaginair deel 
E) Overdrachtsfunctie 
9 Coherentiefunctie 
10 Autocorrelatiefunctie van X(t) 
11 Crosscorrelatiefunctie van X(t) en F(t) 

O GEEN PLOT MEER 
5 Respons in fasevlak 

O 

Wilt v de cyclus kexk3le2 
met dezelfde parameters 
Ja (1 )  of Nee ( O )  

O 

Wilt U (1) doorgaan of ( O )  stoppen 
1 

Wilt U het aantal tijdstappen en/of 
de totale tijd veranderen 
( 1 )  Ja of (O) Nee 
O 
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Wilt U een andere differentiaalvgl 
simuleren ( 1 )  Ja of (O) Nee 
O 
Wilt U de parameters veranderen 
( 1 )  Ja of (O) Nee 
O 
Wilt U een andere excitatiefunctie 
( 1 )  Ja of ( O )  Nee 
O 
Wilt U andere excitatieparameters 
( 1 )  Ja of (O) Nee 
O 
Wilt U de beginvoorwaarden weer 
O stellen (O) of ( 1 )  gelijkstellen 
aan de eindwaarden van de vorige 
periode 
O 
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Om het programma te testen zijn voor het lineaire systeem verschillende 
excitaties uitgeprobeerd. 
Er zijn verschillende variaties in tijd- en excitatieparameters geprobeerd 
om te kijken wat de invloeden van die parameters zijn op de resultaten. 
Eerst kijken we naar de eerste vier centrale momenten. Daarvan moet 
theoretisch het eerste en derde moment gelijk nul zijn. De resultaten 
stemmen wat dit betreft overeen met de theorie. De variantie is ongelijk O 

en de kurtosis moet voor deze excitatie ( witte gaussische ruis) gelijk aan 
3 zijn. Uit de resultaten in hoofdstuk 1 blijkt dat de variantie van de 
respons en excitatie goed door de simulatie worden berekend. Ten aanzien van 

de kurtosis (4e centrale moment) kan men opmerken dat de kurtosis van de 
excitatie op enkele promilles na gelijk aan de theoretische waarde 3 is , 
bij voldoende aantal middelingen (ND z 2000,TD=1000). Bij de respons is deze 
afwijking groter (tot 10%) .#eer middelingen door meerdere realisaties aan 
elkaar te koppelen geeft geen verbetering. Hiervan kan de oorzaak in het 
koppelen van de realisaties liggen. Dit zien we ook bij beschouwingen van de 
coherentiefunctie. 

Ten tweede bekijken we de overdrachts-,coherentie- en autocorrelatiefunctie. 
Theoretisch moei de coherentiefunctie gelijk aan 1 zijn voor alle in de 
excitatie voorkomende frequenties (in het lineaire geval). fig A.1a en A.1b 
tonen resultaten voor enkele lange realisaties. 
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ND= 1024 
TD= .512E 3 
BETA= .10@E 0 

FO= .500E 0 
FB= .100E 1 
PSD= .1mE 1 

EXITATIE=BANDLIMI 
DIFFERENTIAALVGL 

VD= 1024 
TD= .51îE 3 
3ETA= .1mE 0 

=Et= .500E 0 
-B= .100E 1 
'CD= .í00E I 

-1 - l - 4  . " 

F 

- 

-3 2%' '.SE ' , '  14.Uti' ' '1'.50' . '2%''  2.58' ' .3'.aa' ' '3:5&" .4>.'äE' ' '+*.5Ii' "5.a 
x1 0-1 

Xla-' F 

2.m 
1 .a8 

.aa .$a I'.= 1 ' s  z'.m 2'.50 3'm 3'3 +'.a8 4 ' s  5.a "i,. , , , .. , ~ -  

x104 
, , , , , <  , , , ,  , , , < , < , , , , ,  , , , ,  , , ,  < , , ,  , , ,  , < ,  , , ,  , , , ,  , , ,, , , , , ,  

F 

EXITATIE=BANDLIMI 33 WHITE NOISE 
DIFFERENTIAALVGL=LINEAIR RESULTATEN NA 2 REALISATIES 

Eig A . l a .  

iig A.lb. 
Hmaxl=5;Gxy=l 
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Verhoogt men de bandbreedte dan wordt de signaal-ruis verhouding kleiner bij 
gelijkblijvend excitatieniveau (fig A.2a en A.2b ) . 

