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Hoofdstuk O:  inleiding 

60.1:  vraagstelling 

Het onderstaande blokdiagram geeft een overzicht van het soort situaties 
. , . ? . . ? . P n T , b P  A;+ .,bPclln 7 - 1  nlln 
W U U L  V V G l  U L b  V L I  -LU6 L U L  6 U U L L .  

i Bestuurbare i >i  cms-mt:;ci 1+ , ' trillingsbron r +Ö. I Meetopnemer IT> 

u i t )  

1-F < U * W  r l < Y * ( t )  
Besturing 
I 

y i t )  

Er is een onbekend, mogelijk niet-lineair systeem waarop een bestuurbare 
trillingsbron en een meetopnemer zijn aangesloten. De meetopnemer stuurt 
een signaal y(t) naar de besturing, die op zijn beurt stuursignalen u(t) 

naar de trillingsbron kan zenden. 

u ( t )  zal in het vervolg het ingangssignaal genoemd worden, y(t) het u i t -  

gangssignaal. Het uitgangssignaal wordt bemonsterd door de ADC en in 

digitale vorm y (t) aan de besturing aangeboden. Het ingangssignaal komt 
in de besturing in digitale vorm u (t) beschikbaar. Dit bemonsterde sig- 
naal wordt door de DAC omgezet naar een continue signaal waarmee de tril- 
lingsbron aangesproken moet worden. 

* 
-xc 

De besturing heeft de opdracht zo snel mogelijk een voorgeschreven 

spectrum Syyd te realiseren (binnen bepaalde toleraties) aan de uitgang 
van een onbekend systeem. 

Het blokdiagram kan op veel situaties van toepassing zijn, zoals: 
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TRILLINGSBRON ONBEKEND SYSTEEM 

luidspreker kamer 
servo-motor slinger 
tri 1 taf el te testen apparaat 
shaker gebouw of constructie 

In het eerste geval kan het de bedoeling zijn het acoustische gedrag van 

een kamer bij een bepaalde geluidssterkte in kaart te brengen. Voor de 
laatste twee voorbeelden zal het voorgeschreven spectrum voortkomen uit 

de specificatie van optredende trillingedaardbevingen waarvoor het sy- 
steem getest moet worden. Het onbekende systeem wordt daarom vaak 

aangeduidt met de engelse term Device under test (DUT). 
In veel gevallen zullen extra eisen gesteld worden aan de werking van de 
besturing. Het spreekt voor zich dat de energie-inhoud van het ingangs- 

signaal niet te hoog mag oplopen, omdat het systeem anders beschadigd 
wordt. In sommige gevallen moet ervoor gezorgd worden dat het uitgangs- 

signaal niet groter wordt dan een bepaalde kritische waarde. De hoek 

waarbij een slinger door zijn bovenste evenwichtspunt gaat is een goed 
voorbeeld. 

De komende hoofdstukken zullen gericht zijn op de besturing. De grote 

vraag die beantwoord dient te worden is hoe de besturing het geschetste 
probleem moet aanpakken. 

OPNEMER 

microfoon 
hoekopnemer 
versnellingsopnemer 
versnellingsopnemer 

60.2: uitwerking 
Voor de besturing is gekozen voor een benadering in het Fourier-domein. 

Waar nodig kunnen Fourier-coëfficiënten en bemonsterde periodieke tijd- 

domein-signalen immers altijd in elkaar omgezet worden (zie bijlage I). 

De DAC en ADC doen de rest. 

Het spectrum van een signaal is afgeleid van de Fourier-getransformeerde. 

Áls maai; voor ae energie-inhoud is het een uitstekend instrument voor de 

formulering van de extra eis voor de bestxing: 

Het spectrum Syy van het uitgangssignaal mag niet groter worden dat het 

voorgeschreven spectrum Syyd. 
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In sommige gevallen blijkt er een kritische waarde te bestaan waarboven 
het uitgangssignaal niet mag komen. Er wordt vanuitgegaan dat dit met het 
gegeven spectrum voorkomen kan worden, maar daarmee is nog niet alles 

gezegd. De onderstaande figuur bevat twee signalen met exact hetzelfde 

spectr~m. DUideliJk is te zien dat h e t  eerste signaal een veel groter 
maximum heeft. 

Het verschil zit in de fasehoeken van de complexe Fourier-coëfficiënten 
van de twee signalen. De amplitudes liggen immers vast door het gemeen- 
schappelijke spectrum (zie bijlage I). Het eerste signaal geeft duidelijk 

meer kans op overschrijding van een eventuele kritische waarde. Door 

gebruik te maken van de keuzevrijheiü in de fasehoeken Kan dit voorkomen 

worden. In bijlage I I  woïdt hier nader op ingegaan. Voor het vervolg van 

wordt ervan uitgegaan dat het op deze manier mogelijk is een doelsignaal 
Yd te bepalen uit Syyd. Dit signaal wordt het minimal crest factor (MCF) 
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signaal van Syyd genoemd. De taak van de besturing wordt nu: 

De besturing moet zo snel mogelijk het doelsignaal Yd realiseren (bin- 

nen bepaalde toleranties) aan de uitgang van het onbekende systeem. Het 
It -...A,..+- 5pcLLlu111  3.- C 1 I 1 7  d y y  -,en "all L I G C .  kef uitgmgvsignual  Y xzg hierbiJ nooit- groter worden II dan het spectrum van het doelsignaal. 
Om deze doelstelling te realiseren moet de besturing een geschikt stuur- 
signaal aanbieden aan de trillingsbron, en staat dus voor de taak om het 

verband tussen het in- en uitgangssignaal te bepalen. Omdat meestal zelfs 

de structuur van de in-uitgangsvergelijkingen niet bekend is, moet de 

besturing zich bedienen van niet-parametrische identificatie van het 
onbekende systeem. Het Fourier-domein is daarvoor bij uitstek geschikt. 

40.3: een kanttekening bi.1 de oDdrachtomschri,iving 
In een testsituatie zal over het algemeen bekeken worden of een systeem 

niet zal bezwijken onder belastingen die in zijn verdere levensloop zul- 

len optreden. De vraag die gesteld moet worden is of het uitgangssignaal 
de juiste grootheid is om representatieve belastingsituaties te beschrij- 

ven. 
Het voorgeschreven uitgangssignaal zal over het algemeen bepaald worden 

via metingen aan een soortgelijk bestaand systeem, waarbij de overdracht 
hiervan een grote invloed heeft. Zo zullen ongedempte eigenfrequenties 

zorgen voor pieken in het spectrum van Yd. 

Het te testen systeem kan totaal andere eigenschappen hebben dan het 

systeem waaraan gemeten is. Het gevolg is dat het ingangssignaal dat de 

besturing gaat aanbieden sterk afwijkt van het ingangssignaal in de oor- 

sponkelijke situatie. Bijvoorbeeld groot op een eigenfrequentie van het 

oorspronkelijke systeem, die geen eigenfrequentie is van het nieuwe sy- 
steem. 

Deze aanpak is alleen gerechtvaardigd indien in de oorspronkelijke sitm- 
tie het gedrag van de trillingsbron beheerst werd door het systeem. In 

andere gevallen is het veel zinniger om het ingangssignaal voor te 
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schrijven. 

