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Samenvatting 

Voor het regelen van een systeem wordt vaak gebruik gemaakt van een 
mathematisch model. Hierin is de kennis van het systeem vastgelegd. Met behulp 
van het model is het mogelijk het gedrag van het systeem te voorspellen. Een 
regelaar maakt hiervan gebruik. Dit betekent dat de kwaliteit van een regeling sterk 
zal afhangen van kwaliteit van het model. 

In dit rapport is een methode onderzocht waarbij op basis van de metingen, die aan 
het systeem zijn verricht, de in het model voorkomende toestandstgrootheden en 
modelparamet ers tegelijk geschat worden. Hiertoe is een opt imalit ei t scri t erium 
geformuleerd in de vorm van een minimaliseringsprobleem. Er wordt beschreven hoe 
het minimaliseringsprobleem opgelost kan worden door gebruik te maken van de 
eindige elementen methode. De methode wordt geïllustreerd aan de hand van enkele 
voorbeelden. 



Symbolenlijst 
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AT 

scalar 
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scalar 
matrix 
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2; 

i$ 
ne aantal elementen 

he elementgrootte 

nk aantal knooppunten per element 

np aantal globale knooppunten 

schatting van de toestand in knooppunt j van element i 

schatting van de toestand in globaal knooppunt p 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

Het dynamisch gedrag van een systeem kan geanalyseerd worden met behulp van een 
model, waarin de kennis van het systeem op mathematische wijze is weergegeven. Een in de 
regeltechniek gebruikelijke methode voor het beschrijven van dynamische systemen is het 
toepassen van de toestandsbeschrijving. Hiermee is het mogelijk een ruime klasse van 
systemen te beschrijven. 

De kennis van het dynamisch gedrag van een systeem kan worden gebruikt bij het 
ontwerpen van een regelaar, die wordt toegepast om het systeem een bepaald 
voorgeschreven gedrag op te leggen. Modelvorming van een systeem is echter meestal geen 
eenvoudige zaak. Nadat op grond van een aantal fysische wetmatigheden een model- 
structuur is afgeleid, dienen de onbekende constante grootheden in die structuur, de 
modelparameters, nog bepaald te worden. Als echter de parameters onbekend zijn, is ook 
de toestand van het model onbepaald. In dit rapport wordt een aanpak besproken, waarbij 
de onbekende modelparameters en de toestand tegelijkertijd geschat worden, gebruik 
makend van de uitgebreide toestandsbeschrijving. 

Het toestandsschattingsprobleem wordt op mathematische wijze geformuleerd in de vorm 
van een minimaliseringsprobleem. Aangezien het in het algemeen niet mogelijk is een 
analytische oplossing voor het minimaliseringsprobleem te vinden, wordt een methodiek 
uitgewerkt, waarmee het mogelijk is om op numerieke wijze een benaderingsoplossing te 
bepalen. Aan de hand van enkele eenvoudige voorbeelden zal de methodiek geïllustreerd 
worden. 
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HOOFDSTUK 2. MODELLEN VAN DYNAMISCHE SYSTEMEN 

2.1 Inleiding 

Allereerst verdienen de termen systeem en model enige toelichting. Met de term systeem 
wordt de fysische werkelijkheid bedoeld, terwijl de term model gebruikt wordt voor de 
vereenvoudigde mathematische weergave van het systeem. 

Modellen van dynamische systemen worden toegepast binnen allerlei gebieden in de 
techniek. Tijdens de ontwerpfase kan gebruik worden gemaakt van een model om eventueel 
aanwezige zwakke plekken in het systeem op te sporen. Zodoende is men in een vroeg 
stadium al in staat maatregelen te treffen ter verbetering hiervan. Bij het regelen van een 
systeem kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om met behulp van het model 
het gedrag van het systeem te voorspellen. 

Bij het opstellen van het model wordt gebruik gemaakt van de kennis van het systeem. In 
het ideale geval levert het model de exacte beschrijving van de werkelijkheid. In de praktijk 
is het model echter altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Enkele mogelijke 
oorzaken hiervan kunnen zijn: 

- 

- 
er is onvoldoende kennis van de systeem 
men is niet goed in staat bepaalde fysische verschijnselen op 
mathematische wijze te beschrijven. 
de inspanning, nodig om een complex model te evalueren, 
wordt onaanvaardbaar geacht. 

- 

In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de toestandsbeschrijving van systemen. Hiermee 
is het mogelijk een zeer ruime klasse van systemen te beschrijven. Bovendien leent deze 
methodiek zich uitstekend voor verwerking met een digitale rekenmachine. 

Het begrip toestand wordt kort toegelicht in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt 
aangegeven hoe het model opgebouwd is. Hierbij komen de de parameters ter sprake, die in 
het model een rol spelen. Er zal aangegeven worden hoe de later te schatten parameters 
gemodelleerd worden. 
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2.2 Het toestandsbegrip 

Een ingangssignaal werkend op een model heeft een verloop van het uitgangssignaal tot 
gevolg. De relatie tussen het ingangssignaal en het uitgangssignaal wordt in belangrijke 
mate bepaald door de eigenschappen van het model. Een gegeven ingangssignaal heeft 
echter niet altijd hetzelfde verloop van het uitgangssignaal tot gevolg. De oorzaak hiervan 
is dat bij modellen van dynamische systemen ook effecten uit het verleden een rol spelen. 
De verzameling grootheden, die op eenduidige wijze alle effecten uit het verleden vastlegt, 
wordt aangeduid met het begrip toestand. 