ND= 2048 
TD= .512E 3 
BETA= .100E 0 

FO= .í0@E 1 
FB= .2@@E 1 
PSD= .lC30E 1 

1 

EXITATIE=BANDLIMI 
DIFFERENTIAALVGL= 

.g A.2a. 

ND= 2048 
TD= .512E 3 
BETA= .100E 0 

F0= .í0@E 1 
FB= 200E 1 

I 

RESULTATEN NA 2 REALISATIES 
- -  __  

fig A.2b 
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Een lager excitatieniveau geeft weer betere resultaten (fig A.3 en A.4). 
Daar we met varieerend excitatieniveau willen gaan rekenen moet de kwaliteit 
van de resultaten bij grotere bandbreedte gewaarborgd worden.Een grotere 
reken-nauwkeurigheid gaat ten koste van de rekentijd, beter is het 
"windowen" van het excitatiesignaal. 

M= 2848 

SETA= . lQñE 0 
.51ZE 3 

FO= .&BEE 1 
F3= .2ññE 1 
PSD= .50EE O 

EXI~ATIE=üANOLIEI 
IIIFFERENTI ULVGL 

i 

-.m. 

i 

i .  

I 
ii2/ 

I. 

-2. , 
i -3. 

YD: 2048 
7 l =  .%ZE 3 
BEFA= .lE0E Q 

FE= .10EE 1 
FS= .LOBE 1 
PSD= .%OE 0 

EXITATIFBANDLIP 
DIFFERENTI.4ALVGL 

fig A . 3  fig A . 4  

Het verlagen van het excitatienivea maakt de resultaten weer stukken 
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3.99 

2.99 

1.99 

1.w. 
W 

Gaan we meerdere realisaties van het eerste voorbeeld (in fig A.la en A.lb) 
aan elkaar koppelen I dan zien we de coherentiefunctie nagenoeg niet slechter 
worden (fig A.5,6,7,8 en 9) ,dit is maar enkele promilles. 

NG= 1024 
TIP SIZE 3 

BETA= .i00E E 

FE= .%OE E 
W .iBEE 1 
pSD= .ia= 1 

MITAT1E;BANDLIN 
DIr?=ERENrIMtVGL. 

F 

D VIHITE NOISE 
NEAIR RESULTATEN NA 2 REALISATIFS 

fig A.5 

r 
N B  1024 
m- S1ZE 3 
BETA= .iaE E 

FE= .50EE 0 
Fû= .i0EE 1 
PSU= .lEEE i 

1.  4 aB .ts '1.W 1-58 2.a 2.58 3'w &sa ca 4% d 5n 

Xl5-1 
P 

I vffv 3 WHITE NOISE 
NEAIR RECULTATEN NA 4 REALISATIES 

fig A.7 

ND= i024 
TW SIZE 3 
BETA= .i@EE 0 

FE= SEOE 0 
FB= .imE 1 
PSW .i0EE 1 

MITATIE=BANOLIF 

Y .58 1.w I'.% Z'.W 2.30 3:w 3.58 +'.ad 4:s x 1 r j  b i  

f 

~ .~ , ,, , , ,  , , , ,  ~ , .~  
2.99 

1. 

