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samenvatting:

De klassieke manier om materiaalparameters te bepalen is door het materiaal

een weIbepaaIde homogene deformatiegeschiedenis op te Ieggen. Bij relatief

eenvoudige materialen is men dan in staat een analytisch verband tussen

spanning en rekgeschiedenis van het materiaal te berekenen. Dit resultaat

wordt 'gefit' op de gemeten resultaten en zo bepaalt men materiaal

konstanten.

Met betrekking tot biologische materialen en kunststoffen kleven aan deze

methode een aantal onoverkomelijke bezwaren van theoretische en praktische

aard.

In dit verslag wordt een alternatieve methode om materiaalparameters te

bepalen beschreven, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken uit de

systeemidentificatie. De rek hoeft daarbij niet meer homogeen te Z1]n.

Er wordt een eerste aanzet tot het verkrijgen van meer inzicht in de

problematiek gegeven. Aan de hand van een eenvoudige situatie (discrete

constructie, Iineair-elastisch), is een inventarisatie gemaakt van de

problemen, die bij deze wijze van parameterschatten een rol spelen.

Ret bIijkt dat de gebruikte techniek veeIbeIovend is, ofschoon er nog grote

problemen zijn m.b.t. kennis van de kwaliteit van de schatter voor de

parameters en de te verwachte rekentijden bij moeilijker problemen.
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lijst van gebruikte symbolen:

b bias

d zoekrichting

EA trekstijfheid [N]

EI buigstijfheid [N.mm2]

f knooppuntskrachten [N]

F optimalisatiecriterium [-]

F' simulatie-maat

h gesimuleerde meetwaarden

H lineair-model matrix
H( 1) : Jacobiaan-matrix

.1 eenheidsmatrix

k index

K1 dimensie van x

K2 dimensie van z
~

p kansdichtheid

R covariantie-matrix

u knooppuntsverplaatsingen [mm]
~

v meetfouten
~

Yl identificatie-matrix

x materiaalparameters

z meetwaarden
~

a. stapgrootte [-]

ok weegfactor

I covariantie-matrix
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o. INLEIDING

0.1 Probleemomschriiving

Bij de bepaling van het constitutief gedrag van materialen, kunnen we een

aantal stappen onderscheiden:

1. De ontwikkeling van een theoretisch model, waarvan men vermoedt, dat

hiermee het materiaalgedrag voldoende nauwkeurig beschreven kan worden.

Dit wil zeggen dat wordt vastgesteld (deels: gekozen) welke mechanische

elementen onderscheiden moeten worden, hoe ze structureel samenhangen,

wat het gedrag van de componenten is, enz.

Dit gebeurt op basis van een aantal fenomenologische experimenten en

structureel onderzoek. Op grond van een aantal physische principes:

objectiviteit, thermodynamische toelaatbaarheid, materiaalsymmetrieen,

beperkt men het aantal mogelijke functies, die men kan gebruiken voor een

beschrijving van het materiaalgedrag.

2. De bepaling van de oplossing van een bijbehorende grenswaarde-probleem.

3. Het ontwerpen van een experiment.

4. Het verzamelen van meetgegevens.

5. Het met elkaar in verband brengen van de experimentele en de mathemati

sche gegevens. Hieruit bepaalt men de waarden van de, in het theoretische

model voorkomende, parameters.

We zullen hier geen aandacht besteden aan het eerste punt. We beperken ons

tot de overige vier punten: het bepalen van de model parameters

(identificatie).

In de klassieke werkwi;ze gaat men uit van een homogene reksituatie. In dit

geval is er sprake van een statisch bepaald probleem. Essentieel is dat de

mathematische oplossing a priori bekend is. Figuur 1 illustreert deze

werkwijze. Voorbeelden zijn staven onder trekbelasting en rotatie

symmetrische staven onder torsiebelasting.
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mathematisch berekende spanningen

model en verplaatsingen
~ --.

correlatie model-

experiment
~

gemeten -. ~
parameters

ontwerp verplaatsingen

Figuur 1 klassieke werkwijze

Aan de klassieke werkwijze kleven echter een aantal nadelen. De mogelijke

materiaalproeven worden namelijk beperkt door:

a. theoretisch: De noodzaak van een statisch bepaald spanningsveld.

b. praktisch De noodzaak deze conditie bij de uitvoering van de proef

(bij benadering) te verwezenlijken.

Punt a. beperkt het aantal mogelijke experimenten aanzienlijk. Men moet

experimenten ontwerpen met een homogene deformatietoestand. Bovendien moet

men een reeks van experimenten ontwerpen, afhankelijk van het aantal

materiaalparameters. De materiaalmodellen voor biologische materialen zijn

echter zo complex, dat nauwelijks niet triviale vervormingssituaties te

bedenken zijn, waarvoor de analytische som te maken is.

Punt b. beperkt het aantal mogelijke experimenten nog meer. Vaak is men niet

in staat de geldealiseerde homogene vervormingssituatie, die in feite wordt

opgelegd door de te maken som, te verwezenlijken. Bovendien moeten we als

gevolg van punt a. verschillende, vaak moeizame, experimenten uitvoeren.

Denkend aan de grote verscheidenheid aan biologische materialen, de

biologische spreiding van individu tot individu en in de tijd, is dit een

onmogelijke opgave.

We zien dat de klassieke werkwijze dermate grote beperkingen oplegt, dat

deze werkwijze zeer moeizaam of onmogelijk is. Dit geeft met name problemen

bij de identificatie van biologische materialen, maar bijvoorbeeld ook bij

kunststoffen.

Om deze problematiek te vermijden stappen we af van de klassieke aanpak. We

laten nu statisch onbepaalde experimenten toe. Dit betekent dat er in het
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algemeen geen garantie meer is op een a priori gesloten oplossing van het

grenswaarde-probleem.

Immers, in het statisch onbepaald spanningsveld, is het niet meer mogelijk

het berekenen van spanningen los te koppelen van het berekenen van

vervormingen. Hierdoor is het niet altijd meer mogelijk om een analytische

oplossing te vinden. Men heeft nu een mathematisch model nodig, dat het

experiment kan simuleren; de invoer bestaat hierbij uit de experimenteel

bepaalde gegevens, de numerieke waarden van de modelparameters vormen de

uitvoer. Met een dergelijke methode kan men door middel van een experiment

meerdere materiaalparameters tegelijk bepalen. Dit heeft de volgende

voordelen:

1. Bij deze methode is men veel vrijer in het kiezen van het experiment.

Het wordt mogelijk een experiment te kiezen, waarbij rand- en begin

voorwaarden veel beter bepaald zijn.