Definitie: De toestand van een model op een zeker tijdstip t, is een verzameling 

getallen, die tesamen met het ingangssignaal op het interval [tb,te], 

het uitgangssignaal op het tijdstip te eenduidig vastlegt. 

De ingang van het model wordt verder aangeduid met u, de uitgang met y, de toestand met 
s en de modelparameters met 8. De grootheden u, s, y, en 8 zijn kolommen met de 
respectievelijke dimensies m, n, 1 en p. De modelparameters komen nader aan de orde in 
paragraaf 2.3. 

Uitgaande van de definitie van de toestand wordt de uitgang van een systeem op tijdstip te 

op de volgende manier vastgelegd: 

Deze vergelijking is de uitgangsvergelijking van het model. Analoog hieraan kan een 
soortgelijke relatie voor de toestand op tijdstip te worden geformuleerd: 

Deze vergelijking is de toestandsvergelijking van het model. Het gedrag van het model 
wordt beschreven door het verloop van de toestand in de tijd. De baan die de toestand 
doorloopt in de n-dimensionale toestandsruimte wordt de trajectorie van de toestand 
genoemd. 
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De aandacht gaat in het vervolg uit naar de klasse van de zogenaamde differentiële 
systemen, aangezien hiermee een voldoende grote hoeveelheid systemen beschreven kan 
worden. De toestandsvergelijking en de uitgangsvergelijking zijn dan van de vorm: 

2.3 Het model 

Het model bevat een aantal constanten, de zogenaamde modelparameters. Aangezien de 
waarden van de modelparameters mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het model, zal 
bij een gegeven modelstructuur gestreefd worden naar een zo goed mogelijke keuze. De set 
van modelparameters wordt hiertoe in twee categoriën opgesplitst. In de eerste categorie 
komen de parameters waaraan a priori een waarde wordt toegekend. De tweede categorie 
bevat de parameters die, door confrontatie van het model met de realiteit, ten aanzien van 
een nader te bepalen criterium een optimale waarde toegekend krijgen. De in paragraaf 2.2 
geïntroduceerde kolom fl bevat parameters uit de tweede categorie. Omdat de parameters 
constant verondersteld zijn zal gelden: 

(2.5) e(t) = 0 voor t2tb 

Aangezien de parametervergelijking (2.5) en de toest andsvergelijking (2.3) van dezelfde 
vorm zijn kunnen deze gecombineerd worden: 

Definieer de uitgebreide toestand x als volgt: 
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Door vergelijking (2.7) te verwerken in (2.6) en (2.4) en f en g overeenkomstig aan te 
passen, luidt het uiteindelijke model voor een niet-lineair systeem: 
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HOOFDSTUK 3. TOESTANDSSCHATTEN 

3.1 Inleiding 

Het gedrag van het model in het tijdsinterval [tb,te] wordt op eenduidige wijze beschreven 
door het verloop van de toestand x(t) I t b l t s t e .  De beschikbare informatie over het gedrag 
van het systeem bestaat uit een verzameling gegevens, afkomstig van metingen aan dat 
systeem. In het model wordt het verband tussen de gemeten grootheden y en de grootheden 
x, u en t beschreven door de uitgangsvergelijking. Vaak is het om praktische redenen niet 
mogelijk om alle toestandsgrootheden te meten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om 
uit de metingen op tijdstip t de toestand op tijdstip t te  bepalen. Voor de reconstructie van 
de toestand is aanvullende informatie nodig. Deze extra informatie wordt verkregen door 
gebruik te maken van alle metingen uit het interval tE[tb,te] en van de toestands- 
vergelijking. Het probleem is om uit de meetgegevens Ym(t) ( tbLtLte en het model van het 
systeem de toestand x(t) zo goed mogelijk te reconstrueren. 

3.2 Ret schattingsprobleem 

Zoals reeds eerder vermeld is het de taak van een toestandsschatter om op basis van de 
meetgegevens ym(t) I t b s t i t e  en een model van het systeem een 'zo goed mogelijke schatting' 
2(t) voor de toestand x(t> te bepalen. Het probleem is nu om de term 'zo goed mogelijke 
schatting' te vertalen in mathematische termen. Het beschikbare model wordt 
verondersteld van de vorm te  zijn, zoals gegeven door (2.8) en (2.9). 

Het model wordt geconfronteerd met de meetgegevens ym(t) I tbltste. Het verloop van het 
ingangssignaal u(t) I t b l t s t e  wordt bekend verondersteld. Aan het model wordt hetzelfde 
ingangssignaal u(t) I t b l t s t e  aangeboden als aan het systeem. Uit het verschil tussen het 
uitgangssignaal van het model en het uitgangssignaal van het systeem blijkt in hoeverre het 
model een goede beschrijving van het systeem vormt. De geschatte toestand 2(t) is in de 
praktijk niet gelijk aan de werkelijke toestand x(t). Er treden afwijkingen op de 
toestandsvergelijking en de uitgangsvergelijking op. Deze afwijkingen (residuen) ((t) 
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respectievelijk p(t) worden als volgt gedefinieerd: 

[(t) = i ( t )  - f(?(t),u(t),t) 

Hoe kleiner [(t) is, hoe beter het model en het systeem overeenkomen. Als p(t) klein is, 
betekent dit dat de modeluitgang en de systeemuitgang goed met elkaar overeenkomen. 