1 ,  

1.w 1.98 2.w 2.38 3 ad 3.- *.Ea +.s 
X I B I  

F 

fig A.6 

m- i024 
m- .51ZE 3 

BETA= .i00E E 

FE= .50EE E 
FB;. .iWE I 
PSU= .iE0E i 

i 

MITATIE=BANDLIEI 
BIFFERMTIAALVGL 

-I-- \ 

I 

D WHITE NOISE 

fig A.8 

De coherentiefunctie blijft op een half procent na gelijk aan 1 ,  hetgeen 
de theoretische waarde is voor een lineair systeem. De diverse parameters 
staan in de afzonderlijke figuren. 
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F@ S0EE 0 

PSD= .]BEE i 

fig A , 9  

:q v 
2.43 

m t w  

: s y *  

I. 

a 

I 

2 
a .¶ 1.a ,:ia 2 . a  2.98 a'.& 3'.¶ t:38 4.- X I K i  5'2 

P 

I wffw D WHITE NOISE 
INEAIR RESULTATEN NA 5 REALISATIES 

Dit effect is erger als we kortere realisaties aan elkaar koppelen (fig 
A.10,11,12,13 en 14). 
na 5 realisaties: G = 0.95. 

XY 

B i j  realisaties van 256 sec. is de coherentiefunctie 

to= 512 
lW 256E 3 

)ETA= .íEñE 0 

M I ? A T I P 9 A ~ L I I  
DIFFERENTIAALVûl 

m10 1- 

-4 I 

aa '.&i ' f.38 I'.'¶ *.za 2.98 3.38 P.'+' ' +'.'$a ' i:=' ' i.38 
X 1 V l  

ND= 512 
T 5  256E 3 

BETA= .iEEE 0 

ro- .58Ui 0 
FE= .iBEE i 
PSW .iEEE i 

fig A.10 

I WHITE NOISE 
NEAIR RESULTATEN NA 2 REUISATIFS 

1.98 

:::L .m X I B I  

I WHITE NOISE 
UEAIR RESJLTATEN NA 3 REALISATIFS 

fig A.ll 
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E X I T A T I E B ~ L I N  
DI~FWBTTIAALVOL-LINEAR 

i9). 512 
m= 2 5 6 E  3 

BETA= . I ~ E  a 

FB; . 5 m E  0 
FE= . m E  i 
PSU= .100E 1 

Xl0-1 
F 

D WHITE NOISE 
RESULTATEN NA 4 REALISATIFS 

?B 2 5 6 6  3 
BETA= .18EE 8 

-0- .1mE 1 

f 

D WHITE NOISE 
YEAIR RECULTA?I% NA 5 REALISATIES 

fig A .  12 fig A.13 
De figuren tonen duidelijk dat 
de coherentiefunctie veel van 

I I 

No= 512 
TO= . Z S E  3 

BETA= .10ñE 0 

FII;. S 0 0 E  0 

PSD= .1@0E 1 
FB= .maE i 

I '  

gaat afwijken, als 
w de waarde ervan 

(3 

we bij 
bekijken. 

I 
EXITATlE=BANOLIIITF5 WHITE NOISE 
DIFFWENTI%ALVüL=LINEAIQ RESULTAEN NA 5 REALISATIES 

fig 8.14 
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Dit effect verdwijnt bijna geheel als we de excitatie bevensteren met in dit 
geval een Hanning-window (fig A. 15 t/m 21 1 .  