2. Men kan sneller een compleet beeld van het materiaalgedrag krijgen.

Voor biologische materialen betekent punt 1 een extra voordeel. Door de

grotere vrijheid in de keuze van het experiment, kan men het destructieve

karakter van dit experiment beperken. Het wordt wellicht eenvoudiger om in

vivo metingen te doen.

Punt 2 betekent dat het niet meer noodzakelijk is om meerdere experimenten

uit te voeren. Dit beperkt het aantal proefstukken. Dit is met name weer van

belang voor biologische materialen.

Alvorens in te gaan op de doelstellingen, van het beschreven afstudeeronder

zoek, zal eerst een kort literatuuroverzicht worden gegeven.

0.2 Literatuuroverzicht

We hebben welnlg publicaties gevoriden over de tweede in paragraaf 0.1 be

schreven parameterschattingsmethode. Een van de eerste die hierover

publiceerde was Kavanagh [1] en [2]. Zijn werk is vooral probleem

omschrijvend van belang. Kavanagh beperkte zich tot materiaalgedrag dat

lineair in de materiaalparameters beschreven kan worden. Hierdoor kon hij

een alternatieve stijfheidsmatrix definieren:



f = K(u) x
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(0.1)

Hierin is f een kolom met knooppuntskrachten; u een kolom met knooppunts

verplaatsingen; x een kolom met materiaalparameters; Keen alternatieve

stijfheidsmatrix. Het werk van Kavanagh heeft niet tot concrete resultaten

geleid. De benodigde invoerwaarden moeten van een dusdanige hoge kwaliteit

zlJn en de computertijden zijn zo lang, dat deze benadering praktisch

onbruikbaar is, ten minste op dit moment (Yettram, [3]).

Nikravesh [4] heeft onderzoek naar het materiaalgedrag van de tussen

wervelschijf gedaan. Om zijn experiment te simuleren maakte hij gebruik van

de eindige elementen methode. Nikravesh ging uit van isotroop en lineair

elastisch materiaal. De simulatiefout werd uitgedrukt in verplaatsings

grootheden. Nauwkeuriger: een kwadratensom van de verschillen in

verplaatsing van overeenkomstige punten volgens het experiment en volgens

een elementenberekening. Hij maakte een groot aantal elementenberekeningen

met verschillende materiaalparameters. Bij het minimaliseren van de

simulatiefout, beschouwde hij de kwadratensom als een kwadratische functie

van de materiaal-parameters. Indien noodzakelijk koos hij in plaats van een

kwadratische functie een derde- of vierde-orde functie.

Het werk van Iding [5] is wat de toepassing betreft wat voorzichtiger. Hij

teste zijn theorie aan gesimuleerde experimenten, waarbij kunstmatig

meetfouten werden gelntroduceerd. Het werk van Iding onderscheidt zich van

de anderen, omdat hij een fundamentelere aanpak voorstelde. Iding beschouwde

de materiaalparameters als primaire variabelen in een randvoorwaarden

probleem. Bij het oplossen van zijn vergelijkingen, maakte hij gebruik van

de eindige elementen techniek. Deze techniek paste hij niet toe in de

lichaams-ruimte, maar in de ruimte opgespannen door de rekinvarianten.

0.3 Doelstelling

uit het literatuuronderzoek is een aantal dingen gebleken:

- Er is weinig gepubliceerd over het onderwerp.

- Men heeft problemen met de invloed van meetfouten.

- Men beschouwt aIleen maar isotroop en lineair elastisch materiaalgedrag.

Bovendien neemt men aan dat het materiaal homogeen is.
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- Men heeft problemen met de convergentiesnelheid.

In situaties waar wij aan denken in de toekomst, zullen physisch en

geometrisch niet-lineaire aspecten een rol spelen, naast anisotropie en

inhomogeniteiten. Uiteindelijk zal ook tijdsafhankelijk gedrag van belang

zijn.

Dit afstudeerwerk moet een eerste aanzet zijn, om uiteindelijk te komen tot

een verbeterde methode om bovengenoemd gedrag te kunnen onderzoeken. Doel

van het werk is geweest om in een eenvoudige situatie (discrete constructie,

lineair-elastisch) te komen tot een inventarisatie van de problemen, die bij

deze wijze van parameterschatten een rol spelen, en indien mogelijk vinden

van richtlijnen om deze problemen op te lossen. Dit in tegenstelling tot

eerdere auteurs (met uitzondering van Iding [5]), die vaak uitgaaande van

een concreet probleem een oplossing zochten en veel van de moeilijkheden

omzeilden.

In het volgende hoofdstuk wordt een begin gemaakt met een modellering. We

maken hierbij gebruik van technieken uit de systeemidentificatie.

Hoofdstuk 2 beschrijft de numerieke uitwerking hiervan voor een eenvoudige

situatie.

In hoofdstuk 3 wordt een systematische studie beschreven, naar een groot

aantal aspekten, die een rol spelen m.b.t. de identificatie-techniek zoals:

keuze optimaliseringsmethode, aantal meetpunten tegen aantal parameters,

model- en meetfouten enz.

Tenslotte worden er in het laatste hoofdstuk enige conclusies en suggesties

voor voortgang gegeven.
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1. MODELVORMING

Doel is het vinden van numerieke waarden voor een aantal materiaalparameters

We verzamelen deze parameters in een kolom x. We kunnen nu de volgende

werkwijze volgen:

1 .

Het eerste punt is h~t ontwerpen van een experiment. In principe is men

redelijk vrij in de keuze van dit experiment. Men moet echter aan een aantal

eisen voldoen:

We zullen rekening moeten houden met de praktische realiseerbaarheid van

het experiment (punt 2). Met name moet men erop letten dat de randvoor

waarden goed bekend zijn.

De keuze van het experiment hangt af van de te bepalen parameters. Hier

aan zal verderop nog de nodige aandacht worden besteed ..

2.

Vervolgens wordt het experiment uitgevoerd. We verzamelen meetwaarden in

een kolom z. Dit kunnen bijvoorbeeid verplaatsingen en krachten zijn.

3.

We schrijven het verband tussen x en z ais voIgt:

z = h(x,v) ( 1 . 1)

Hierin is ~ een kolom met meetwaarden van dimensie K2 ; x is een K1-kolom

met materiaalparameters; v zijn de meetfouten; h is een niet-lineaire

functie van x en v.

Deze functie wordt bepaaid door het materiaalgedrag en de keuze van het

experiment.
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4.