De best mogelijke schatting ?(t) voor de toestand x(t) is die waarde voor k(t), waarbij de 
residuen [(t) en p(t) in de een of andere norm zo klein mogelijk zijn. Dit leidt tot een 
minimaliseringsprobleem, het zogenaamde schattingsprobleem. Het schattingsprobleem kan 
als volgt gedefinieerd worden: 

Bepaal bij gegeven u(t) I tbltste en gegeven ym(t) I tbltste het optimale verloop van 
de toestand k(t) uit de eis dat de functionaal J, 

(3.3) 

( 3 4  

(3.2) 

minimaal is onder de volgende nevencondities: 

Gekozen is dus voor een functionaal, die kwadratisch is in [(t) en p(t). Het minimaliseren 
van J lijkt zinvol omdat dan gestreefd wordt naar minimale waarden voor c(t) en p(t). 

In de functionaal J spelen de weegmatrices V en W een rol: W weegt de afwijking [(t) van 
de toestandsvergelijking, terwijl V de afwijking p(t) van de uitgangsvergelijking weegt. De 
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matrices V en W kunnen symmetrisch worden gekozen omdat hun antisymmetrisch deel 
niet van invloed is op de waarde van J. 

De schatting k(t) wordt 'goed' genoemd als e(t) en p(t) 'voldoende klein' zijn ten opzichte 
van f(k(t),u(t),t) respectievelijk g(k(t),u(t),t). Een model wordt 'goed' genoemd als er bij 
iedere u(t) en ym(t) weegmatrices V en W gevonden kunnen worden, die resulteren in een 
goede schatting. 

3.3 On-line schatten vs. off-line schatten 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen on-line schatten (filteren) en off-line 
schatten (smoothen). Bij off-line schatten wordt de schatting $ 1  tbstlte gebaseerd op 
metingen over het gehele beschouwde tijdsinterval [tb,&]; de schatting wordt pas bepaald 
nadat alle meetgegevens verzameld zijn. Deze werkwijze is zeer geschikt voor het 
identificeren van onbekende modelparameters. Bij on-line schatten wordt de schatting k(t) 
gebaseerd op de metingen over het interval [tb,t]; metingen die later plaatsvinden, worden 
niet in de schatting verwerkt. Deze werkwijze is bij uitstek geschikt voor het schatten van 
de toestand in een real-time regelsituatie. In dit verband moet opgemerkt worden dat aan 
een on-line schatter veel hogere eisen gesteld worden met betrekking tot de benodigde 
rekentijd dan aan een off-line schatter. Een bekend voorbeeld van een on-line schatter uit 
de lineaire systeemtheorie is het Kalman filter. 

In dit rapport wordt de aandacht gericht op off-line schatten. 
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HOOFDSTUK 4. DE EINDIGE ELEMENTEN METHODE 

4.1 Inleiding 

In het algemeen is het niet mogelijk een analytische oplossing te vinden voor het 
schattingsprobleen. Daarom is gezocht naar een methode om op numerieke wijze een 
benadering voor de oplossing te bepalen. De keuze is uiteindelijk gevallen op de eindige 
elementen methode. Hoewel deze methode oorspronkelijk was ontwikkeld voor structurele 
analyse, is de achterliggende theorie algemeen van aard. 

De eerste publicaties van wat nu bekend staat als de eindige elementen methode dateren 
uit de dertiger jaren. Pas in de zestiger jaren won de methode sterk aan populariteit, 
hetgeen in belangrijke mate te danken was aan de opkomst van de digitale computer. 
Sindsdien is de methode van grote waarde gebleken in diverse vakgebieden. 

Bij de toepassing van de eindige elementen methode voor het oplossen van het 
schat tingsprobleem kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: 

- 

- kiezen van de interpolatiefuncties 
- 

- 

- oplossen van het stelsel 

discretiseren van het beschouwde tijdsinterval (verdeling in elementen) 

afleiden van de element vergelijkingen 
samenstellen van het op te lossen stelsel vergelijkingen 

De verschillende shppen io het oplosproces zuilen in  de volgende paragrafen nader worden 
toegelicht. 
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4.2 Discretiseren van het tijdsinterval 

Allereerst wordt het beschouwde tijdsinterval tussen tb en t e  opgedeeld in ne deel- 
intervallen, de zogenaamde elementen: 

Per element worden k knooppunten gedefinieerd: 

element i: t .  I+ -+I tie 
1 2 k - 1  k 

De knooppunten aan de uiteinden van het element worden externe knooppunten genoemd 
omdat zij verbindingspunten zijn met andere elementen. De overige knooppunten zijn 
interne knooppunten, omdat zij niet gekoppeld kunnen worden met andere elementen. 

4.3 Kiezen van de interpolatiefuncties 

Als tweede stap worden de interpolatiefuncties vastgelegd. De basisgedachte bij de keuze 
van de interpolatiefuncties per element is stuksgewijze benadering: de te bepalen grootheid 
(in dit geval de schatting k(t> van de toestand) wordt benaderd door het beschouwde 
gebied onder te verdelen in elementen, waarbinnen het verloop van die grootheid 
gerepresenteerd wordt door een relatief simpele functie. Voor de interpolatiefuncties per 
element wordt in het algemeen gekozen voor polynomen. Hiervoor kunnen enkele redenen 
aangegeven worden: 
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- Polynomen lat en zich mathematisch eenvoudig behandelen. Operaties 
als differentiëren en integreren zijn eenvoudig uit te voeren. 
De orde van een polynoom vormt een maat voor de kwaliteit van 
de benadering ten opzichte van de exacte oplossing. 