NDS 256 

T B  .1ZBE 3 

BETA= .1BBE 0 

~ 0 =  SBBE a 
F E  .10EE 1 
PcO= .iBBE 1 

EXITATIEiPRWCT 1 
oIFFERENTIMLvGL= 

d 

f 

NO 9 ENNO 7 
IEAIR RESULTATEN NA 2 REALISATIES 

fig A.15 

F E  SBBE 0 
Fû= . i m E  1 
PSU= .100E 1 

-i 
------- 

f 

IN0 9 ENNO 7 
UEAIQ RESULTATEN NA 3 FEALISATES 

fig A.17 

NO= 256 

BETA= .1@ñE 0 
m= .IZSE 3 

%= .WEE 8 

'SO= .iBBE 1 
-B- . i a a E  i 

MITATIE=PRODUCT 
DIFFERENTIANVGL= 

fig A.16 

V 

I MffM q N O  6 E N N O  7 
NEAIR RESULTATEN Nk 2 REALISkTIf% -~ 

W 256 
T B  .128E 3 

BETA= .i0ñE 0 

F E . 5 0 û E  0 
W .10ñE 1 
PSO= .iñBE 1 

EXITATIE=RUDUCl 
DIFERENTIAMVGL 

\ N N O  9 E N N O  7 
INEAIR RECULTATEN NA 3 REALISATIES 

fig A.18 
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Bekende, standaard excitatiefuncties (Impuls, stap, en harmonische 
functie) geven in het linaire geval analytisch voorspelbare resultaten. Uit 
de impulsrespons is het zgn logaritmisch decrement te halen. Hiermee kan men 
controleren of de demping goed geimplementeerd is. De verhouding tussen twee 

opeenvolgende toppen van de responsiefunctie is : exp( 2r 

Voor E = O .  1 is deze verhouding : 1 . 8 8  .Uit de gesimuleerde impulsrespons is 
deze waarde : 1.87  . 
Uit de responsies op de stap- en harmonischeexcitaties kan men in het 
frequentiedomein de particuliere en homogene oplossing mooi onderscheiden.De 

-2 1 J ( 1 - €  1 

vertonen 

M)= 512 
T B  .WEE 2 
B E T =  .iEEE E 

verwachtte resultaten. 
ml0 -I. 

SFF 

r ND= TC= BETA= . lZüE Si2 .lEOE 3 0 

i 

~ 

E(17A?IE=STAPNNC 
DICFERENTI 4aLiIûL= 

I 
Stap 

3.- 
2,7 1 ._. . A 
2.a 

Impulsrespons 

F .ZE 1 >3 .iñEE 2 
W I R  R E S L T A E N  NA 1 ùEALISIITIFS 

espons. 

3" 

http://onderscheiden.De
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N P  512 
TD= .í30E 3 
BETA- .lam a 

,4HPLITUDE= .2E 1 .%EL!.= . íE  0 
NEAIQ RESULTATEN NA 1 REALISA'IFS 

Respons up harmonische excitatie. 

a= 512 
D= .Í3EE 3 
ETA= .imE 0 

EXI?ATIE=HARUûNIB AHPLITUaE= .ZE I FREû.= .IE 0 
ü I F F W N T I W V G L = L I W I P  RESULTATEN NA 1 REALISATIES 

vergelijken we de rekentijd die nodig is VOOK het verkrijgen van de 
resultaten in hoofdstuk 1 met die uit [Ill, dan zien we dat die ca een 
factor 100 hoger is in ons geval. Een deel hiervan is te wijten aan de 
snelheid van de gebruikte computer. Dat is in [I?] waarschijnlijk een IBM 
computer (met name wordt de gebruikte computer niet genoemd, echter wel het 
pr~gra~mapakket (IMSL) hetgeen meestal op een IBM wordt toegepast) die wel 
10 tot 20 keer zo snel kan rekenen als de gebruikte PRIME-750. Dan kan men 
ook nog de excitatie veranderen, althans de interpretatie van een discreet 
signaal. In het programma wordt de excitatie in de tijd voorgesteld met op 
discrete tijdstippen een waarde Fft). De integratieprocedure moet echter ook 
tussen twee opeenvolgende tijdstippen een waarde van F(t) hebben. Welke 
waarde we daar aan F(t) toekennen is ook van invloed op de rekentijd, 
Berekenen we tussen de twee tijdstippen de F(t) door interpolatie dan wordt 
de excitatiefunctie dus eigenlijk veorgesteld zsals &e plotter ze tekent: 
rechte lijnen die de discrete punten verbinden. Men kan ook stellen dat F(t) 
constant is tussen twee tijdstippen. Dan is het dus niet nodig de 
tussengelegen functiewaarden te berekenen, hetgeen een €actor 2 scheelt in 
de berekeningen. De verschillende interpretaties van F(t) zijn in hoofdstuk 
1 in fig I.@ weergegeven. In fig A.22 en A . 2 3  staan numerieke resultaten 
waarbij de eenvoudige interpretatie van F(t) is genomen. Dit blijkt op de 
resultaten weinig invloed te hebben. In de tabel is te zien dat de variantie 
iets groter is dan de theoretische waarde (l.Sû, zie hoofdstuk I). 
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O= 512 
iD= .i3aE 3 
)ETA= .iñEE 0 