$0.4: verdere inhoud 
Hoofdstuk 1 bespreekt de beperkingen die het gebruik van bemonsterde 
stgnaieïi en h e t  Fûiiïier-íjmìein m e t  zich meebrengt. Gek werder? oplQsshoen O--- 

gepresenteerd voor problemen met inkomende en uitgaande signalen van de 
besturing. Hoofdstuk 2 gaat over de te verwachten problemen met niet- 

lineaire systemen, en twee niet-parametrische modellen worden besproken. 
In hoofdstuk 3 worden de inzichten uit het voorgaande geïntegreerd in een 

algemeen bruikbare aanpak voor de besturing. In het hoofdstuk daarna 
wordt deze aanpak met behulp van uitkomsten van computer-simulaties be- 
oordeeld. Hoofdstuk 5 bevat conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1:  ingang en uitgang van de besturing 

51.1 : inleiding 
Om het onbekende systeem te kunnen identificeren zal de besturing ge- 
- - L S l - +  ,,1*,.--- +--+.-:,vm"l,3n m q T , T .  b L l i l K l r  & C A " L G l L  L ~ 3 L 3 L ~ l l a l ~ i l l  A I O O I  de it,gut,g mQeten stl?rer?. ncmr de hijhe- 
horende uitgangssignalen te meten ontstaat een beeld van het systeem. 

Er zijn echter een aantal oorzaken waardoor deze uitgangssignalen moge- 
lijk niet geschikt zijn voor discrete Fourier-transformatie. Uit bijlage 

I blijkt dat alleen van periodieke signalen de Fourier-reeks bestaat. 

Daarnaast bepaalt de bemonstering door de ADC de hoogst waarneembare 
frequentie in het signaal. 

De door de besturing voorgeschreven ingangssignalen komen voort uit een 
Fourier-reeks en zijn daarom per definitie periodiek. Niet-lineaire sy- 
stemen geven in het algemeen echter geen periodieke uitgangssignalen, 
zelfs niet als het ingangssignaal dat wél is. Op dit probleem zal in de 

laatste paragraaf aan de orde komen. Er wordt vanuit gegaan dat zowel 
u(t) als (een fractie y van) y(t) dezelfde grondperiode T hebben. 
Verder wordt aangenomen dat het onbekende systeem energie dissipeert, of 

met behulp van een extra regelactie van de besturing assymptotisch sta- 
biel gemaakt is. 

Er zijn nog andere oorzaken waardoor de periodiciteit van y(t) gevaar 
loopt. Iedere verandering van u(t) introduceert immers inschakelver- 
schijnselen, die in het vervolg zullen worden aangeduid met yt(t). Deze 

zijn het hevigst in de periode onmiddelijk na de verandering van het 

ingangssignaal, en zullen in de volgende perioden uitdempen. Het systeem 

is immers assymptotisch stabiel (gemaakt). Daarnaast zal de meetruis v(t) 
roet in het eten gooien (zie afbeelding 11, omdat die vanwege het 'Iran- 
dom" karakter niet periodiek is. We nemen aan dat deze ruis normaal ver- 

deeld is en ergodisch, met een gemiddelde /.i = O. Dit is in de meeste 
situaties een realistische aanname. 

Niet-lineaire systemen kunnen echter nog een ander probleem geven. y(t.1 
kan frequentie-componenten bevatten die boven de hoogst waarneembare 

frequentie liggen, zelf als dat niet het geval is voor u(t). 

P 

V 
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Samenvattend: 

1 1 -  ~ - L .- waarin y ( t j  de ciatiûnaiïe, peïfûdieke responsie ~ ~ ~ ~ s t e l t  =p een peri=- 

diek ingangssignaal, en yt(t) inschakelverschijnselen zijn, veroorzaakt 

door veranderingen van u(t) in het verleden. v(t) is de meetruis. 

Alle delen van het signaal behalve y (t) blijven voor de besturing buiten 
P 

beschouwing. In de volgende paragrafen wordt bekeken hoe deze scheiding 
te realiseren is. 

P 

31.2: bepaling van de periodieke responsie 
We beschouwen een systeem waarvoor de stationaire responsie op een perio- 
diek ingangssignaal periodiek is. De interne demping van het systeem 

zorgt ervoor dat: 

lim yt(t) = O 
t+Cn 

Inschakelverschijnselen ontstaan steeds wanneer een verandering in het 

ingangssignaal wordt aangebracht. Door vervolgens u(t) een aantal perio- 
den onveranderd te laten verdwijnen de inschakelverschijnselen vanzelf. 
Het is dus belangrijk niet de eerste periode na het veranderen van u(t) 

het uitgangssignaal te meten. 

De grootte van de inschakelverschijnselen is overigens nogal afhankelijk 

van de manier waarop veranderingen in u(t) worden doorgevoerd. Een plot- 
selinge overgang van het oude signaal u (t) naar het nieuwe signaal u n (t) 
is niet zo verstandig. Beter werkt de aanpak waarbij de verandering ge- 

leidelijk wordt aangebracht gedurende één of meerdere perioden. 

Besrhcim. ren fiinrtie o ( t !  waarvoor geldt: 

O 

als t < O 

a(t) [ 'i: voldoende glad" als O 5 t 5 T 
= 1  als t > T 
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Door te kiezen voor: 

kan de grootte V Z ~  (t,) aâfizieE?iJR beperkt W O ~ P T ? .  De ~~derstaari_be 
t 

figuur laat zo'n overgang zien tussen twee harmonische signalen met onge- 

lijke fasehoek en amplitude. 

Voor a(t) is in dit geval gekozen voor een scheve sinus. (zie 141.1 
Het tweede probleem wordt gevormd door de frequentie-componenten in y (t) 
waarvoor geldt w > w 

P 
de Nyquist-frequentie. NI2 ' 

W ju t ju t W NI2 
ju, t 

yp(t) = 1 Re[Xle I = 1 Re[Xle I + 1 Re[Xle I 
1=1 1=N/2+1 1=1 

Deze mogen niet aanwezig zijn vanwege het zogenaamde aliasing-effect. 

Standaard maatregelen als filteren en een geschikte keuze voor de 

Nyquist-frequentie zijn waarschijnlijk voldoende om aliasing te voorko- 

men. 

61.3: een statistische benadering 

Om een aantal redenen kan het nodig zijn om met behulp van statistische 

middelen een "schatting" te maken van y (t). 
In de meeste praktische situaties zal meetruis roet in het eten gooien. 

P 
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Na uitdempen van de inschakelverschijnselen zal gelden: 

Deze extra term in h e t  üftgaagccignââl is vaak norrnual VI~UPP~C? rofidom 

het gemiddelde p = O .  Er geldt: 
V 

K- 1 

Door middeling van y(t) over een voldoende groot, eindig aantal perioden 
is een schatting y (t) te verkrijgen van y (t): 

P P 

K- 1 
1 y (t) = - y(t + kT) P K 
k=O 

Een veel lastiger probleem onstaat als het stationaire uitgangssignaal 
van een systeem niet een grondperiode ter grootte T heeft. Geprobeerd 
wordt een periodiek deel y (t) met periode T, en een niet-periodiek deel 

y (t) te onderscheiden. Er geldt (na de maatregelen genomen te hebben 
uit de vorige paragraaf): 

P 
nP 

De te gebruiken modellen zullen echter alleen in staat zijn het verband 
tussen u(t) en y (t) te beschrijven. (Door de aard van het aangeboden 

ingangssignaal is het waarschijnlijk dat y (t) f O . )  Noodgedwongen moet 
y (t) dus worden opgevat als een soort ruis, waarvan echter geen statis- 
tische eigenschappen bekend zijn. Bij gebrek aan Informatie worüt aange- 
nomen dat het tijdsgemiadeide nul is: 

P 
P 

nP 
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T 

E:: teïeris geldt: 

K- 1 

Deze aanname is in ieder geval geldig voor alle harmonische y (t), waar- 
voor geldt dat de periode ongelijk is aan die van het ingangssignaal. Ook 

voor veel stochastische signalen kan dit aangenomen worden. 