- 

Voor een element i met k knooppunten kan de toestandsschatting worden benaderd door 
een (k-l)e orde polynoom: 

t-7 

Element i : - .-+-----I 
1 2 k - 1  k 

Hierin is r een per element gedefiniëerde (locale) coördinaat (in dit geval de tijd). Als 
onbekende wordt uitsluitend de toestand in de knooppunten genomen. Wanneer de 
tijdsafgeleide van de toestand ook meegenomen zou worden als knooppuntsgrootheid, wordt 
verondersteld dat deze een continu verloop heeft. Aangezien dit niet altijd het geval hoeft 
te zijn, is dit niet zinvol. 

Toepassen van (4.1) op ieder knooppunt resulteert in het volgende stelsel: 

Uit dit stelsel kunnen q, . . a k - 1  bepaald worden. Hiermee is het mogelijk de schatting 

Xi(r) uit te drukken in de knooppuntstoestanden 2; . .%i : 

De (scalaire) functies $oj( r) worden interpolatiefuncties genoemd. In appendix A worden 
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een lineaire en een kwadratische interpolatiefunctie behandeld. 

Wanneer het model betrekking heeft op een mechanisch 2e orde systeem, bevat de kolom X 
o.a. de verplaatsingsschatting 6 en de snelheidsschatting q. Deze grootheden worden met 
dezelfde functie beschreven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de wetenschap A dat de 
snelheid de tijdsafgeleide is van de verplaatsing. Ook aan de parameterschatting û wordt 
een tijdsafhankelijk verloop toegekend; er wordt niet strikt vastgehouden aan de eis dat 

deze constant moet zijn. Door het loslaten van de koppeling 6=q en het loslaten van de eis 

,. 

. a  

EO wordt een extra vrijheid gecreëerd. De verwachting is dat door de ontstane extra 
vrijheid de resulterende schatting X beter is dan wanneer deze vrijheid niet toegestaan zou 
worden. Dat deze vrijheid zinvol is, heeft bijvoorbeeld het Kalman filter ruimschoots 
aangetoond. 

4.4 Afleiden van de elementvergelijkingen 

Element i levert een bijdrage Ji aan de functionaal J : 

waarbij p(t) en s(t) vastgelegd zijn door (3.1) en (3.2). 
Een kleine verandering SX(t) heeft een verandering SJi tot gevolg: 

(4.4) SJi = IAe{ -GT C(X(t),u(t),t)T V p(t) + 

[ kT - SXT A(X(t),u(t),t)T] W e(t) } dt 

waarin A(f(t),u(t),t) en C(X(t),u(t),t) gedefiniëerd worden als: 
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(4.5) 

Het verloop van SEi: wordt gegeven door: 

k 
&(tib+T) = .E cpj(T) 6%; 

(4.7) J =1 

Definieer nu: 

L 

De variatie SJi kan nu uitgedrukt worden in de afzonderlijke variaties Sx;: 

(4.9) 

4.5 Samenstellen van het op te lossen stelsel vergelijkingen 

De volgende stap in het oplosproces is het assembleren van de elementen. Hierbij wordt 
overgegaan van locale (i.e. per element gedefiniëerde) knooppunten naar globale (i.e. in het 
gehele gebied gedefiniëerde) knooppunten. De globale knooppunten worden op eenduidige 
wijze genummerd van 1 tot np. De koppeling van knooppunt j van element i aan globaal 
knooppunt p wordt gekarakteriseerd door de volgende relatie: 

(4.10) Lij = P 
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Voorbeeld: 

e 1 ement 
loc a a l  

glob aal 

2 3 -'- 1 2 

4 5 6 

Bij de assemblage wordt geëist dat de toestandschatting in knooppunt j van element i 
gelijk is aan de toestand in het globale knooppunt p: 

(4.11) 

Het assembleren gebeurt door de totale variatie SJ samen te stellen uit de deelvariaties SJi: 

(4.12) 
"e 

SJ = .E SJi 
1= 1 

Deze kan met behulp van (4.9) uitgedrukt worden in variaties van de toestand in de locale 
knooppunt en: 

(4.13) 
"e k 

SJ = C { C 
i= l  j = i  hi(%:) } 

Introduceer nu de kolom 2, waarin alle (globale) knooppunt stoest anden gP zijn opgenomen: 

(4.14) 

- 1 4  - 



Definiëer h, als de som over alle hf die verbonden zijn met globaal knooppunt p. 

Vervolgens wordt de kolom h geintroduceerd, waarin alle hp zijn opgenomen: 

(4.15) 

Door over te gaan van locale naar globale knooppunten kan (4.13) als volgt worden 
herschreven: 

(4.16) SJ = h(Z) 

Het minimum van de functionaal wordt bereikt wanneer geldt: 

(4.17) 

ofwel: 

(4.18) 

SJ = O 

h@) = O 

V S Z  

Het oorspronkelijke probleem (minimaliseren van de functionaal) is nu overgevoerd in een 
benaderend, maar veel eenvoudiger op te  lossen, stelsel algebraïsche vergelijkingen. 
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4.6 Oplossen van het stelsel 

"(?) = li..[\\- 82 

De laatste stap is het oplossen van het stelsel h(2)=0. Het stelsel bevat nXmp 
vergelijkingen (n, = dimensie 2, np = aantal globale knooppunten). De jacobiaan h ( 2 )  

bezit een bandstructuur: 

De bandbreedte b is afhankelijk van de orde van het gebruikte benaderingspolynoom. Voor 
een le orde polynoom geldt b=3n,. De benodigde hoeveelheid rekentijd voor het oplossen 
van het stelsel kan aanzienlijk verkort worden door gebruik te maken van deze 
bands t ruct uur. 