EXI?A?IPHAWíONIC 

n 
I 

Respons op harmonische excitatie. 

m= 512 
D= .130E 3 
ETA= .IWE a 

MI?ATIE=HAIUIUNIS 
DIFFERPITIAALVEL= 

Vergelijken we de rekentijd die nodig is voor het verkrijgen van de 
resultaten in hoofdstuk 1 met die uit [Ill, dan zien we dat die ca een 
factor 100 hoger is in ons geval. Een deel hiervan is te wijten aan de 
snelheid van de gebruikte computer. Dat is in [I?] waarschijnlijk een IBM 
computer (met name wordt de gebruikte computer niet genoemd, echter wel het 
programmapakket (IMSL) hetgeen meestal op een IBM wordt toegepast) die wel 
10 tot 20 keer zo snel kan rekenen als de gebruikte PRIME-750. Dan kan men 
ook nog de excitatie veranderen, althans de interpretatie van een discreet 
signaal. In het programma wordt de excitatie in de tijù voorgesteld met op 
discrete tijdstippen een waarde F(t). De integratieprocedure moet echter ook 
tussen twee opeenvolgende tijdstippen een waarde van F(t) hebben. Welke 
waarde we daar aan F(t) toekennen is ook van invloed op de rekentijd. 
Berekenen we tussen de twee tijdstippen de F(t) door interpolatie dan wordt 
de excitatiefunctie dus eigenlijk vooroesteld zoals de plotter ze tekent: 
rechte lijnen die de discrete punten verbinden. Men kan ook stellen dat F(t) 
constant is tussen twee tijdstippen. Dan is het dus niet nodig de 
tussengelegen functiewaarden te berekenen, hetgeen een factor 2 scheelt in 
de berekeningen. De verschillende interpretaties van F(t) zijn in hoofdstuk 
1 in fig I.@ weergegeven. In fig A.22 en A.23 staan numerieke resultaten 
waarbij de eenvoudige interpretatie van F[t) is genomen. Dit blijkt op de 
resultaten weinig invloed te hebben. In de tabel is te zien dat de variantie 
iets groter is dan de theoretische waarde (1.58, zie hoofdstuk 1). 
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CPUTIJD = 2.280 s 
CPUTIJD = 125.010 S 
CPUTIJD = 1.820 s 
CPUTIJD = 125.120 s 
DIFFERENTIAALVGL = LINEAIR 
ND= 2048 
TD= 512.000 
KSI =O. 100D O 0  
MU =O.ooOD 00 
FO =O.lOOD 01 
FB =0.200D 01 
PSD =0.100D 01 
RESULTATEN ZIJN OVER 1 REALISATIES GEMIDDELD 

Vergelijking hogere momenten: 
Excitatie systeemrespons 

Gem : - 305D-O2 -. 570D-02 
Wvar : 0.200D 01 0.159D O1 
Skew : O. 592D-O2 0.97313-01 
Kurt 0.297D O1 0.305D O1 
CPUTIJD = 151.500 s 
CPUTIJD = 1.810 s 
CPUTIJD = 124.840 s 
RESULTATEN ZIJN OVER 2 REALISATIES GEMIDDELD 