We nemen aan dat we model (1.1) mogen schrijven als:

z = h(x) + v

Functiewaarden van h kunnen benaderd worden met de eindige elementen

(1. 2)

methode. Bij deze benadering worden de volgende modelfouten gelntroduceerd:

Fouten veroorzaakt door de onvolmaaktheid van de eindige elementensom

als simulatie van de werkelijkheid. (bijvoorbeeld: aannamen over het ma

teriaalgedrag , rekenkundige benaderingsoplossingen).

Fouten veroorzaakt doordat de inv6er van de eindige elementensom niet

overeenkomt met het experiment. (bijvoorbeeld: geometrie , randvoorwaar

den) .

Gemakshalve voegen we deze modelfouten toe aan kolom v.

5.

We veronderstellen dat v een Gaussische verdeling heeft, met verwachtings-

waarden voor de fouten gelijk aan nul. We schrijven:

v is N(O,!!)

Hierin is R de covariantiematrix van de meetfouten. Deze is in principe

onbekend. Indien het mogelijk is om het experiment meerdere malen te

herhalen, is het mogelijk !! te schatten, voor wat het aandeel van de

meetfouten betreft.

(1. 3)

6.

In vergelijking (1.2) is kolom z bekend. De kolom met de materiaalparame-

ters x is volkomen onbekend. We hebben nu te maken met een zogenaamde

Fisher-formulering. (zie o.a. [6]). Door aanname (1.3) kunnen we gebruik

maken van de Fisher theorie voor Gaussisch verdeelde fouten.
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7.

Voor Fisher-modellen is de meest gebruikte, en in het algemeen meest

"krachtige" , schatter voor x , de maximum Iikelihood-schatter:

x: de maximum Iikelihoodschatter.

Deze is gebaseerd op de kansdichtheidsfunctie p(z:x). Hierin is z een

stochastische grootheid. p(z:x) geeft de kansdichtheid van z. Deze geeft dus
~ ~ ~

aan hoe waarschijnlijk een bepaalde realisatie van z is. Natuurlijk is deze
~

functie afhankeIijk van de waarde van x. Dit is in de notatie tot

uitdrukking gebracht door de toevoeging: ": X". De maximum Iikelihood-
~

schatter, x, heeft de eigenschap dat deze p(z:x) maximaliseert, ais men voor

z de gemeten waarden neemt.([8])

8.

Er kan worden afgeleid, dat de schatter x de volgende functie minimaliseert

(gebruik makend van (1.3»:

F(x) = [z - h(x)]T R- 1 [z - h(x)]

x minimaliseert F(x)

(1. 4)

( 1 .5)

immers, uit (1.2) en (1.3) voIgt dat z ook een Gaussische verdeling heeft:

z is N(h(x) ,R)
~

Toepassing van de definitievergeIijking voor een Gaussische verdeling

levert:

K
p(z:x) = [(2w) 2 IRI]-1/2 exp{ -(1/2){[z-h(x)]T R- 1 [z-h(x)]}

( 1 .6)

( 1 .7)
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Volgens de definitie van de maximum likelihood-schatter geldt:

x maximaliseert p(z:x) (1. 8)

Het is duidelijk dat x volgens (1.8) en (1.7) dezelfde schatter is als x

volgens (1.5) en (1.4).

9.

Met een nog te bepalen optimalisatiemethode zal uit (1.5) de schatter x

bepaald worden. Het stopcriterium kan in ons geval direct gebaseerd zijn op

de grootte van F(x) zelf [6]. Bij onderling niet-gecorreleerde meetfouten is

uitdrukking (1.4) een kwadratensom. Er kan dan gebruik gemaakt worden van

speciale optimalisatieroutines voor sommen van kwadraten.

10.

We zullen nog enige uitspraken moeten doen over de kwaliteit van, de in punt

9, bepaalde schatter. Stel de "echte" waarde van x is ~t. De verwachtings-

waarde van de maximum likelihoodschatter is in het algemeen echter niet

gelijk aan deze ~t:

( 1 .9)

Dit verschil ~(~t) treedt op bij niet-lineaire functies h(x). Bij lineaire

functies is er aIleen sprake van een ~(~t) 1 ~,indien er sprake is van

modelfouten.

Over de eigenschappen van de (waarschijnlijkheids-) verdeling van de
A

schatter x kunnen in het algemeen (dit is in het geval van niet-lineaire

functies ~(~» geen precieze uitspraken worden gedaan. We kunnen weI voor de

covariantie van ~t-X schrijven:

(1.10)
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1 kan gelnterpreteerd worden als een foutengevoeligheids-covariatiematrix. 1

kan lineair benaderd worden door:

(1.11)

In het geval van lineaire functies h(x) is deze bewering exact. H(1) wordt

de Jacobiaan matrix genoemd. Deze is gelijk aan:

(1.12)

Omdat ~t in praktische situaties onbekend is, maken we gebruik van de

benadering:

(1.13)

11 .

Tot nu toe hebben we steeds gesproken over een experiment. Als we meerdere

experimenten uitvoeren, bestaan er twee mogelijkheden. We kunnen ieder

experiment als hierboven omschreven verwerken. Achteraf kunnen we de

resultaten vergelijken. Een andere mogelijkheid is om meerdere experimenten

als een experiment opvatten. Op deze mogelijkheid komen we terug in

paragraaf 3.3.
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2. NUMERIEKE UITWERKING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we de theorie uit het vorige hoofdstuk

kunnen verwerken tot een rekenprogramma. Vanuit een algemene beschrijving

zullen we laten zien welke keuzes en beperkingen zijn gemaakt.

Het vorige hoofdstuk leidde tot een optimalisatieprobleem. Dit wordt als

voIgt geformuleerd:

F(x) = [z-h(x)]T R- 1 [z-h(x)]

x minimaliseert F(x)

(2.1)

(2.2)

We kunnen voor dit probleem twee voor de hand liggende oplosmethoden

gebruiken:

1. We kunnen voor verschillende waarden van x het experiment simuleren.

Dit doen we afhankelijk van de dimensie van x voor een groot aantal

waarden. Door nu steeds F(x) te berekenen kunnen we informatie krijgen
~

over de optimale waarde van ~. We kunnen hierbij gebruik maken van de

Monte-Carlo methode, waarbij waarden van x random bepaald worden. Het
~

is ook mogelijk om op deze Manier de functie F(x) te benaderen

door een eenvoudiger functie (bijvoorbeeld een polynoom). We kunnen

hierbij gebruik maken van de statistische theorie van proefopzetten.