Aangezien het stelsel in het algemeen niet-lineaire vergelijkingen bevat wordt het op 
iteratieve wijze opgelost. Voor het starten van het iteratieproces is een beginschatting kp0 

voor 2, nodig. De beginschatting wordt op de volgende manier bepaald: 

Definieer het volgende beginwaardeprobleem: 

De beginschatting volgt uit de oplossing &(t) van het beginwaardeprobleem: 

p = 1, .. , np 

waarbij t, de tijd is behorende bij knooppunt p. 
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De verwachting is dat deze methode, uitgaande van een redelijke beginschatting jiob op 

tijdstip tb,  een redelijke beginschatting f oplevert. 
PO 
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HOOFDSTUK 5. R;ESULTATEN 

5.1 Het programma 

Het oplossen van het schattingsprobleem met behulp van de eindige elementen methode is 
geîmplementeerd in een computerprogramma. Het programma is opgenomen in het 
simulatiepakket ASP. ASP is een programma waarmee niet-lineaire systemen, met 
eventueel daaraan gekoppeld een regelaar en/of een filter, gesimuleerd kunnen worden. 
Voor verdere informatie over ASP wordt verwezen naar [van de Molengraft, 19881. 

Voor het oplossen van het schattingsprobleem zijn meetgegevens ym(t) I tbltste en 
u(t) I tb<t<te nodig. Bij de gemaakte berekeningen zijn deze meetgegevens niet afkomstig 
van daadwerkelijke metingen aan het systeem, maar worden in plaats daarvan gegenereerd 
door een simulatie van het systeem uit te voeren. 

Het programma is toepasbaar voor de klasse van modellen, zoals beschreven in paragraaf 
2.3. Het model wordt vastgelegd door de functies f e n  g. Deze functies moeten, tesamen met 
de afgeleiden af/& en as/&, door de gebruiker geprogrammeerd worden. 

In het programma is de keuze voor de interpolatiefucties per element vooralsnog beperkt 
tot le orde polynomen. Verder is het mogelijk een keuze te maken voor het aantal 
elementen, waarop het beschouwde interval automatisch onderverdeeld wordt in elementen 
van gelijke grootte. 

V w r  het op!osser, vm het ste!se! (4.18) mrdt gebrilik gemaakt van een roiitine uit de 
numerieke bibliotheek NAG (C05NCF). Het voordeel van deze routine is dat deze gebruik 
kan maken van de bandstructuur van de jacobiaan. De voor het opstarten van het 
iteratieproces benodigde beginschatting wordt berekend volgens de in paragraaf 4.6 
aangegeven methode. Hierbij moet voor &)b een naar verwachting redelijke schatting 
gegeven worden van de toestand k(tb). 
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5.2 Vergelijking met een bestaande methode 

In 1988 is door W.M.H. Vaassen een methode ontwikkeld voor het schatten van 
parameters. Een uitgebreide beschrijving van de methode is te vinden in [Vaassen, 19881. 
Hierbij worden de parameters op dezelfde wijze gemodelleerd als in dit rapport en ook de te 
minimaliseren functionaal is dezelfde. Daarom is het interessant om na te gaan of de 
methode, behandeld in dit rapport, dezelfde resultaten oplevert als de door Vaassen 
ontwikkelde methode. 

Om een vergelijking te kunnen maken is een voorbeeld gekozen, waarop beide methodes 
uitgetest zijn. Dit voorbeeld wordt behandeld in [Vaassen, 19881, appendix C. 

Een beknopte beschrijving van het voorbeeld: 

SYSTEEM: 

Gegeven het mechanisch le orde systeem, beschreven door de volgende vergelijkingen: 

(5.1 .a) q(t) + 4 + $t)2 = u(t) 

(5.1 .b) q(t) - 4 - iq(t)2 = u(t) 

(5.l.c) q(t) = o anders 

a l s  u(t)>4 [NI 

a l s  u ( t ) < 4  [NI 

$guur 5.1 

De volgende signalen worden gemeten: 
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Het ingangssignaal wordt gegeven door: 

(5.3) u(t) = 10 cos(2n-t) [NI 

MODEL: 

Het model wordt gevormd door de volgende vergelijkingen: 

(5.4.a) 

(5.4.b) 

( 5 . 4 4  

bq(t) + c = u(t) 

bq(t) - c = u(t) 

q(t) = o 

a l s  u(t)>c [NI 

a l s  u(t)<-c [NI 

anders 

Hierin is b een nog onbekende visceuze dempingsparameter en c een nog onbekende 
coulombse wrijvingsparameter. 

De toestand x(t) wordt als volgt gedefiniëerd: 

(5.5) x(t) = X Z ( t )  = I::::: i I q? I 
De modeluitgang wordt gegeven door: 

= [ X,(t)] 

De schatting ?(t) I O<t<l wordt berekend volgens de in hoofdstuk 4 behandelde methode, 
waarbij de weegmatrices gegeven worden door: 

(5.7.a) 

(5.7. b) 

W = I  

v =  [ '00 i ]  
waarin I de eenheidsmatrix voorstelt. 
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De geschatte uitgang wordt vergeleken met de gemeten uitgang: 
- 

05 T 4. T 

O O 1  02 03 04 OS 0 6  07 O8 O 9  1 
mME 

- 

figuur 5.2. a 

4. I 
O 0.1 0.2 03 0.4 OS 0.6 0.7 O8 03 1. 

TIM3 

figuur 5.2. b 

Het verloop van de schattingen van de parameters 5 en c is nagenoeg constant: 
-~ 

Damping parameter 

0.6 

os 

0.4 

03 

0.2 

O':. I.......... O. 0.1 0.2 03 0.4 0 5  0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

TIMB 

j g u u r  5.3. a 

Coulomb friction 

3s 

3. 