Vergelijking hogere momenten: 
Excitatie systeemrespons 

Gem : - 230D-02 -. 303D-03 
Wvar : 0.20OD 01 0.162D O1 
Skew : O. 653D-0 1 O. 395D-02 
Kurt : 0.304D O1 0.302D O1 
CPUTIJD = 151.620 S 

CPUTIJD = 1.800 s 
CPUTIJD = 124.680 S 

RESULTATEN ZIJN OVER 3 REALISATIES GEMIDDELD 

Vergelijking hogere momenten: 
Excitatie systeemrespons 

Gem : -- 856D-O3 - .125D-02 
Wvar : 0.200D 01 0.160D O1 
Skew : O. 775D-O1 -. 446D-01 

û.3042, 01 U . L = r U U  U I  

CPUTIJD = 151.510 s 

n ?nnn n i  T,.--.L - 
& U I L  a 

fig A.23 Deze tabel toont de uitvoer zoals het programma die in de job- 
versie aflevert. In dit geval zijn enkele heel lange realisaties berekend, 
in tegenstelling tot de berekeningen in hoofdstuk 1, waar veel korte 
realisaties zijmi berekend. Het verschil is alleen in de kurtosis te merken. 
In dit geval komt die wel dichter in da buurt van de theoretische waarze van 
3 .  In de tabel zijn ook de rekentijden vermeld. De waarden in de buurt van 

~ 

125s zijn de tijden nodig voor CCn realisatie. De waarden van ca 150s geven 
de rekeatijd weer die nodig was voor het plotten (van 6 grafieken). 
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De invoerfile van het job programma SIMUS.SEG is als volgt samengesteld: 

Var ia be 1 e Betekenis van de var. Soort 

ND 
TD 
IDV 

1 2 3 4 5  
KSI KCI - - KSI 
NU MU MU MU - 

I INT 
TOL 
ITYPEI 

1 2 3 4 5 6 7 8  
A A A A A W T w T o  
- B B F B T -  - 

Aantal tijdstappen Integer 
Totale tijd Real 
Keuze van type dv. Integer 
Keuzemogelijkheden 
Alnaargelang de keuze Real 
van IDV dempingsfactor en niet- 
lineariteit. 
Keuze van integratiemethode Integer 
Tolerantie bij integratie Real 
Keuze van excitatie I n t eg e r 

Real 
9 Mogelijkheden 
F Voor betekenis zie app.a 

PSD 
Ff3 

- 

Integer MULTIP Eventueel combineren met 
O 1 een andere functie. 
- ITYPE2 

Variabelen als bij ITYPEI. 
DPSD 1 Alleen als de excitatie ruis bevat. 
1 Voor iedere 1 wordt de realisatie . 

1 realisaties gemiddeld. 
1 

nogmaals uitgevoerd en met de vorige 

O 

I PLOT 1 Keuze van uitvoerplot Integer 
IPLQT2 

Met deze O stopt dit 
middelingsproces. 

Dit gaat met de volgende combinaties 
1 3 5 6 8 1 0  het meest overzichtelijk. Zie ook 

2 4 - 7 9 1 1  hier voor de betekenis app.a. 
Verschillende combinaties kunnen wel 
achter elkaar gebruikt worden. 
€en O sluit de plotopdrachten a f .  

van realisaties weer verder gaan 
door de invoer van een reeks enen, 
afgesloten met een O. 

O 
MEW Eventueel kan men met het berekenen 

Be gehele cyclus wordt herhaald als de excitatie ruis bevat, met PSDI (en/of 
PSD2) de waarde van DPSDI kleiner dan de vorige cyclus, totdat PSD1 (en/of 
PSD2) 1 O is. Alle andere variabelen blijven precies hetzelfde als voorheen. 
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Appendix B Algeheel literatuuroverzicht. 