Hierna kan dan het minimum bepaald worden van deze benaderde F(x).
~

2. We kunnen ook gebruik maken van optimum-gerichte zoekmethodes. Er

bestaan diverse numerieke algoritmen, die berusten op dit soort niet

lineaire optimaliseringsmethoden. Schematisch kunnen we ons dit zo

voorstellen:
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beginschatting experiment- 1
mat. parameters - simulatie - .... optimali- -

correlatie serings- nieuwe mat.

experiment 1-+ meet - ~ procedure -- parameters

ontwerp gegevens

Figuur 2.1 optimalisatie methode

(2.3)

We kiezen voor het tweede alternatief. In het algemeen hebben we bij

alternatief 2 veel minder functieberekeningen nodig dan bij alternatief 1.

Dit geldt vooral als de dimensie van x groot is. [7]

Een voordeel van alternatief 2 is dat we gebruik kunnen maken van bestaande

optimaliseringsprocedures. Er bestaat weI een nadeel op programmeer

technisch gebied. Zoals uit figuur 2 blijkt moeten we de experimentsimulatie

inpassen in het totale rekenprogramma. In hoofdstuk 1 hebben we eigenlijk al

aangeduid, dat we voor de elementsimulatie de eindige elementenmethode

willen gebruiken. Het blijkt moeilijk te zijn om een bestaand elementen

pakket in te passen als in figuur 2 bedoeld.

We zullen in dit hoofdstuk nader ingaan op drie blokken uit het schema van

figuur 2. Deze zijn respectievelijk: correlatie (2.2), optimalisering (2.3),

experimentsimulatie (2.4). In bijlage 1 is schematisch het hele programma

weergegeven.

2.2 Correlatie

In de correlatieprocedure worden de meetgegevens vergeleken met de

gesimuleerde meetgegevens. Deze vergelijking is in het vorige hoofdstuk

geformuleerd:

F(x) = [z-h(x)]T &-1 [z-h(x)]

In principe kan kolom z meetwaarden van verschillende grootheden bevatten.

In het gebruikte rekenprogramma, kunnen de komponenten van z aIleen
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verplaatsingen voorstellen. Deze beperking is gezien de praktijk van het

meten niet zo'n probleem. Bovendien is de beperking ingevoerd dat deze meet

punten moeten overeenkomen met de konstruktieknooppunten.(zie paragraaf 2.4)

Meestal zullen we ervan uit moeten gaan, dat ook R een onbekende van het

oplosproces is. Om dit te ondervangen passen we, bij nieuwe schattingen van

x de matrix R aan. We zullen gebruik maken van de aanname, dat de meetfouten

(bij benadering) ongecorreleerd zijn. We kunnen matrix R dan ais een

diagonaalmatrix zien. Aanpassing van de diagonaalelementen van R, kan dan op

de volgende wijze:

,k=1 ... K2 (2.4)

We moeten ons realiseren dat we met dergelijke aanpassingen de te

optimaliseren functie (2.3) tijdens het optimalisatieproces veranderen. De

correlatieprocedure heeft de mogelijkheid de aanpassing (2.4) te maken, na

een bepaaid aantal iteratiestappen.

2.3 Optimalisering

Om het minimum van functie (2.3) te vinden hebben we een minimaliserings

routine nodig voor niet-lineaire functies. Ais R een diagonaaimatrix is, dan

is functie (2.3) een som van kwadraten van niet-lineaire functies. We kunnen

in plaats van (2.3) schrijven :

K2 2 T 2
F(x) = I: f (x) = f (x)f(x) = Ilf(x) II

k=1 k ~
(2.4)

(2.5)

Hierin is ok een weegfactor, welke overeenkomt met de wortel van het

overeenkomstige diagonaalelement van R. De komponenten fk(~) worden vaak

aangeduid ais residuen.

Voor sommen van kwadraten van residuen (2.4) en (2.5) bestaan speciale

optimalisatieroutines. In het algemeen werken deze als voIgt: Uitgaande van
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een benadering x(i) voor de oplossing x* wordt een zoekrichting d(i) en een
~ ~ ~

(i) (i+1) (i) (i) (i) .stapgrootte a bepaald, zodat x :=x +a d een betere benaderlng

*voor x is.

De gebruikte optimalisatieroutine (QUADSUMMINLC, zie [8]), heeft de volgende

mogelijkheden wat betreft de bepaling van de zoekrichting:

1. methode van Gauss-Newton met Choleski decompositie.

2. methode van Gauss-Newton met Householder transformaties.

3. methode van Marquardt.

Voor de verschillen tussen de genoemde methoden verW1Jzen we naar de

literatuur (bijvoorbeeld [9]). Van belang is, dat de genoemde methoden

kunnen werken zonder dat men de analytische afgeleiden geeft. De afgeleiden

worden numeriek bepaald.

Ook wat betreft de bepaling van de stapgrootte heeft de gebruikte optimali

satieroutine drie mogelijkheden:

1. lineaire interpolatie.

2. eenmalige kwadratische interpolatie.

3. herhaalde kwadratische interpolatie.

Men spreekt in dit geval meestal over lijnminimaliseringsmethoden. Voor een

beschrijving verwijzen we weer naar de literatuur [9].

2.4 Experimentsimulatie.

In paragraaf 2.1 is beschreven, dat er programmeertechnische problemen ZlJn,

als we een bestaand elementen-pakket willen inpassen in het optimaliserings

programma. Het elementen-pakket dient als procedure aangeroepen te worden

door de optimalisatieprocedure. Dit kan van geval tot geval las tiger zijn.

Om dit probleem te vermijden kiezen we niet voor een bestaand elementen

programma, maar voor een zelfgeschreven elementen-programma. De mogelijk

heden van dit programma zijn beperkt.
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Het elementen-programma is bedoeld voor twee-dimensionele vakwerkconstruc

ties. De constructie is opgebouwd uit balkelementen. Deze kunnen zowel op

trek als op buiging belast worden:

~ I~2._U2~1 (E_u_1 H--
lP 2

Figuur 2.2 balkelement

Er kunnen zowel kinematische als dynamische randvoorwaarden worden voorge

schreven.

Het materiaalgedrag is lineair-elastisch. Voor ieder balkelement wordt het

materiaalgedrag gekarakteriseerd door twee parameters:

1. EA [N]
22. EI [N.m ]

trekstijfheid.

buigstijfheid.

In feite hebben we bij deze keuze van de materiaalparameters geometrische en

materiaal-eigenschappen van de elementen, met elkaar verweven. We zullen de

twee parameters echter als materiaalparameters opvatten.

In bijlage 2 is gedetailleerder omschreven hoe de elementenprocedure werkt.