2s 

2. 

IS 

1. 

O. 0.1 0.2 03 0.4 O 5  0.6 0.7 0.8 09 1 
mME 

figuur 5.3. b 

De hierboven getoonde resultaten blijken zeer goed overeen te  stemmen met die in 
[Vaassen, 19881 e 
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5.3 Voorbeeld: schatten van een visceuze dempingsparameter 

De schattingsmethodiek wordt nu toegepast op een meer realistisch voorbeeld; het betreft 
het schatten van een visceuze dempingsparameter in het model van een eenvoudig 2e orde 
mechanisch systeem: 

SYSTEEM: 

Gegeven het in figuur 5.4 geschetste systeem: 

figuur 5.4 

De massa m beweegt over een horizontaal oppervlak onder invloed van een uitwendige 
kracht u(t). Het gedrag van het systeem wordt weergegeven door de volgende 
bewegingsvergelij king: 

(5.8) mq(t) + fw(t) = u(t) 

waarbij de massa m en de wrijvingkracht fw(t) gegeven worden door: 

Het ingangssignaal u(t) wordt gegeven door: 

(5.11) u(t) = 10 cos(27rt) [NI 
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De volgende grootheden worden gemeten: 

(5.12) 

MODEL: 

In het model wordt de wrijving verondersteld als lineair visceuze wrijving met een nog 
onbekende dempingsparameter b. De toestand x(t) wordt als volgt gedefinieerd: 

(5.13) 

De toestandsvergelijking luidt als volgt: 

(5.14) 
1 

x2 (t) 
X(t) = X,(t) = [-x2(t)x3(t) + u(t)] [:::::I 1 O 

De uitgangsvergelijking wordt gegeven door: 

(5.15) 

Merk op, dat door het opnemen van de dempingsparameter in de kolom x het model 
ïiet-!ineair is geArCrden. 

De schatting %(t) I O < t L l  wordt berekend waarbij de weegmatrices als volgt gekozen worden: 

(5.16. a) 
(5.16. b) 

w = 0.01 I 
v = I  
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De geschatte uitgang wordt vergeleken met de gemeten uitgang: 

Velocity Position 

T 

4 . 1 4  : : : : : : : : : I 
O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 û 6  0.7 0.8 0.9 1. 

TIME 

figuur 5.5. a 

- 1 5 4  : :  : : : : : : : I 
o 0 1  az o3  a4 0.5 o6 o7 os OP i 

TIME 

figuur 5.5. b 

Het verloop van schatting voor de dempingsparameter blijkt nagenoeg constant: 

Damping parameter 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 OS 0.6 0.7 0.8 0.9 i 
- n M E  

Uit de resultaten blijkt dat het model, bij het ingangssignaal zoals gegeven door (5.11), de 
best mogelijke beschrijving van het systeem vormt als voor de visceuze dempingsparameter 
b de waarde 5.5 [Ns/m] gekozen wordt. In tabel 5.1 worden systeemgrootheden vergeleken 
met de overeenkomstige modelgroot heden: 
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visceus coulomb 
systeem : 1 4 
model : 5.5 geen 

tabel 5. i 

Hieruit blijkt dat de optimale waarde van een modelgrootheid niet noodzakelijkerwijs 
overeen hoeft te  komen met de corresponderende fysische grootheid 

In figuur 5.5.b komt de onvolkomenheid van het model naar voren; het effect, veroorzaakt 
door de coulombse wrijving (knik in het snelheidsverloop), wordt niet goed door het model 
gevolgd. Wanneer de schattingsfout in de uitgang onaanvaardbaar wordt geacht, kan het 
model verbeterd worden door ook de coulombse wrijving hierin op te  nemen. 

5.4 Invloed van ruis op de metingen 

In het voorbeeld uit de voorgaande paragraaf is verondersteld dat de metingen ideaal zijn; 
d.w.z. de uitgangsvergelijking beschrijft de metingen exact. In de praktijk is dat in het 
algemeen niet het geval. Daarom is het nuttig te onderzoeken wat de invloed van 
onnauwkeurige metingen is op het verloop van de geschatte grootheden. 

Uitgangspunt vormt het voorbeeld uit paragraaf 5.3. De metingen worden nu verstoord 
door een ruissignaal met gemiddelde nul. De bij de berekening gehanteerde weegmatrices 
zijn hetzelfde gebleven. 

De geschatte uitgang wordt vergeleken met de gemeten uitgang: 
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Position 

T 

Velocity 

0 . 2 4  : : : : : : : : : I 
o. 0.1 0.2 o 3  0.4 0.5 0.6 0.7 as 0.9 i. 

m.5 

jiguur 5. Y. a 

schatting 
meting 
.__.._.._.._. 