De bestudeerde literatuur zoals in de literatuurlijst is genoemd is in te 
delen in enkele categorieen. 
Allereerst is de basistheorie van random trillingen en de bijbehorende 

statistiek in boeken zoals [12] en [14] te vinden. Hierin wordt de algemene 
theorie van random trillingen behandeld, waarbij niet-lineaire aspecten in 
[l2] nauwelijks worden belicht. In [14] wordt de theorie van zgn Markov- 
processen behandeld, waarbij theoretische oplossingen voor de 
kansverdelingsfunctie van de respons van bepaalde niet-lineaire systemen op 
random excitatie berekend worden door het oplossen van de Fokker-Planck- 
Kolmogorov vergelijking. 
Daarnaast is er een basis vanuit de dynamica in de vorm van het 

collegedictaat voortgezette dynamica f173. Hierin wordt de Hamilton 
mechanica behandeld, alsmede enkele niet-lineaire systemen. 
Met betrekking tot de systeemidentificatie zijn overzichtsartikelen 

bekeken. [l] Geeft een overzicht van de technieken die voorhanden zijn om 
dynamische systemen onder random excitatie te bestuderen. De linearisatie 
wordt kort behandeld, alsmede de Fokker-Planck-Kolmsgorov benadering. Ook 
perturbati~technieken~ bilineaire modellen, functieseries en analoge en 
digitale simulatie worden kort aangestipt. Bit artikel heeft 143 
verwijzingen naar andere artikelen over deze verschillende onderwerpen, Een 
overzicht van systeemidentificatietechnieken is vastgelegd in [ 4 ] ,  waarin 
vooral gekeken wordt naar computergerichte pa~ameterschatting~me~hode~. Dit. 
artikel i s  zeer aan te bevelen als basis voor zelf te ontwikkelen 
programmatuur voor parameterschatting. 
Veel aandacht wordt besteed aan linearisatie van (zwak) niet-lineaire 

systemen. De basismethode van statistische linearisatie is in [Z]  te vinden. 
Deze methode wordt in diverse artikelen toegepast, en vergeleken met 
metingen/simufaties van niet-lineaire systemen [3],[9],[?1]. Ook binnen de 
vakgroep i s  hier aandacht aan besteed [15],[16]. 
Ook de niet-parametrische identificatie krijgt veel aandacht in de meer 

recente literatuur (na 1979) [6],[7],[101,[13]. 
Parametrische identificatietechnieken krijgen relatief weinig aandacht. In 

[ á ]  en [SI wordt hier enigszins naar gekeken. In [53 wordt een algemene 
theorie behandeld waarin het systeem wordt voorgesteld als een 
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differentiaalvergelijking, waarin de termen in X,X',X" ieder vermenigvuldigd 
gedacht worden met functies in deze argumenten. Als voorbeeld worden enkele 
modellen toegepast: Hysteresis, lineair en speling. Conclusies zijn dat 
verschillende niet-lineaire termen in een model onder bepaalde condities 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden geidentificeerd. De gebruikte 
parameterschattingsmethode is in [ 4 ]  terug te vinden. 
In [SI wordt besproken hoe een spectrum van een respons-signaal gemeten 

kan worden met zeer smalle band filters. Het gemeten spectrum wordt dan 
vergeleken met het theoretisch bekende spectrum van het systeem. Bit gaat 
alleen op voor lineaire systemen, en dit wordt dan ook voor een lineair 
systeem toegepast. In dit artikel wordt ook een bepaald niet-lineair systeem 
op deze wijze gemeten, en wel een systeem met droge wrijving. De 
spectraalanalyse laat zien dat de droge wrijving geen invloed blijkt te 
hebben op de frequentierespons, zodat de lineaire systeemparameters accuraat 
bepaald kunnen worden. De droge wrijving heeft pas invloed a l s  smalbandige 
excitatie toegepast wordt. Be variantie van X en X' van de respons geven 
onder harmonische excitatie direct de wrijvingsconstante. 
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Appendix C 

Afleiding van de benaderingsoplossing van de DufIingvergelijking. 