Hierbij is gebruik gemaakt van [10] en [11].

In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van berekeningen aan een balk

constructie, getracht op systematische wijze te analyseren welke factoren

een rol spelen bij de parameterschatting volgens bovengenoemde methode en

wat de aard en het belang van die rol is.
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3. INVLOEDSFACTOREN OF DE SYSTEEMIDENTIFICATIE

3.1 Inleidinq

In paragraaf 3.2 zullen we de resultaten van enkele berekeningen tonen. We

zijn gelnteresseerd in de waarden van de materiaalparameters. De volgende

punten zijn hierbij van belang:

1. Convergentie: dit is dus eigenlijk de vraag: worden er wel waarden voor

de materiaalparameters gevonden.

2. Convergentiesnelheid: een geschikte maat hiervoor, is het aantal benodig

de elementenberekeningen. Dit is een betere maat, dan de meestal gebruik

te maat: het aantal benodigde iteratiestappen. Het aantal elementenbere

ningen is namelijk een indicatie voor de benodigde rekentijd.

3. Convergentiewaarde: komen de gevonden materiaalparameters redelijk

overeen met de 'echte' materiaalparameters? Is dit niet het geval, dan

moet men zich afvragen of deze verschillen verklaarbaar zijn.

Op deze drie punten hebben tal van factoren invloed. We noemen:

(factoren die samenhangen met het te onderzoeken materiaal:)

- het mechanisch gedrag van het materiaal. (we hebben ens al beperkt tot

lineair-elastisch materiaalgedrag)

- de mate van inhomogeniteit

(factoren die samenhangen met het experiment:)

- het aantal meetpunten

- de posities van de meetpunten

- de geometrie van het proefstuk

- de aangebrachte randvoorwaarden

- meetfouten

(factoren die samenhangen met de optimalisatie:)

- de beginschattingen van de materiaalparameters

- de keuze van de optimalisatie-routine

- het al dan niet laten aanpassen van matrix R tijdens het iteratieproces
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modelfouten : Dit zijn in principe aIle fouten, die ontstaan, doordat de

eerste 7 factoren, bij simulatie en experiment verschillen.

Al deze factor en hebben invloed op de drie, in het begin van deze paragraaf

genoemde, punten. Waarschijnlijk belnvloeden deze factoren elkaar in hoge

mate. Deze interactie van de verschillende factoren maakt het probleem zeer

complex. We zullen als eerste aanzet tot de oplossing van dit probleem,

enige berekeningen verrichten, waarbij we verschillende factoren vari~ren.

We hopen hiermee inzicht te krijgen, in de invloed van de factor en en hun

interacties. De genoemde berekeningen zullen in de volgende paragraaf worden

behandeld.

3.2 Berekeningen

De gevolgde werkwijze is de volgende. Uitgaande van een vaste uitgangs

situatie is telkens een van de te onderzoeken factoren gewijzigd en nagegaan

wat de invloed daarvan op het resultaat is. Allereerst wordt hier de

uitgangssituatie beschreven.

De keuze voor de geometrie van het proefstuk is betrekkelijk willekeurig. In

figuur 3.1 is de gekozen geometrie te zien. De lengtes van de balken zijn z6

gekozen dat deze van gelijke orde van grootte zijn als een karakteristieke

maat van de dwarsdoorsneden. Dit is gedaan om de invloed van de

buigstijfheid (EI) van de balken op het vervormingsgedrag van de constructie

van gelijke orde als de trekstijfheid te laten zijn. Bij eerste berekeningen

waarbij dit niet het geval was, bleek EI zeer slecht te bepalen.

Figuur 3.1 toont de constructie en randvoorwaarden. De constructie is

zodanig ondersteund, dat starre verplaatsingen zijn uitgesloten. Op

knooppunt 6 wordt de constructie belast door een puntkracht ( 1 [N]), die

langs de symmetrielijn van de constructie werkt.
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11 [N]
2 4 61 8 10

I\N\/V\
,/),,1 3 5 7 9 11M,.

Figuur 3.1 constructie en randvoorwaarden (experiment 1)

Er wordt aangenomen dat het materiaal zich Iineair-elastisch gedraagt. Deze

factor m.b.t. het materiaalgedrag zullen we niet varieren.

Het materiaal is homoqeen. Dat wil zeggen, dat aIle elementen van de

constructie, dezelfde materiaaiparameters hebben. We kiezen voor:

EA=12 [N]

EI= 1 [N.mm2]

Door het gebruikte optimaliseringsprogramma, Zl]n we beperkt in het aantal

mogelijke posities van de meetpunten. We kunnen daarvoor aIleen de knoop

punten gebruiken.

Ais aantal meetpunten kiezen we het maximale aantal dat mogelijk is. De

knooppunten 2 tIm 11 zijn meetpunten. Van elk knooppunt wordt de

verplaatsing uitgedrukt in twee meetwaarden, een horizontale en een

verticale verplaatsing. Dit geldt niet voor meetpunt 11, dat een vrijheids

graad minder heeft. In totaal vinden we zo 19 meetwaarden.

De grootste verplaatsing heeft bij de gemaakte keuze van het experiment, een
-1waarde van ongeveer van 10 [mm]. De meetfouten hebben we zelf gegenereerd

met een randomgenerator en hebben een standaarddeviatie van 10-3[mm].

Ais beqinschattinq voor de materiaalparameters kiezen we:

EA(O)= 6 [N]

EI(0)=0.5 [N.mm2]
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Als optimalisatieproces kiezen we voor de methode van Gaus-Newton met

Choleski decompositie en een lineaire lijnminimaliserinq.

We zullen marix R nigt tijdens het iteratieproces aanpassen. Als schatter

qebruiken we:

(3.1)

We nemen aan dat er qeen modelfouten zijn, met betrekkinq tot het

materiaalqedraq. De experimenten simuleren we nameIijk met een elementensom,

waarna kunstmatiq meetfouten worden aanqebracht.

WeI zuIIen we bij het optimaliserinqsproqramma het materiaal inhomoqeen

opvatten. Dit doen we door het optimaliserinqsproqramma de moqelijkheidte

qeven om twee rekqroepen te definieren. Binnen een rekqroep hebben de balken

dezeIfde waarden voor EI en EA, maar onderlinq kunnen de rekqroepen weI

verschillende EI en EA hebben. In fiquur 3.2 is aanqeqeven hoe de qroepen

qedefinieerd zijn. We hebben bij het optimaliseren dus te maken met vier

parameters.