- 1 . 5 4  : : : : : : : : : I 
O. 0.1 0.2 03 û4 0.5 06 0.7 0.8 0.9 1 

TIME 

schatting 
meting 
....__.._____ 

jiguur 5.7. b 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de aanwezigheid van ruis op de metingen weinig 
invloed op het verloop van de schatting heeft. De schatting voor de dempingsparameter 
blijft ook nu een nagenoeg const ant: 

Damping parameter 

o. 0.1 0.2 o3  0.4 as 0.6 o7 0.8 0.9 i. 
TIME 

$guur 5.8 

Wanneer de schattingen verkregen op basis van ideale metingen vergeleken worden met de 
schattingen verkregen op basis van verstoorde metingen, blijkt dat de verschillen minimaal 
zijn. 
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5 
5.2 Enige numerieke aspecten 

Als eerste wordt gekeken naar de nauwkeurigheid van de oplossing. Zoals reeds vermeld 
levert de eindige elementen methode slechts een benadering van de exacte oplossing. De 
benadering wordt geïntroduceerd door veronderstellingen te poneren over het verloop van 
de oplossing. Als het verloop van de oplossing binnen een element wordt beschreven door 
polynoom van orde i, kan de exacte oplossing slechts dan verkregen worden als deze ook 
door een polynoom met orde r beschreven kan worden. In de praktijk is dit echter nooit het 
geval; er treedt een fout op van de orde O(he'+l), waarbij he de elementgrootte aangeeft. 
Het opvoeren van de nauwkeurigheid kan op twee manieren gebeuren: 

- 

- 
verfijnen van de mesh (verkleinen van he) 
verhogen van de orde van het polynoom 

Ter illustratie is een voorbeeld doorgerekend, waarbij de interpolatiefunctie een le orde 
polynoom is. Een beschrijving van het voorbeeld is te vinden in appendix B. De optredende 
fout is hier van de orde O(he2). Dit houdt in dat wanneer de elementgrootte gehalveerd 
wordt, de fout met een factor vier verkleind wordt. De exacte oplossing is bekend en 
verloopt volgens: 

q(t) = sin(2n-t) 

Het voorbeeld is doorgerekend met verschillende waarden voor de elementgrootte he. De 
resultaten voor he=O.l [SI, he=0.05 [SI en he=0.02 [s] zijn in figuur 5.9 weergegeven. 

?IME 

figuur 5.9 
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Duidelijk is te zien dat he=O.l [s] een zeer groffe benadering levert, terwijl voor hezO.02 [s] 
de benaderingsoplossing nauwelijks meer te onderscheiden is van de exacte oplossing. 

Het tweede aspect dat beschouwd wordt is de hoeveelheid geheugen, benodigd voor de 
opslag van data. De benodigde hoeveelheid geheugenruimte is afhankelijk van de dimensie 
van de kolom X en de mate van discretisatie, aangegeven door het aantal globale 
knooppunten. Het aantal 'double precision' geheugenplaatsen wordt gegeven door: 

M = 4 (npn,)2 + 6 (n,)2+ 12 npn, + 7 n, + 22 

Voor het voorbeeld uit paragraaf 5.3, waarin n,=3 en np=lOO, volgt dat er 138697 
geheugenplaatsen nodig zijn. Ondanks het feit dat het hier een vrij eenvoudig voorbeeld 
betreft, blijkt er al een flinke hoeveelheid geheugen benodigd te zijn. Dit betekent dat in 
situaties, waarin het produkt npnx groot is, er een flinke aanslag op de beschikbare 
geheugencapaciteit verwacht mag worden. 

Als laatste wordt er gekeken naar de voor het oplossen van het schattingsprobleem 
benodigde rekentijd. Om hiervan een indruk te krijgen is het voorbeeld uit paragraaf 5.3 
doorgerekend met verschillende waarden voor de elementgroote he. De resultaten zijn in de 
volgende tabel weergegeven: 

he 
[SI 

0.1 
0.05 
0.04 
0.02 
0.01 

aantal CP U-t i jd 

it eraties [SI 

16 11 
17 47 
17 80 
35 989 
37 6772 

tabel 5.2 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de benodigde rekentijd sterk afhankelijk is van de elementgrootte. 
Verfijnen van de mesh heeft tot gevolg dat de rekentijd sterk toeneemt. Wanneer een fijne 
mesh gekozen wordt om een hoge nauwkeurigheid te  bereiken, moet rekening gehouden 
worden met lange rekentijden. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES 

Het toestandsschatten is geformuleerd in de vorm van een minimaliseringsprobleem. De 
eindige elementen methode blijkt een goed hulpmiddel voor het bepalen van een 
benaderingsoplossing van het minimaliseringsprobleem. Door de zeer systematische aanpak 
is de methode uitstekend geschikt voor de verwerking met behulp van een computer. Daar 
tegenover staan ook enkele nadelen: de benodigde rekentijd en het geheugengebruik blijken 
sterk toe te nemen met het aantal discretisatiepunten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de optimale waarde van een modelgrootheid zoals een 
toestandsgrootheid of een modelparameter niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen 
met de corresponderende systeemgrootheid. Dit duidt er op dat het in het algemeen beter is 
om parameters integraal met de toestand te schatten, dan elke parameter afzonderlijk een 
waarde toe te  kennen door middel van specifieke metingen aan het systeem. 

Het oplossen van het minimaliseringsprobleem met behulp van de eindige element en 
methode is geïmplementeerd in een computerprogramma, dat in het kader van het 
onderzoek ontwikkeld is. Hierin is de keuze voor de interpolatiefuncties per element 
vooralsnog beperkt tot le orde polynomen. Dit impliceert, dat het aantal elementen groot 
gekozen moet worden, wanneer een hoge nauwkeurigheid gewenst is. In dit verband is het 
interessant om verder te onderzoeken in welke mate de efficiëntie van de methode 
beïnvloed wordt door de keuze van hogere orde polynomen. 