Onder deze aanname geldt opnieuw: 

nP 

K- 1 

k=O 

Toch is er een wezelijk verschil met de aanpak van meetruis. y (t) vormt 
immers een onderdeel van het uitgangssignaal van het systeem, en zal dus 
ook bijdragen aan het spectrum hiervan. 

In bijlage I wordt een methode gepresenteerd waarmee een schatting ge- 
maakt kan worden van het totale spectrum van het uitgangssignaal. In dit 

verband is echter ook de spreiding die deze methode oplevert van groot 

belang. Nemen we aan dat y (t) een realisatie is van een ergodisch, 
Gaussisch proces. Dan is een met een bepaalde zekerheid het interval aan 

te geven waarbinnen de spectra van de afzonderlijke perioden zullen lig- 

gen. De bovengrens van dit gebied mag nooit boven het opgegeven 

toleratie-gebied voor het doelspectrum uitkomen, omdat anders de kans op 

overschrijdingen te groot wordt. Indien de spreiding groter is dan het 
opgegeven tolerantie-gebied dan kan de doelstelling van de besturing niet 

gehaald worden. 

In het verdere verloop wordt de Fourier-getransformeerde van y (t) ge- 
bruikt. 

nP 

nP 

P 
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Hoofdstuk 2: niet-lineaire systemen en het Fourier-domein 

32.1: lineaire systemen 
In de wereld van de lineaire systeemtheorie wordt moeiteloos heen en weer 

geschakeld tüsszi;  tij&- er? het  f rqJmt i -d^m^in .  

Eén van de belangrijkste redenen is het feit dat de cosinus een zogenaam- 
de karakteristieke functie is van een lineair systeem. Dit wil zeggen dat 
een cosinus-vormig ingangssignaal aan de uitgang ook weer een cosinus- 

vormig signaal oplevert. Beide signalen zijn daarom perfect te beschrij- 

ven in het frequentie-domein. 
Hiermee hangt samen dat niet-parametrische identificatie van het systeem 
mogelijk is, door middel van meting van zijn overdrachtsfunctie H(u). De 

overdrachtsfunctie kan gemeten worden door de responsie te bepalen op een 

groot aantal cosinus-vormige signalen met verschillende frequenties. 
Hiervoor is geen enkele voorkennis van het systeem nodig. Schematisch 
weergegeven: 

N/2 
ju, t 

u(t) = Re[ Ule 1 c 
1=1 

1 LINEAIR SYSTEEM 1*1;.11:1 1 
<.<............. .. ................. <..__.__............<._....... <<..._._________.......... 

N/2 N/2 
ju t jolt 

I =  Re[ HIUle 1 1 y(t) = Re[ Yle 

1=1 1=1 
c 
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Een ander belangrijk aspect van lineaire systemen zijn de lineaire som- 
matie-eigenschappen. 

Al deze aspecten samen hebben er waarschijnlijk toe bijgedragen dat het 
werken in het Fourier-domein ingeburgerd is geraakt in situaties waar een 

onbekena systeem geïdentifizzeïd moet worden. Eet is C i ~ s  mogelijk om de 

overdracht in één keer te bepalen door een Fourier-reeks als ingangs- 

signaal te nemen. De gemeten overdrachtsfunctie is daarbij ook nog in 
alle situaties geldig. 

$2.2: de valkuilen van niet-lineaire systemen 

Meting aan een niet-lineair systeem alsof het lineair is draagt grote 

risico’s in zich. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven. Aan de 
basis van alle problemen ligt de vaststelling dat de cosinus geen karak- 

teristieke functie is van een niet-lineair systeem. 

Als voorbeeld ter verduidelijking van dit probleem en andere zal in het 

gevolg gebruik gemaakt worden van het niet-lineaire systeem: 

In de onderstaande figuur is te zien dat de responsie van dit systeem op 

een harmonisch ingangssignaal niet cosinusvormig is, maar wel periodiek. 

Ter vergelijking is ook een cosinus geplot. 

13 



De situatie uit het voorbeeld is schematisch weergegeven in de onder 
staande figuur. Ondanks dat de Fourierreeks van het ingangssignaal maar 
uit één term bestaat is dat niet het geval voor het uitgangssignaal. Dit 
verschijnsel wordt intermodulatie genoemd, de hevigheid waarmee het op- 

treea is afhankelijk van he t  aaïìgzboder, i~gangssignuul e ~ ?  de eigenschap- 

pen van het D.U.T. 

NIET-LINEAIR SYSTEEM 

jw t 
l l  

1=1 

De componenten Y(w < w 1 worden de subharmonischen van Y(w 1 genoemd. Hun 
aanwezigheid duidt op een uitgangssignaal met een langere periode T dan 
die van het ingangssignaal. In het voorbeeld heeft het uitgangssignaal 

echter dezelfde periodiciteit als het ingangssignaal, en zullen subharmo- 

nischen geen rol spelen in de Fourierreeks van y(t). (ynp(t> = O> 

Het tweede probleem onstaat als een ingangssignaal gebruikt worai dat uit 

neerdere frequentie-cornponenten ontstaat. NU gaat zich het feit wreken 
dat een niet-lineair systeem in het algemeen geen lineaire sommatie- 

eigenschappen heeft. 
Dit is mooi te illustreren aan de hand van het voorbeeld. Gegeven twee 

1 1 
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ingangssignalen u (t) en ub(t): a 

ua(t) = 200*c0s( 3 /256*t + 3/8*TI) ; 

met discrete Fourier-getransformeerden Ua en Ub. De bijbehorende respon- 
sies van het voorbeeldsysteem zijn respectievelijk Y a en Y b' Voor dit 

systeem blijkt echter te gelden: 

U + Ub - Y f Y + Yb a C a 

In de onderstaande grafiek zijn zowel yc(t) als ya(t) + yb(t) uitgezet. 

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

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

Een andere eigenschap van het voorbeeldsysteem is: 

a d a  4 Yc f a*Ya 

Dit is overigens een speciaal geval van de andere lineaire sommatie- 

eigenschap, namelijk voor Y = (a-11-Y - b a 

Het heeft dus geen enkele zin om te zoeken naar een overdrachtsfunctie 

voor niet-lineaire systemen. De hiervoor benodigde systeem-eigenschappen 
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ontbreken. Een andere aanpak is nodig. 

32.3:  linearisatie 
Om toch enige grip te krijgen op niet-lineair gedrag wordt linearisatie 

S 
teegepust. Eeschc?ux de gevnlger? v=<n een kleine, willekeurige variatie au 

1 van een ingangssignaal U. U bestaat uit N/2 complexe getallen (zie 

bijlage I). Dit betekent dat er N onafhankelijk te varieren grootheden 
zijn: N/2 reële delen en N/2 imaginaire delen: 

au = aure + j*dUim 

Dit veroorzaakt een variatie QY in het uitgangssignaal: 

QY = ayre + j*9Yim 

N Aangenomen wordt dat er een niet-lineaire functie f(IR + IRN) bestaat 

zodat : 

Er geldt: 

ys + $ys = f(US + aus) 

Dan kan gelineariseerd worden volgens: 

f(US + aus) = f(Us) + H*GUS ; H = -  af 
aus 

W E IRNxN wordt de locale overdrachtsmatrix genoemd. Het gelineariseerde 

S Betekenis bovenindex X : 

Indien X = 're + j*Xim, X E 

1 

dan geldt: Xs = [ :I:], Xs E IRN. 
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verband tussen 8U en c3Y is van de vorm: 

(la) 

A,  B, C en D zijn (N/2 x N/Z)-partities van H. In verband met 
notatie-perikelen wordt in het vervolg ook gebruik gemaakt van complexe 
schrijfwijze van deze vergelijking: 

AY = O*AU + P*ÄÜ (lb) 

, P E cN/2xN/2 en H wordt gegeven door: N/2xN/2 Het verband tussen O f 

O = (A + D)/2 + j(C - B)/2 

(Zie voor het bewijs bijlage I). 
In het model bestaan verbanden tussen álle Fourier-coëfficiënten van ôU 

en ôY. Intermodulatie wordt dus in dit model meegenomen. Ook hoeft de 

overdracht voor <SU en ôU niet hetzelfde te zijn, een eigenschap van 

veel niet-lineaire systemen. Zo'n gelineariseerde ingangs-uitgangsrelatie 
voor kleine variaties van U wordt een locaal model genoemd. 

re im 

42.4: de locale overdrachtsfunctie 
Door bepaalde aannamen te doen kan het aantal metingen misschien omlaag 

gebracht worden zonder veel aan nauwkeurigheid in te boeten. In 121 is 

een methode uitgewerkt van dit idee gebruik maakt. 