Fiquur 3.2 optimalisatie-parameters

In de volqende sub-paraqrafen wordt telkens een van de in (3.1) qenoemde

factoren qevarieerd.

3.2.1 het vari~ren van de meetfouten

Ais eerste vari~ren we de meetfouten. Naast de standaardsom, zijn uitqe

voerd:

een som met 'exacte' invoerwaarden

een som met standaarddeviatie=10- 4
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De grafiek van figuur 3.3 geeft de resultaten. Horizontaal is het aantal

elementenberekeningen uitgezet; verticaal is een functie van het optimali

satiecriterium (formule 2.3 of 2.4) uitgezet:

[ (F(~» 1/2 ]/ K2 ,K2=aantal meetwaarden

Rechts naast de grafiek zijn de eindwaarden van de materiaalparameters

gegeven.

II!ETFllITaHARlmF
!-OO'8

1!---a----c-----t15.-----,;,---"*"25-~311

E.E.M"~

FlGUUR 3.3

"EXACT"

Sla\\· IIlE-!

SIG!1A;I 1E-3

exact
10-4

10-3

EA1 EI1

12.002 0.9999

11.93 0.999

11.40 0.946

EA2 EI2

12.002 0.9999

11.98 1.004

12.76 1.046

Figuur 3.3 :variatie van de meetfouten

We zien dat er een duidelijk verband is, tussen de grootte van de meetfouten

en de eindwaarden van het optimalisatiecriterium. In het exacte geval zal

dit criterium naar nul convergeren. We zien ook dat de eindwaarden van de

materiaalparameters slechter worden t.O.V. de echte waarden, naarmate de

meetfouten toenemen. Het optimalisatieproces vindt blijkbaar materiaalpara

meters die beter aan het optimalisatiecriterium voldoen dan de echte

parameters.

3.2.2 het vari~ren van het aantal meetpunten

Als extra berekeningen Zl]n uitgevoerd:

een som met 3 meetpunten (6 meetwaarden): de knooppunten: 5,6 en 7

een som met 5 meetpunten (10 meetwaarden) : de even knooppunten

de standaardsom heeft 10 meetpunten (19 meetwaarden).
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EA1 EI1 EA2 EI2

10.210.780 10.51 1.310

12.10 1.034 12.410.937

11.40 0.946 12.76 1.046

Figuur 3.4 variatie van het aantal meetpunten

We zien dat bij drie meetpunten het optimalisatiecriterium aanmerkelijk

kleiner wordt dan bij de andere twee sommen. Dit is te verklaren uit het

feit dat het aantal meetwaarden (6) t.O.V. het aantal parameters (4)

relatief klein is. Uit de tabel blijkt dat dit kleinere criterium niet

betekent dat de materiaalparameters dichter bij de echte waarden liggen.

3.2.3 het vari~ren van de beqinschattingen

Als alternatieve beginschattingen ZlJn gebruikt:
EA(0)=18;EI(0)=1.5 en EA(0)=24;EI(0)=2

IlEIlINStHATTINlBI
FlGUUR 3.5

l.ll919

~
1/"-',,"-

,
It '"I "-

'"" \ ,
\

"'-.., EAI;l4 EIl2
....... ,

EAlj8 F.I;j.5

··1
- - ~ - - -. 1. l~ "" ." 39

E.E.M._ EA.I G' et:I.5
---~-

6;0.5

18; 1.5

24;2

EA1 EI1 EA2 EI2

11.40 0.946 12.76 1.046

11.38 0.951 12.71 1.043

11.27 0.945 12.61 1.054

Figuur 3.5 variatie van de beginschattingen



22

We zien dat het hebben van goede beginschatters niet zo belangrijk is. Dit

geldt tenminste voor het geval dat de beginschatters de goede orde-grootte

hebben.

3.2.4 het varieren van de optimalisatie-methode

In paragraaf 2.3 Z1]n de verschillende optimalisatiemethodes opgesomd. We

zullen de methodes aangeven met twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de

zoekrichtingsmethode aan. Het tweede cijfer geeft de lijnminimaliserings

methode aan. (beide volgens de in paragraaf 2.3 gebruikte nummering)

EA1 EI1 EA2 EI2

11 : 11.40 0.946 12.76 1.046

12 : 11.46 0.951 12.74 1.041

13 : 11. 32 0.946 12.59 1.054

21 : 11. 38 0.972 12.74 1.046

22 : 11.43 0.943 12.63 1.050

23 : 11.36 0.948 12.73 1.045

1'ETH0DE1 121

1'E1'H00E: IV

FlllUllR '.G<l
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1'1 I,
~ ',\

I '\
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, '''-'''-'
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'- ... - - .'''-----'''-..===-

-li~--r---I'i;r---;;13'--~2II'------'2t.-3-~3B

E.F.~.'_

Figuur 3.6a : variatie van de optimalisatie-methode
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I
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Figuur 3.6b variatie van de optimalisatie-methode
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Er bestaan duidelijke verschillen in de convergentiesnelheid tussen de

optimalisatieprocedures. Waarschijnlijk zal deze factor een sterke

interactie vertonen met het aantal parameters.

De gevonden materiaalparameters zijn vrijwel gelijk. Aan het optimalisatie

probleem is immers niets veranderd.

3.2.5 het al dan niet aanpassen van matrix R

In paragraaf 2.2 is beschreven op welke manier we matrix R tijdens het

optimalisatie-proces kunnen aanpassen. Uit verschillende berekeningen is

gebleken dat dit met succes kan, door R na iedere iteratiestap aan te

passen. Het voordeel blijkt duidelijk bij sommen waarbij een of enkele

meetwaarden ernstig worden verstoord, omdat gebruik van R ervoor zorgt dat

onnauwkeurige metingen minder zwaar worden meegerekend. Een nadeel betreft

de wijze van presenteren van de resultaten. Matrix R maakt namelijk deel uit

van het optimalisatiecriterium F(x) (formule 2.3). Om deze problematiek te

vermijden geven we grafieken, waarbij de waarden van de materiaalparameters

zijn uitgezet tegen het aantal elementenberekeningen.

VANAF NU ZULLEN WE STEEDS MATRIX R AANPASSEN.

Bovendien wijzigen we vanaf nu de standaardsom door het materiaal INHOMOGEEN

te nemen, volgens figuur 3.7.

\~ 1[N]

Figuur 3.7 experiment 2: EA1=12; EI1=1; EA2=24; EI2=2

De resultaten van deze herziene standaardsom zijn te zien in de figuren 3.8a

en 3.8b.
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Figuur 3.8a EA1 en EA2 Figuur 3.8b EI1 en EI2

Omdat we toch willen weten hoe goed het experiment met deze materiaalpara

meters wordt gesimuleerd, voeren we de volgende grootheid in:

F I (x) ,K2=aantal meetwaarden (3.2)

Voor de standaardsom vinden we voor de eindwaarden van de materiaal

parameters: F' =O.82.10-tmm].