Er is een vergelijking gemaakt met een eerder ontwikkelde methode voor het schatten van 
parameters (zie [Vaassen, 19881). Hieruit bleek dat de berekende resultaten goed met elkaar 
overeen stemmen. 

Tevens is onderzocht wat het effect van verstoringen op de gemeten signalen is op het 
verloop van de schattingen. De hoogfrequente meetfout bleek hierop nauwelijks van 
invloed. 
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Appendix A.1 Een lineaire interpolatiefunctie 

l-7 

element i: tib +------I t .  
'e  1 2 

Het verloop van Xi( r) wordt beschreven door een le orde polynoom: 

(A. 1.1) 

Toepassen van (A. 1.1) op ieder knooppunt levert: 

(A. 1.2. a) 

(A. 1.2.b) 

Hieruit volgt voor q, en al: 

(A. 1.3. a) 

(A. 1.3. b) 

Het verloop van Xi(r) is nu uit te drukken in 2: en 3 

(A.1.4) 

ofwel: 

(A.1.5) 
2 

S ( r )  =*E pj(r) 2; 
J = 1  

met de interpolatiefuncties: 

(A. 1.6. a) 

(A. 1.6. b) 



Appendix A.2 Een kwadratische interpolatiefunctie 

element i: t .  1-1 tie 
lb 1 2 3 

Het verloop van Xi( 7 )  wordt beschreven door een 2e orde polynoom: 

(A.2.1) Xi(.) = CxO + (Y17 + (u272 

Toepassen van (A.1) op ieder knooppunt levert: 

(A.2.2.a) 2; = Xi(0) = ~ó 

. A i  he h h 2  (A.2.2.b) 

(A.2.2.c) 

ikj = x (F) = % + (Y 1 2  -E +  cy^ 3 
Xi = x A i  ( h e) = % + al he + (u2 h: 

Hieruit volgt voor %, al en q,: 

(A.2.3.a) % = 2; 

(A.2.3.b) al = 
-32; + 43 - 2; 

22; - 4% + 22; 

he2 

he 

(A.2.3.c) q, = 

Het verloop van Eii(.) is nu uit te drukken in ?i, 3 en 2; 

(A.2.4) 



(A.2.5) 

Vergelijking (A.2.4) kan worden herschreven als: 

3 
x'(7-) =.E $oj(.) 2; 

J =1 

met de interpolatiefuncties: 



Appendix B Een testvoorbeeld 

Er wordt een probleem omschreven, waarvan de exacte oplossing bekend is. Het doel 
hiervan is om een vergelijking te  kunnen maken tussen de exacte oplossing en de numeriek 
verkregen benaderingsoplossing. Hier volgt een beknopte omschrijving: 

SYSTEEM: 

Het uitgangspunt vormt de 2e-orde lineaire differentiaalvergelijking: 

(B.1) q(t) = u(t) 

Het ingangssignaal u(t) wordt gegeven door: 

u(t) = -4$sin(2~t) 

De oplossing q(t) kan eenvoudig analytisch bepaald worden: 

(B-3) q(t) = sin(2n-t) 

MODEL: 

Bij het model wordt uitgegaan van dezelfde differentiaalvergelijking als bij het systeem; 
zodoende kan het systeem exact beschreven worden door het model. De toestand wordt als 
volgt gedefiniëerd: 

Voor de toestandsvergelijking volgt: 

De uitgangsvergelijking wordt als volgt gekozen: 



Appendix C Voorbeeld: schatten van een veerstijfheidsparameter 

SYSTEEM: 

Een schets van het systeem is gegeven in onderstaande figuur: 

figuur C. i 

Massa 1 is door een lineaire veer verbonden met de vaste wereld. Massa 2 is aan massa 1 
gekoppeld door middel van een niet-lineaire veer met een progressieve veerkarakteristiek. 
Het gedrag van het systeem wordt beschreven door de volgende bewegingsvergelijkingen: 

* 
met de volgende waarden voor de m1, m2, k,, k, en k,: 

m1= 1 [kgl m2= 1 [kgl * 
k,= 1 [N/m] k,= 5 [N/m] k,= 5 [N/m3] 

De volgende signalen worden gemeten: 

De vrije responsie wordt bekeken: 



MODEL: 

In het model worden beide veren lineair verondersteld, waarbij de stijfheid van de tweede 
veer nog onbekend is. De toestand wordt gedefinieerd als: 

De toestandsvergelijking luidt: 

en de uitgangsvergelijking: 

De schatting ?(t) I O<t<l wordt berekend met de volgende weegmatrices: 

(C.7.a) 
(C.7.b) 

w = 0.1 I 
V = I  

De geschatte uitgang wordt met de gemeten uitgang vergeleken in de volgende figuren: 



Positionmass 1 

m -  

18 

16 

14 

1z 

10 

8 

Position mass 2 

_. 
-. 
-. 
--  
-. 
.- 

schatt ing 
meting 
__-__----._-- 

O. 0.1 0.2 03 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 
TIME 

Velocity mass 2 

O. 0.1 0.2 03 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
TIME 

Velocity mass I 

7 4 :  : : : : : : : : I 
O O1 O2 03 04 05 06  07 08 09 1 

?IME 

O. 0.1 0.2 O3 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 
TIME 

De schatting voor de veerstijfheid geeft een nagenoeg constant verloop te  zien: 
Estimation stiffness K2 

systeem: 5 5 
model: 18.7 geen 
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