De beschouwde differentiaalvergelijking ziet er als volgt uit: 
mX"t bX't k(XtyX ) = Fcoswt 3 

Met de methode van Ritz wordt de benaderingsoplossing van de vorm X=Acos(wt- 
9) gezocht door op t e  lossen : 

ttT 
s(aL t Q3X)dt = O (Hamilton) 

t 

1 1 2 1  Hierin is: L=T-V , T=TX'~, V=zkX +4kgX4, Q=Fcoswt - bX' . 

Oplossing X=Acos(wt-cp), X'= -Awsin(wt-cp) en ax = aAcos(wt-cp) t aqAsin(wt-cp). 

1 2  2 2 1 2  2 1 4  4 L=zA mw sin (wt-cp)--A kcos (wt-cp)-qA ykcos (wt-cp). 2 

2 2  2 3 4 8L = 3A{ Amw sin (wt-cp)-Akcos (lt-yi)-A ykcos (wt-cp) 1 t 

2 2  4 a t 3q{ -A (mw +k)sìn(wt-cp)cos(wt-~) - A yksin(wt+cp)cos (wt-cp) 1 

Invullen van deze uitdrukkingen in C . l  levert op : 

3 3  2 8A{ nAmw2 - rAk - p A  pk t rfcoscp 1 t 3cp t-rAFsincp t RA bw 1 = O 

Daar dit moet gelden voor alle 3A en acp levert dit twee vergelijkingen op 
voor de onbekenden A en cp, en wel de volgende: 

2 3 3  Fcoscp t Amw - Ak - ;A pk = O 
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2 -AFsinrp f A bw = O . 

2 2 en met sin a + cos a = 1 : 

Hieruit is eenvoudig af te leiden : 

bwA tan9 = 
'kpA3 4 - A(mw2 - k) 

2 2 2 2  3 2 -  - F = A b w t (A(mw2 - k) - $kVA 1 
2 4  2 2  2 2  

= %k2p2As - 'kp(mw 2 -k)A + (b w + (mw2-k) ) A  . 

- v =- en f = - wordt dit : Met wo = J- ; E = - k b W F 
k m 2Jkm ' W 

O 

Voor E = O benaderd de functie A = A ( v )  voor grote A de hyperbool met 
vergelijking : O = ;PA 3 2  2 - ( v  - 1 ) .  

Het snijpunt van de functie A ( v )  met deze hyperbool vinden we door 
substitueren van A2 = -(v2-1) in de vergelijking A ( v i .  4 

3ci 

2 2- 1 6  2 4 2 4 2 = o .  Dit levert op: f - 3;' ( v  - v ) ofwel : v - v - 
1 6E2 

1 Dan is de oplossing y2= t 5J (I t 2 

Invullen van deze oplossing in de vergelijking van de hyperbool levert voor 

A de volgende oplossing op : A2 = -( -1 + J ( 1 i- 2 
3ci 

Wet extreem van A ( v )  vinden we door impliciet te differentieren naar v van 
de vergelijking A ( v )  en de gevonden afgeleide 5 gelijk aan nul te stellen. 

T - -  4 2 3 A  3uvA - (8vE2 + 4 v í v  - 1 ) ) A  

54 - 6 v ( v 2  - l ) A  t 4E v + ( Y  - 1) 3 2 2  2 2 - N '  Dit wordt dan '13~ = 

1 6 p  A 
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4 2 2 
3 P  Voor A # O en N f O wordt dit : A2 = - ( 2E t ( v  - I)).  

Ook hier vinden we de extremen ( v , A )  door deze vergelijking in de 
vergelijking A ( v )  te substitueren. 

De punten liggen als volgt vast: 

= extremen I ------ - - snijpunten. De bedoelde punten liggen op de 
snijpunten van de lijnen met constante p resp. f . 
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f i g  C . 3  Ez0.8 

f i g  C . 5  ?=1.0 

f i g  C . 4  E=û.9 

f i g  C.6  E=1.5 
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