3.2.6 variatie in de modelfout

We maken een som waarbij we het experiment volgens figuur 3.7 oplossen, met

de (foute) veronderstelling, dat het materiaalgedrag homogeen is. Het

optimalisatie-programma berekent nu maar twee parameters. De resultaten ZlJn

in figuur 3.9a en b te zien. Voor de eindwaarden van de materiaalparameters

vinden we: F' =1.6.10- 3[mm].
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Figuur 3.9a EA Figuur 3.9b EI

We maken ook een som, waarbij we het experiment volgens figuur 3.7 oplossen,

met meer parameters dan noodzakelijk is. We doen de (foute) veronderstelling

dat het materiaalgedrag sterk inhomogeen is. We hebben deze inhomogeniteit

zo gekozen, dat deze met 8 materiaalparameters beschreven wordt. (zie figuur

3.10)

I \ \

AI\?\l\/\
A I \ ~.

\ ~

EA1; EI 1 I EA2; EA2 \EA3; EI3~ EM; EI4

Figuur 3.10 optimalisatie met 8 parameters

De resultaten van deze som zijn te zien in de figuren 3.11a en 3.11b. De

eindwaarde voor F' is in dit geval :0.79.10-3[mm]. Dit is slechts een kleine

verandering t.o.V. de standaardsom (F'=0.82.10- 3[mm]), terwijl het aantal

parameters is verdubbeld.
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Figuur 3.11a EA1,EA2,EA3 en EA4 Figuur 3.11b : EI1,EI2,EI3 en EI4

Het blijkt dat de eindschattingen voor de materiaalparameters verre van

correct zijn. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat de eindschat

tingen van EA1 en EA2 veel van elkaar verschillen, terwijl ze in feite

gelijk hadden moeten zijn.

Blijkbaar is het gebruikte experiment niet geschikt om de materiaalpara

meters te bepalen. In termen van het model (z = h(x) + v) betekent dit, dat

variantie van x geen duidelijke verandering van z ten gevolge heeft. In ons

geval kunnen we ons voorstellen dat we met een dergelijke situatie te maken

hebben. Immers, de inhomogeniteit zal door de gekozen belasting slecht tot

uiting komen in knooppuntsverplaatsingen, omdat de belasting juist langs de

grenslijn loopt tussen de twee rekgroepen volgens figuur 3.7. We zullen deze

som wijzigen zodat er ook een belasting loodrecht op deze grenslijn staat.

3.2.7 het vari~ren van de randvoorwaarden

We zullen het experiment zoals in figuur 3.7 te zien is W1JZlgen. Figuur

3.12 laat het nieuwe experiment zien. De belasting is zodanig gewijzigd, dat

de grootste verplaatsing niet wezenlijk verschilt van het vorige experiment.
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11 [N]
+ -0.5[N]

jVV~\l\~Z~[N]

Figuur 3.12 experiment 3

We zullen weer parameterschattingen doen zonder modelfout en met modelfout

volgens figuur 3.10.

In figuur 3.13 staan de resultaten zonder modelfout. We kunnen deze

resultaten vergelijken met de resultaten in figuur 3.8. De waarde voor F' is

nu gelijk aan : 0.93.10- 3[mm].
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Figuur 3.13a : EA1 en EA2 Figuur 3.13b : EI1 en EI2

In figuur 3.14 staan de resultaten, als het experiment met acht parameters

wordt beschreven. We kunnen deze resultaten vergelijken met de resultaten

van figuur 3.11. De waarde van F' is nu gelijk aan : 0.92.10-3[mm].
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Figuur 3.14a : EA1,EA2,EA3 en EA4
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Figuur 3.14b : EI1,EI2,EI3 en EI4

We zien dat de resultaten met dit experiment (experiment 3) beter ZlJn dan

de resultaten van het vorige experiment (experiment 2). De verandering van

de randvoorwaarden kan grote invloed hebben op het resultaat.

Wellicht is het niet altijd mogelijk om een experiment te vinden waarbij

aIle materiaalparameters goed bepaald kunnen worden. We zullen dan meerdere

verschiIIende experimenten moeten uitvoeren.

We kunnen met ieder experiment parameterschattingen bepalen volgens de in

dit versiag beschreven methode. Daarna kunnen de gevonden parameters

gecombineerd worden.

We kunnen deze experimenten oak eerder combineren. Namelijk dusdanig dat de

meetwaarden van de experimenten in een model verwerkt worden, waaruit de

materiaalparameters volgen. In de volgende paragraaf zuIIen we voor een

vereenvoudigde situatie (2 experimenten, functie h(x) lineair) een begin

maken met een dergelijke modellering.

3,3 Combinatie van experimenten

In hoofdstuk 1 is uitgegaan van het volgende model:

z = h(x) + v (3.3)
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We zullen in deze paragraaf dit model vereenvoudigen door aIleen lineaire

functies h toe te staan:

z = fix + v (3.4)

In dit geval kunnen we een schatter x vinden, volgens de Fisher-formulering

voor lineaire functies [6]:

x = ~z

Hierin is

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Vergelijking 3.7 komt overeen met de lineaire versie van I voor niet-linaire

situaties (1.9).

Veronderstel nu dat met het materiaal twee experimenten worden uitgevoerd.

We kunnen dan schrijven:

(3.8)

We kunnen deze twee modellen combineren tot een enkel model:

z = fi x + v (3.9)

H
H1 ~1 ~1= z = v =H2 ~2 ~2
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We nemen aan dat ~1 en ~2 ongecorreleerd zijn

= Q (3.10)

Door nu (3.5),(3.6) en (3.7) toe te passen op (3.9) voIgt:

(3.11)

(3.12)

Het alternatief voor het schatten van x volgens (3.11) is het maken van

schattingen ~1 en ~2 uit respectievelijk (3.8) en (3.9). Combinatie van deze

twee schattingen geeft in het algemeen een andere schatter dan (3.11). We

zullen ons niet wagen aan een uitspraak over welke van deze twee methoden de

voorkeur verdient. Het is wellicht noodzakelijk om ook hier mee te

experimenteren.
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4.CONCLUSIES en SUGGESTIES VOOR VOORTGANG

4.1 Conclusies

In het vorige hoofdstuk hebben we een voor een gekeken naar de invloed die

een aantal factor en hebben op het parameterschatten. Deze variatie is bij

veel factoren beperkt van omvang (bijvoorbeeld de variatie van de

randvoorwaarden). Andere factoren zijn helemaal niet gevarieerd. We hebben

bijvoorbeeld konstant met dezelfde geometrie van het proefstuk gewerkt. Dit

kan een belangrijke factor zijn, omdat we met de gebruikte werkwijze veel

vrijer zijn in het kiezen van een experiment dan met de klassieke werkwijze.