Als eerste wordt de fase-afhankelijkheid van de overdracht verwaarloosd. 

Dit betekent in termen van vergelijking (1): 

Daarnaast wordt de intermodulatie verwaarloosd. Dit betekent in termen 
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van het uitgebreidde model dat alle elementen buiten de hoofddiagonalen 

van de partities O verondersteld worden: 

als k z 1 (2b) 

Hierdoor wordt het mogelijk een locale overdrachtfunctie L E CN’2 te 

gebruiken voor de benadering van het systeemgedrag: 

OY = ( A  + jC)*GU = L*GU (3) 

L is een diagonaalmatrix met complexe overdrachtsfactoren. 
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Hoofdstuk 3: besturing 

$3.1: de aanpak in grote 1i.inen 

Het stroomschema in bijlage I11 geeft aan hoe de aanpak eruit ziet. Er 
wordt een beginscliâttirìg gemaakt VUT? he t  ingangssignaal U waarmee Y gere- 
aliseerd wordt. Deze beginschatting is zodanig dat in ieder geval Syy 

voor geen enkele frequentie groter wordt dan Syyd. Deze set van ingangs- 
en uitgangssignalen wordt in het vervolg aangeduid als de gerealiseerde 
situatie. Omdat er nog geen informatie beschikbaar is over het systeem 
zal deze beginschatting geen goed resultaat leveren. 

De besturing zal in een aantal iteratieve stappen proberen de gereali- 

seerde situatie naar de gewenste situatie te brengen. Zodoende kan AU per 

stap klein blijven en dat beperkt de modelfouten. Deze voorzichtigheid 

wordt ingegeven door de extra eis aan de besturing dat overschrijdingen 

van het gewenste spectrum niet mogen voorkomen. 
Iedere stap gaat uit van een gerealiseerde situatie, gegeven door een 
ingangssignaal U en het bijbehorende ingangssignaal Y Deze situatie is 
bereikt in i-1 eerdere stappen. 
Eerst wordt het systeem geïdentificeerd. De gegevens die dat oplevert (de 

elementen van de overdrachtsmatrix H of de overdrachtsfunctie L) kunnen 
beschouwd worden als parameters van een functie. Deze wordt in het ver- 

volg aangeduidt als MODEL. (AU). In de volgende paragrafen wordt aangege- 
ven hoe deze identificatie kan worden uitgevoerd. 

Vervolgens wordt voor deze stap een gewenste verandering bepaald van het 

ingangssignaal, die volgens het model het gewenste uitgangssignaal Yd zal 
opleveren: 

i i' 

1 

nui = MODEL;'(Y~ - ui) 

In verband met modelfouten wordt slechts een fractie h van deze verande- 
ring uitgevoerd: 

ui+l = ui + A m i  
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In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op een strategie om h te kiezen. 

Samen met de bijbehorende responsie 

Yi+l S = f(US) 

vormt dit een nieuwe gerealiseerde situatie. Als het verschil tussen Yd 

en Y als uitgangspunt 
voor een volgende stap. Niet klein genoeg kan hierbij geïnterpreteerd 
worden als: Syyd ligt nog niet voor alle frequenties binnen het 95%- 

zekerheidsinterval van de schatting van Syy. 

niet klein genoeg is, dient de set Ui+l en Y i+l i+l 

De volgende twee paragrafen gaan over identificatie-methoden. Zowel de 

overdrachtsmatrix als de locale overdrachtsfunctie vragen om specifieke 
meetmethoden. Voor beide methoden moet zo mogelijk rekening gehouden 

worden met de volgende eisen: 

1) Door meetsignalen veroorzaakte overschrijdingen van het doelspectrum 

moeten voorkomen worden. Zeker in de situatie dat het doelspectrum 

dicht genaderd is kunnen kleine variaties van het ingangssignaal al 

overschrijdingen veroorzaken. 

2) De door meetsignalen veroorzaakte veranderingen in het uitgangssig- 

naal moeten duidelijk te onderscheiden zijn van ruis. 

43.2: meting van de overdrachtsmatrix 

Door intermodulatie is het meten van de overdrachtsmatrix een moeizame 

zaak. Indien alle elementen van U tegelijkertijd worden gevarieerd, ont- 

staat de volgende situatie voor het uitgangssignaal: 

N/2 

ôYim(wk) = 1 CklöUre(wl) + DklöUim(wl) ; k = 1,  2, .., N/2 
1=1 
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Door de intermodulatie is het onmogelijk om de verschillende elementen 

van de overdrachtsmatrix te bepalen. Als alleen de 1 component van U i 
op twee verschillende manieren AUa en AUb gevarieerd wordt, geldt voor 

alle frequentie-componenten van de variaties AYa en AYb: 

de 

Auare (u, 1 AUbre (u, 1 
AUaim(ul) AUbim(ul) 

AYa re (uk) AYb re (uk) 

AYa. (uk) AYb. im (uk) 
im 

Hieruit volgt: 

Per twee metingen kunnen hieruit twee kolommen van H bepaald worden. Er 

kan bewezen worden dat de matrix 
i 

altijd bestaat indien geldt: 

Waarbij p en pb de argumenten van de twee meetsignalen zijn. 

Ook kan aangetoond worden dat dan tevens de conditie van het probleem 

optimaal is. Dat wil zeggen dat meetruis minimale invloed heeft op de 
oplossing van vergelijking ( 4 ) .  In dit verband is het ook gunstig dat 

alle energie van het meetsignaal in één frequentie-component geconcen- 
treerd wordt. Aan eis 21 uit de voorgaande paragraaf zal dus meestai wel 

voldaan zijn. 

Met de keuze van (p en pb kan geprobeerd worden tevens aan eis 1) te 
voldoen. In de meeste omstandigheden i s  de beste keuze een AY(u 1 die in 
tegenfase staat met Y.(u 1 .  Het spectrum wordt dan kleiner door het meet- 

a 

a 

1 

1 1  
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signaal. De ideale AUid is gedefineerd door: 

(Omdat Hi nog niet bekend is, nemen we A kk ' Bkk, Ckk, Dkk uit de eerder 
gemeten H 1 Er geldt: i-1- 

.Mid 
AUid(uk) = IAUidle 

Hierbij is lAUidl van geen betekenis, maar de fasehoek wel. Om te 
voldoen aan (5) wordt gekozen voor: 

id 

- TI/4 ; - 
'a - 'id + n/4 - 

'b - 'id 

Deze aanpak werkt alleen goed indien intermodulatie een ondergeschikte 

rol speelt. 

Omdat H. per kolom gemeten wordt zijn in totaal N metingen nodig, en dit 
kan oplopen tot 1024 metingen of meer! Dit is dan ook het belangrijkste 

nadeel van deze methode. 