(hoofdstuk 0)

Een andere tekortkoming is het negeren van de in paragraaf 3.1 genoemde

interactie van de invloedsfactoren. We hebben niet de invloed van

gelijktijdige variatie met meerdere factor en bestudeerd. Dit zijn redenen

genoeg, om de resulaten uit het vorige hoofdstuk met de nodige

voorzichtigheid te interpreteren. lets wat natuurlijk ook geldt m.b.t. de te

trekken conclusies.

De grootste verplaatsingen bij de experimenten, z~Jn steeds ongeveer gelijk

aan 10-1mm . De meetfouten hebben in de meeste berekeningen een standaard

deviatie van 10-3mm. Deze is dus ongeveer 1% van de grootste verplaatsing.

De gevonden materiaalparameters, verschillen in het algemeen meer dan 1% van

de exacte waarden. Dit geldt vooral als het aantal meetpunten wordt

verminderd.

Het vinden van goede beginschatters blijkt in het beschouwde probleem niet

zo belangrijk te zijn. Dit geldt tenminste voor het geval dat de

beginschatters de goede orde-grootte hebben.

Een keuze van de beste optimalisatiemethode kan (nog) niet gemaakt worden.

Deze kan sterk afhankelijk zijn van de andere factoren. Het feit dat men in

het algemeen niet kan spreken over 'de beste optimalisa-tiemethode', blijkt

ook zal gelden.
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In dit verslaq is aanqetoond, dat een kleine veranderinq in de randvoor

waarden van een experiment, qrote invloed kan hebben op de resultaten.

Verwacht maq worden dat veranderinq van de qeometrie van het experiment,

eveneens qrote invloed kan hebben.

Het aanpassen van matrix R, tijdens het iteratieproces blijkt met succes te

kunnen.

4.2 Suggesties voor voortgang

In de in hoofdstuk 1 qeqeven methode, is qeen onderscheid qemaakt tussen

model- en meetfouten. Het qeqeven model zal moeten worden aanqepast. Zeker

als we de methode willen qaan toepassen op bioloqische materialen, moeten we

ons realiseren dat modelfouten een belanqrijk aandeel kunnen hebben.

In de in hoofdstuk 1 qeqeven methode, is uitqeqaan van statische situaties.

Ook op dit punt is een uitbreidinq van de methode noodzakelijk. Bioloqische

materialen vertonen meestal een tijdsafhankelijk qedraq.

Er moet noq speciale aandacht besteed worden aan de aanpassinqsmethode voor

matrix R. We moeten oppassen met het zonder meer toepassen van deze methode.

De invloed van de verschillende in het verslaq qenoemde factoren zal verder

onderzocht moeten worden. Een systematische aanpak hiervan, waarbij tevens

de interacties van de factoren wordt bestudeerd, is nodiq. Dit zou tot

uitspraken kunnen leiden, over welk experiment uiteindelijk moet worden

uitqevoerd.

De moqelijkheden van de elementenprocedure Z1Jn te beperkt. Waarschijnlijk

is het qebruik maken van een standaard elementenpakket de beste keuze.

Het proqramma moet zodaniq worden uitqevoerd dat, meetpunten niet meer op

knooppunten hoeven te liqqen.
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Er is nog weinig aandacht besteed aan het combineren van experimenten.

Paragraaf 3.3 geeft een eerste aanzet hiertoe. Een nadere studie hiervan, en

aanpassing van het programma is wenselijk.

Uiteindelijk zal de methode met 'echte' experimenten getest moeten worden.

Hierbij denken we in de richting van biologische materialen.



bijlage 1

MAIN

structuur van programma MAIN

inlezen aantal knooppunten : NK
inlezen aantal elementen : NE
inlezen topologie : LE;LOK
inlezen geometrische eigenschappen v. d. elementen : GEDA
inlezen coOrdinaten van de knooDDunten : KX'KY

IMAIN
1

inlezen kinematische en dynamische randvoorwaarden NP;FTPERM
UTPERM

MAIN i
inlezen aantal meetpunten AMP
inlezen knooppuntnummers van de meetpunten MEETP
inlezen verplaatsingen UTEXP
inlezen covariantiematrix WEEGF

MAIN 1
inlezen startwaarden voor de materiaalparameters PARAM
inlezen optimaliseringsmethode METHOD
inlezen stopcriterium STOP
inlezen maximaal aantal iteratiestaooen I MAX

MAIN i
aanroep optimalisatieprocedure (pascal-versie) QDSMLC

QDSMLC
aanroep van de te optimaliseren functies RESIDU

RESIDU
aanroep van het elementenprogramma MEEMP

I
MEEMP
stelt de totale stijfheidsmatrix op; lost het Ilineaire stelsel 00' qeeft knoooountsverolaatsinqen UT

aanroep van procedure met de afgeleiden v.d. functies GRDRES

GRDRES
Iprocedure met een leqe body I

MAIN !
IUitvoer van de materiaalparameters + verschillende PARAM
iteratieaeaevens



bijlage 2

De elementenprocedure MEEMP bevat slechts een gedeelte van een volledig

elementen-programma. In MEEMP zijn de volgende programma-gedeelten te

herkennen:

het berekenen van de stijfheidsmatrix per element:

EA
1

o

o

_EA
1

o

o

o
12EI

13

GEl
12

o

.1lli
- 13

GEl

12

o
GEl

12

4EI
1

o
_GEl

12

2EI

1

o

EA
1

o

o

o
_12EI

13

_ill
12

o
12EI

13

_GEl

12

o
GEl

12

2El

1

o
GEl

12

4El

1

'P 1

het transformeren van deze matrices naar globale co6rdinaten

het berekenen van de totale stijfheidsmatrix

het permuteren van deze matrix aan de hand van de voorgeschreven en

onderdrukte vrijheidsgraden

het berekenen van de onbekende vrijheidsgraden uit een stelsel lineaire

vegelijkingen

AIle overige handelingen geschieden per optimalisatiesom slechts eenmaal.

Deze onderdelen zijn ondergebracht in het hoofdprogramma (zie bijlage 1).