1 

33.3: meting van de locale overdrachtsfunctie 

De locale overdrachtsfunctie wordt gemeten door M maal de responsie te 

meten van het systeem op witte pseudo-ruis. (Zie bijlage I.) Als schatter 
voor de componenten van de locale overdrachtsfunctie wordt gebruikt: 

M 

m=l 

AUm is de mde realisering van witte pseudo-ruis, AYm de bijbehorende 
responsie. 
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Het resultaat van deze schatting blijkt terug te herleiden naar de be- 

schrijving met de overdrachtsmatrix. Gebruikmakend van de complexe formu- 
lering (lb) kan geschreven worden: 

Met behulp van de regel van Euler kan geschreven worden: 

AU(wk) = IAUle 3' k; 

De moduli van alle componenten van AU zijn hetzelfde vanwege de keuze 
voor witte ruis. De argumenten cp zijn stochastische grootheden (zie bij- 
lage I > .  Nu geldt: 

k- 1 

1=1 

Okk I AU I ej'k Pkk I AU I e-j'k 
+ + 

23 



k- 1 1 Oklej('pl-'pk) + Pkle-j('l +'p k + 

1=1 

N / 2  

l=k+l 

Er kan bewezen worden dat geldt: 

zodat 

E 

De uitkomst van de schatting is hiermee herleid tot elementen van de 
overdrachtsmatrix. Deze uitdrukking gaat over in (3) indien aannamen (2) 
worden gesubstitueerd. 

Door middeling is de bijdrage van intermodulatie te elimineren. Het aan- 

tal experimenten kan volgens [21 beperkt blijven tot ongeveer 20, een 

enorme reductie ten opzichte van de andere aanpak. 

Hier staat tegenover dat de keuze voor pseudo-ruis het onmogelijk maakt 

om gericht overschrijdingen van het ingangssignaal te voorkomen. Ook moet 

nu de energie van het meetsignaal verdeeld worden over N / 2  frequentie- 

componenten. Het ziet er dus naar uit dat met deze aanpak minder goed 
voldaan wordt aan de eisen uit 93.1. 

43.4: bepaling gewenste ingangssignaal 
In het voorgaande hoofdstuk zijn een tweetal niet-parametrische modellen 

ontwikkeld voor niet-lineaire systemen. Ze zijn slechts geldig voor klei- 
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ne variaties ten opzichte van de situatie waaromheen gelineariseerd is. 

Voor grote variaties AU van het ingangssignaal worden fouten geïntrodu- 

ceerd. Er geldt: 

R is een residue-term die ontstaat door de benadering van niet-lineair 

systeemgedrag met het lineaire model. Op een soorgelijke manier kan voor 

de locale overdrachtsfunctie een residue-term Q gedefinieerd worden, 
zodat : 

AY = L*AU + Q 

Over het algemeen zal IIQII groter zijn dan IIRII, vanwege de aannamen (Za) 

en (2b). Gebruik makend van de complexe schrijfwijze voor ( 1 )  kan immers 
geschreven worden: 

Het residue zal groter worden bij toenemende grootte van IIAUII. Een bestu- 
ring die aan de doelstelling moet voldoen zal hiermee rekening moeten 

houden 

Gegeven een gerealiseerd uitgangssignaal Y De gewenste verandering AU 

van het ingangssignaal is volgens het uitgebreidde model: 
i i' 

AU; = Hi -1 *(Yds - Y:) 

en volgens de locale overdracht: 

AUi = Lil*(Yd - - Yi) 

Wanneer het verschil tussen Yd en Yi groot is. zal het model grote veran- 

deringen in het ingangssignaal voorschrijven. Het residue in de responsie 

25 



kan dan groot zijn. We voeren een (voorzichtigheids-) coëfficiënt X in 
zodat : 

Nu AU. vastligt treedt de situatie op dat het residue in het uitgangssig- 

naal nog slechts een functie is van A. 
Met het oog op de maximaal toelaatbare overschrijdingen van het doelspec- 

trum kan gemakkelijk een maximaal toelaatbare waarde R worden aangege- 

ven voor het residue. (Zie hiervoor bijlage I.) De geschikte waarde van A 

volgt uit de oplossing van: IIR(A)II - 
In navolging van 121 is gekozen voor een strategie waarin een aantal 

oplopende waarden van A uitgeprobeerd worden (bijvoorbeeld A = 0,3, 0 , 5 ,  

0 ,7 ,  0 , 9  en 1,O). Steeds wordt de responsie Y van het systeem bepaald. 
Wanneer de bovenstaande uitdrukking groter wordt dan O is dat een teken 

dat de grenzen bereikt zijn. Ook meer geavanceerde nulpunt-zoekmethoden 

kunnen gebruikt worden. 

1 

max 

= o. Rmax a, 

$3.5: beperking van de meetinspanning 
Er is reeds vastgesteld dat de meeste tijd gaat zitten in de meting van 
de overdrachtsmatrix H. Naast het gebruik van een locale overdrachtsfunc- 
tie zijn er nog andere mogelijkheden om de meetinspanning te verkleinen. 

Het is mogelijk om een eenmaal gemeten overdracht meerdere stappen te 

gebruiken, of een extra tussenstap om residue te bestrijden. Vanzelfspre- 

kend neemt de nauwkeurigheid van het model hierdoor af. 

(De eerste De uitgangssituatie wordt gegeven door de set Uil en Y 
index staat voor het aantal gepleegde identificaties, de tweede voor het 

aantal stappen dat met dezelfde gegevens is gedaan.) Vervolgens worden 

weer de parameters van de functie MODEL (AU) gemeten en wordt de normale 

procedure doorlopen, wat aan het einde een nieuwe gerealiseerde situatie 

'i2 i2 
In volgende stappen wordt het systeem niet opnieuw geïdentificeerd, maar 
wordt MODELi1 steeds opnieuw gebruikt: 

il' 

i1 

en Y oplevert. 
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= MODEL;: (yg - Y. . I  
IJ 

AUi 

'i (j+î 1 - - uij + A m i j  

Het is de vraag hoelang dit volgehouden kan worden voordat opnieuw ge- 

ïdentificeerd moet worden. Als maat hiervoor kan de grootte van A dienen. 

Er zijn twee, onderling tegenstrijdige mechanismen die het verloop hier- 
van voor toenemende j beïnvloeden. 

In de eerste plaats geldt dat naarmate Yd dichter genaderd wordt, HAU. .II 
steeds kleiner wordt. Omdat de grootte van het residue afhankelijk is van 

13 

II zou A groter gekozen kunnen worden. 
I' "ij 
Daar tegenover staat dat de nauwkeurigheid van het model afneemt als een 

model gebruikt wordt in andere gerealiseerde situaties. De gebruikte 

overdrachtsmatrix voorspelt: 

S = A*Hil*AU:j "i (j+î 1 

terwijl in werkelijkheid geldt: 

S = A*Hil*AUij S + R S '*i í j+l I 

Er onstaat nu een schijnbaar residue (Ral: 

= RS + A* (Hij - Hil)*AUij S 
Ra 

Dit schijnbare residue R ( A )  stijgt waarschijnlijk sneller dan het R(A). 
Dit beperkt de maximale grootte van A .  

Welke van deze mechanismen de overhand zal hebben is moelijk te zeggen. 
Simulaties zullen hierover uitsluitsel moeten geven. Het is wel duidelijk 

dat zolang A niet onwerkbaar klein wordt, een nieuwe identificatie ach- 
terwege kan blijven. 

a 
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Hoofdstuk 4: simulatie-resultaten 

64.1: de gesimuleerde systemen 
De aanpak is getest op twee verschillende niet-lineaire systemen. Het 

eerste is een zogenaamd ~üffing-cysteem. De i n g u ~ ~ s - i i i t g l n ~ ~ v ~ ~ u ~ l i i k i n ~  0- - - u-- - - - c a  

wordt gegeven door: 

m*y + b.+ + k1.y + k2*y3(t) = u(t) 

Het systeem kent geen kritische waarde, waaronder y(t) moet blijven. Wel 

is het van belang dat y(t) het MCF-signaal van het voorgeschreven 

spectrum is, omdat dan de niet-lineaire term k2"y (t) zo klein mogelijk 
blijft. 

3 

Het tweede systeem is een slinger. De vergelijkingen van dit systeem 
luiden: 

m = 2; r = 0.225 ; b = 4 ; g = 9,81 

De uitgangsrelatie is alleen éénduidig indien Ipl 5 H/2. Het systeem kent 

dus een kritische waarde. Voor het voorgeschreven spectrum geldt dat er 
gemakkelijk fase-hoeken voor Yd te vinden zijn waarvoor llyd(t)llm > r. 

Deze uitgangssignalen zijn niet realiseerbaar. Ook hier blijkt dus weer 

het belang van MCF-signalen. 
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64.2: grootte van de residuen van de modellen 

In onderstaande grafiek zijn voor één specifieke situatie de grootheden 

IIRII / IiAUgIl (onderste kromme) en I I Q l l u ,  / IlAUg1lO3 (bovenste kromme) uitge- 

zet voor 10 5 h 5 3. Het gebruikte systeem was de slinger zoals be- 

scnreven in de voorgaaride yzizgiaâf. 

-"Li a3 

Over het gehele gebied blijkt de overdrachtsmatrix een beter resultaat te 

geven, vooral voor kleine veranderingen van het signaal. Voor grote A 

zijn de verschillen niet spectaculair. 

64.3: simulatie van de totale aanpak 

Zowel het Duffing-systeem als de slinger zijn gebruikt in simulaties. 
De beide niet-parametrische modellen kunnen zo in een meer realistische 

situatie vergeleken worden. 

Gemeenschappelijke gegevens simulaties Duffing-systeem 

Beginsituatie: bijlage VII 
Aantal frequentie-componenten: N/2 = 16 

Frequentie-band: 1, 18 5 w 5 17,7 

Heet rui s : geen 

Gebruikte A's: 0 , l  - 0,2 - ... - 0,9 l , o  
Afbreekcriterium voor ophogen A: 
Resultaten overdrachtsfunctie 

Aantal benodigde stappen: 

IIR/YII > O, 1 
a, 

5 
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Grootste overschrijding van Syyd: 
Bereikte nauwkeurigheid: 
Resultaten: 
Resultaten overdrachtsmatrix 

Äantai benodigde stappen: 
Grootste overschrijding van Syyd: 
Bereikte nauwkeurigheid: 
Resul taten: 

13,4% in stap 3 
O, 8% 

bijlage VIII 

n -f 

0,5% in stap 3 
O, 03% 

bijlage IX 

Gemeenschappelijke gegevens simulaties slinger 
Beginsi tuatie: bijlage IV 

Aantal frequentie-componenten: N/2 = 16 

Frequentie-band: 0,98 I w I 14,7 

Gebruikte A ’ s :  0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,40 - 0,?1 

,.. 0,84 - 0,92 - 1,OO 

IIR/YII > 0.05 
m 

6 

3,?% in stap 4 
O, 6% 

bijlage V 

Afbreekcriterium voor ophogen A: 

Resultaten overdrachtsfunctie 
Aantal benodigde stappen: 
Grootste overschrijding van Syyd: 
Bereikte nauwkeurigheid: 
Resultaten: 
Resultaten overdrachtsmatrix 
Aantal benodigde stappen: 5 

Grootste overschrijding van Syyd: 
Bereikte nauwkeurigheid: O, 006% 

Resul taten: bijlage V I  

Alle overschrijdingen lagen binnen de opgegeven marge. Simulaties met een 

realistisch ruisniveau gaven geen verslechtering te zien. 

2,9% in stap 4 

44.4: beperking van de meet inspanning 
Voor de slinger is bekeken of het mogelijk is een eenmaal gemeten over- 

drachtsmatrix meerdere malen te gebruiken. De uitgangspunten voor de 

simulatie zijn dezelfde als in de vorige paragraaf. 
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Het stroomschema van eerste aanpak die getest is, staat in bijlage 111-2. 
Het eerste gedeelte van de iteratie-slag is hetzelfde, de doelstelling is 
het overbruggen van het verschil tussen de gerealiseerde en de gewenste 

situatie. 
p:ie$G i= daarna op freqUer,ties naar =yers&riJUingrn pluuts- 

vinden nog een tweede verandering in het uitgangssignaal wordt doorge- 
voerd, met als doel het bestrijden van het gemeten residue: 

-1 s AUs = -H *R 

H is eigenlijk niet geldig in de nieuwe situatie, en zou dus eerst op- 

nieuw gemeten moeten worden. De resultaten voor de slinger: 
Aantal benodigde stappen 5 

Grootste overschrijding van Syyd: 
Bereikte nauwkeurigheid: O, 00007% 
Resul taten: bijlage X 
Verder doorgaand op dit idee kan een gemeten H te gebruiken blijven wor- 

den in volgende iteratie-slagen. Dit totdat de onnauwkeurigheid zó hoog 

oploopt dat A te klein moet worden gekozen. (Zie het stroomschema in 
bijlage 111-3.) De gegevens: 

2,9% in stap 4 

Aantal benodigde stappen: 7 
Aantal benodigde identificaties: l !  

Bereikte nauwkeurigheid: o, 3% 
Grootste overschrijding van Syyd: 10,3% in stap 4 

Resul t aten: bijlage XI 

Alle overschrijdingen liggen binnen de opgegeven toleraties.Hiermee is 

dus veel tijdwinst te realiseren, er hoeft slechts één keer geïdentifi- 

ceerd te worden. Dit gaat wel ten koste van de nauwkeurigheid. 

31 



Hoofdstuk 5: conclusies en aanbevelingen 

35.1 : conclusies 

In de voorgaande hoofdstukken is een mogelijke aanpak gepresenteerd voor 

de besturing. Hierbij doken een aantal vrageii op: 
- Voldoet de besturing aan de doelstelling? Blijven de overschrijdingen 
van het doelspectrum binnen de opgegeven marge? 

- De meetinspanningen kunnen behoorlijk verminderen indien een locale 

overdrachtsfunctie gebruikt wordt. Voldoet de besturing in dat geval 

nog steeds aan de doelstellingen? 
- Door het besturingsalgoritme aan te passen is misschien het aantal 
identificaties te beperken. Werkt dit ook, en zo ja: Blijft de nauw- 

keurigheid bewaard? 
- In de praktijk zal altijd meetruis voorkomen. Hoe gevoelig is de bestu- 
ring hiervoor? 

Een aantal dingen valt op bij de nadere bestudering van de simulatie- 
resultaten: 

- Voor beide systemen werkt de besturing. Door de factor h voorzichtig op 

te voeren en strenge eisen te stellen aangaande het maximaal toelaatba- 

re residue R blijven overschrijdingen binnen de perken. max 
- De periodiciteit van het uitgangssignaal kan niet altijd gegarandeerd 
worden. Simulaties met wrijving in het scharnier van de slinger wezen 

dit uit. De onzekerheid in de schattingen van het uitgangsspectrum 
bleef echter beperkt. 

- Een locale overdracht voldoet duidelijk minder goed als niet- 

parametrisch model dan een overdrachtsmatrix, vooral voor kleine veran- 
deringen van het ingangssignaal. Omdat in de praktijk echter toch vaak 

grotere veranderingen AU opgelegd worden vallen veel voordelen van het 
gebruik van de overdrachtmatrix weg. De geringe winst in termen van 
benodigde stappen wijst hier ook op. 

- Simulaties met ruis verliepen niet slechter dan die zonder ruis. 
- Beperking van het aantal identificaties bleek mogelijk. Er konden meer- 
dere iteratie-stappen genomen worden met dezelfde gegevens. Dit leidde 
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tot een enorme beperking van de meetinspanning. 

Natuurlijk moeten deze conclusies met de nodige voorzichtigheid betracht 

worden. Ze zijn tot stand gekomen door naar een beperkt aantal situaties 
te kijken, en dan nog alleen maar via computersimulaties. 

$5.2: aanbevelingen 
Het is aan te bevelen de locale overdracht te gebruiken als niet- 
parametrisch model. In realistische omstandigheden weegt de extra nauw- 
keurigheid van de overdrachtsmatrix op geen enkele manier op tegen de 

extra meetinspanning die geleverd moet worden. Daarbij kan de nauwkeurig- 
heid net zo goed worden vergroot door een voorzichtiger strategie bij 

het veranderen van het ingangssignaal. Alleen bij zéér hoge eisen aan de 
nauwkeurigheid kan het gebruik van de overdrachtsmatrix worden overwogen. 

Daarnaast verdient het aanbeveling niet voor iedere iteratie-stap opnieuw 

het systeem te gaan identificeren. Dit spaart veel tijd. 

Voor niet-lineaire systemen die geen periodieke component in hun uit- 
gangssignaal hebben is deze methode niet geschikt. De besturing heeft dan 
geen mogelijkheid meer om althans een gedeelte van het uitgangssignaal te 

controleren. 

2 

3 

2 Hiermee wordt bedoeld: N veel groter dan in de simulaties 

Strenger afbreekcriterium (R kleiner). Zie hoofdstuk drie en vier. 3 
max 
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Bi.ilaae I: fourierreeks en spectrum 

Beschouw een signaal x(t) dat periodiek is met een grondperiode T. Dat 

wil zeggen: 

k = 0 ,  1,2, .... 

Mits het gemiddelde van x(t) nul is, kan de Fourier-reeks van x(t) ge- 
schreven worden als: 

m 
2.n. 1 
T w =  1 

r 

Merk op dat w1 = 2*TVT de laagste aanwezige frequentie is. Dit hangt 

samen met het feit dat de periode van een harmonische met deze frequentie 

precies even groot is als de grondperiode T van het signaal. 

In de praktijk wordt de Fourier-reeks bepaald uit een N monsters van x(t) 
op de tijdstippen 

is de amplitude van de Ide term, Q 1 1 is de fasehoek. 

tm = m*T/N ; m = O, 1 ,  . . . ,  N-1 

De Fourier-reeks van het bemonsterde signaal luidt dan: 

N/2 

91 
x(t) = 1 rl*cos(w t - 1 

1=1 

Merk hierbij op dat er nu ook een hoogst waarneembare frequentie bestaat, 

namelijk w = N*IT/T. Indien Ìi precies een macht van 2 gekozen wordt 
(128, 256, 512, enz.) kunnen bijzonder efficiënte Fast-Fourier-Transform 
(FFT) algoritmen gebruikt worden. 

N/2 
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In het vervolg zal echter de complexe Fourier-reeks gebruikt worden: 

1=1 

X is de lde component of de lde Fourier-coëfficiënt van x(t). Gebruik 
makend van de regel van Euler voor complexe getallen kunnen we schrijven: 
1 

IX1l is de modulus van X1, arg(X ) het argument van X Er geldt: 1 1‘ 

X is de kolom met Fourier-coëfficiënten van x(t): 

X zal in het vervolg de discrete Fourier-getransformeerde genoemd worden, 

omdat hij slechts op discrete frequenties gedefiniëerd is. 

Het spectrum van x(t) is een maat voor de hoeveelheid energie die het 
signaal bevat per frequentie. Het is gedefiniëerd als: 

bijlage I - 2 



In kolomvorm: 

Normen 
Op kolommen zijn diverse normen van toepassing. De maximum-norm of onein- 

dig-norm IIXllm wordt veel gebruikt. IIXII is gedefinieerd door: 
W 

iixii = lim 1 I X ~ I P  = max( I X ~ I ,  I X ~ I ,  . . . >  I X ~ , ~ I  1 
03 

P+m 

(= de modulus van het element uit kolom X met de grootste modulus.) 
De oneindig-norm van een (continue) signaal is gedefinieerd als: 

Ook de twee-norm wordt veel gebruikt: 

2 IIXll2 = J 1 IX,l 

De twee-norm (ook wel Root Mean Square (RMS) value genoemd) van een be 

monsterd signaal: 
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Schatting van een spectrum 

In 191 wordt een algoritme beschreven waarmee een schatting 
gemaakt kan worden van het spectrum van een signaal. Een signaal wordt 

verdeelt in K perioden: 

Deze afzonderlijke perioden worden achtereenvolgens met een ge-windowed 
en met een FFT-algoritme naar het Fourierdomein getransformeerd: 

Het signaal is niet gegarandeerd periodiek. In dat geval zorgt het window 

w(t) ervoor dat geen signaallek optreedt. Indien een rechthoekig window 
gebruikt wordt spreekt men van de Bartlett-methode, anders van de Welch- 
methode. De Fourier-getransformeerden X worden gebruikt om een schatting 

van het spectrum te maken volgens: 

i 

Waarin U, de RMS-waarde van w(t), ervoor zorgt dat de schatting asympto- 
tisch correct (unbiassed) is. "Asymptotisch" wil zeggen: 
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Witte pseudo-ruis 

Witte pseudo-ruis is een signaal dat is opgebouwd uit een eindig aantal 

discrete componenten: 

1=1 

Voor iedere Fourier-coëfficiënt W1 geldt: 

Pseudo-ruis betekent dat de moduli van W geen stochastische variabelen 
zijn, maar de argumenten wél. Voor de argumenten geldt: 

- ze zijn onderling ongecorreleerd. 
- ze hebben een uniforme kansverdeling over het interval O . . 2 l T .  

Witte pseudo-ruis betekent dat: 

IW 1 I = A y ;  k = 1, 2 ,  . . ,  N/2 

De Fourier-coëfficiënten zijn stochastische variabelen. Voor het gemid- 
delde geldt: 

k = 1 ,  2, . . ,  N/2 
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De complexe schri.ifwi.ize voor de overdrachtsmatrix 

De in-uitgangsvergelijking wordt meestal geschreven in termen van reële 

matrices en kolommen: 

AY’ = H.AU’ 

AY = (A.AU + B*AUim) + j*((C*AUre + D*AUim) re 

AYs E RN,  AUs E IRN, H E RNxN 

Het is echter mogelijk om deze vergelijking te schrijven met behulp van 

twee complexe matrices: 

AY = O-AU + P*ÄÜ 

N / 2  x N / 2  , P E C  N / 2  x N / 2  AY E CNy2,  AU E CN/2, O E C 

Uitgewerkt naar reële en imaginaire delen: 

(Ore + j.0 im )*(AUre + j*AUim) + (Pre + j*Pim)*(AUre - j*AUim) = 

+ Pre)*AUre + (Pim - Oim)*AUim + (Ore 

Uit de gelijkstelling volgt: 

A = 0- + Pre 

Oim 
c = Oim + Pim 

‘re 

.e 
- B = Pim 

- D = Ore 

O = (A + D)/2 re 
Oim = (C - B)/2 

= ( A  - D)/2 ’re 
‘im = (C + B)/2 

bijlage I - 6 



Het verband tussen R en de relatieve overschri.idinn van het doelspectrum. 

i is de stap die de grootste overschrijdingen gaat opleveren. Het residue 

R is gedefinieerd als het verschil tussen het voorspelde uitgangssignaal 
. .  Ir--- I v u t w j  f..\ eïì het werkelijhe UitgâììgSsigììääI. Yi+l(~) nâ deze stap: 

Het residue is op iedere frequentie verschillend. 

Indien in deze stap A = 1, dan geldt vanzelfsprekend: i 

We definieren de relatieve grootte van het residue a E IR: 

Zodat : 

De relatieve overschrijding van het doelspectrum is gedefinieerd als: 

De maximale relatieve overschrijding van het spectrum is dan: 
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Bi.jlage 11: Bepaling van het MCF-sinnaal van een spectrum 

Uit bijlage I blijkt dat het voorschrijven van een spectrum Sxx van een 
signaal x(t) slechts de moduli van zijn Fourier-coëfficiënten vastlegt: 

De argumenten 
bruikt worden 

I 

IX, I = J T*Sxxd(wl) ; 1 = 1 ,  2, .., N/2 

kunnen dus nog vrij gekozen worden. Deze vrijheid kan ge- 

om de piekwaarde te minimaliseren. De piekwaarde (peak 

value) MT van een signaal x(t) is gedefiniëerd als: 

M+ = max( x(t) 1 

Dat de argumenten inderdaad grote invloed hebben op de piekwaarde is 

duidelijk te zien in het volgende voorbeeld. Door bijvoorbeeld te kiezen 
voor : 

arg( X1 1 = O ; 1 = 1, 2, .., N/2 

valt de eerste top van alle termen van de Fourier-reeks op t = O .  Het 

signaal heeft dan zijn maximale piekwaarde. Het is logisch dat er dus ook 

ergens een minimum zal zijn. Hoe groot dat minimum is bij een gegeven 
doelspectrum, en met welke argumenten dit te bereiken is, is niet zo 

eenvoudig te zeggen. Er is op dit moment nog geen theorie die hierover 
uitsluitsel kan geven. In de literatuur zijn wel algoritmen beschreven 

waarvan beweerd wordt dat ze het minimum dicht kunnen naderen. Eén daar- 
van zal nader bekeken worden. 

In navolging van [61 wordt overigens niet gesproken over een peak-value, 

maar over een crest-factor. Deze is als volgt gedefinieerd: 

M+- M- 

2* IIXII 
Kr = 
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M- = grootste negatieve waarde van x(t), 

Fourier-getransformeerde van x(t). 
Veel van de meer theoretisch gerichte methoden richten zich op de zoge- 
naamde vlakke spectra. Dit zijn spectra waarvan alle componenten even 
groot zijn. Anderen küi-ìeiì nizt gaïâr;dere:: dut S ~ T ?  ~PVCEI~PE s i g ~ ~ a l  COC; 

voor honderd procent in overeenstemming zal zijn met het doelspectrum. 

Dat soort oplossingen vallen in dit verband dus af. In [61 wordt een 
uitputtend overzicht gegeven van mogelijke algoritmen. De resultaten 

worden ook onderling vergeleken. De conclusie is dat de methode van 

Gerchberg & Saxton het beste voldoet. 

Het onderstaande blokschema geeft aan wat deze methode inhoudt. Het sig- 
naal in het tijddomein wordt "geclipt" op 75% van M', wat wil zeggen dat 

alle tijdstippen waar geldt: 

IIXI12 is de twee-norm van de 

het signaal de volgende bewerking te wachten staat: 

x(t) := 0.75*M+*sign( x(t) 1 

De hoogste toppen worden als het ware "afgeknipt". Van dit signaal worden 
de fasehoeken gebruikt bij de bepaling van een nieuwe X(f). de pieken 
worden hierdoor steeds verder omlaaggedwongen. 

De achterliggende theorie is dat een blokgolf de ideale crestfactor 1 
heeft. Een iets andere aanpak, gepresenteerd in 171, maakt hier conse- 

quent gebruik van. In plaats van het geclipte signaal worden daar de 
argumenten berekend van een blokgolf met dezelfde nuldoorgangen als het 

oorspronkelijke signaal en hoogte IIXII 2' 
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Neem startwaarden voor 
de argumenten $l 

1 

h 

Bepaal het Fourierspec- 
trum m.b.v. $ en IX,I 1 

(-1 Bereken de fasen $l 

T 

In [61 wordt echter voor de aanpak gekozen in de bovenstaande figuur, ook 
al is de theoretische onderbouwing wankeler. Als reden wordt aangevoerd 

dat convergentie zo beter gewaarborgd is omdat het signaal niet zo dras- 

tisch wordt verbouwd. 

Enkele eigenschappen die in simulaties geconstateerd zijn: 

- De oplossing convergeert vanaf de eerste slag. 
- Het algortime ontsnapt uit zichzelf aan locale minima. 
- Het verlagen van de hoogste toppen wordt "betaald" met het verhogen van 

lagere toppen. Dit is ook logisch, de 2-norm van het signaal blijft 
constant. 

YZE Der Ouderaa C.S. beweren in 161 zelfs dat ze oplossingen hebben ge- 

vonden die volgens de bestaande theorie onder het maximaal haalbare lig- 

gen. Er is nog steeds geen theoretische oplossing gevonden voor het pro- 

bleem van de piekwaarde-minimalisatie. 

Van alle methoden is het algoritme van Gerchberg & Saxton de meest be- 

trouwbare en succesvolle. Bijkomend voordeel is de goede implementeer- 
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baarheid op computersystemen waar men de beschikking heeft over een Fast- 

Fourier-Transform algoritme. Binnen het kader van de opdracht is dat een 

belangrijk extra argument. 
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Bi.jlage 111: stroomschema van de strategie 

Yd van Syyd 

off 1 ine 

on1 ine 
<..<<<......_______................................................................. ................................ <..<____........ . ..................... ....... ..................................................................................... 

Bepaal gewenste 1 ;i 1 

w 1 Syyd binnen zeker- 
I I interval van syy? 

i EINDE 
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............. <...................<<.._<.............,. 
off 1 ine 

on1 ine 

AU. om residue te 
bestrijden 

k 
I 
l i : = i + î ]  

Syyd binnen zeker- 

interval van Syy? 

EINDE 
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(Als voorheen) 

.................................................................................... ................................................................................................. 
off 1 ine 

............................................................................................................................. 
on1 ine I 

I 

i:=i+l; j:=1 

Identificatie 

j:=j+l t 

~ 

Bepaal gewenste 
om Yd te halen 

AUij om residue te 

bestrijden 

nee 

ja 
groot genoeg? 'ij 

I nee 
Syyd binnen zekerh. 

-interval van Syy? 
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Biilase IV: besinsituatie simulatie slinser 

2 . 5  

2 

1 . 5  

1 

0 . 5  

O 

x 1 0 - 4  Beginsituatie 

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

\ ................................... 

o 1 o 5  1 . 5  2 . 5  

C H z l  

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd 



Biilaqe V: resultaten met overdrachtfunctie (slinqer) 

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, derde iteratie-slag. 

o ,  ....................................... * ......................................... > ........................................ ; ......................................... > ................................... 

2 5  
1 

o 5  1 . 5  
0 . 4  

c l i s 3  

Spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, vierde iteratie-stap. 
Stap met de grootste overschrijding van Syyd. 

ipectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, eindresultaat (stap 6) 



Biilase VI: resultaten met overdrachtmatrix (clinser) 
~~ 

1 0 - ~  I t e r a t i e  4 ,  poging 1 
2 . 4  I 

z .  ........................................................................... 

_ ..................... .................& ...................................................... 

..................................... ............................................................................... 1 
. ........................... : .............................................................................. 

i 
. .................................... ........................................ : 1 ..................................... 

_ ............................................................................... 1 ..................................... 

.................... :..... ................................... A ..................................... 

_ ...................................... : ........................................ 1 ..................................... o ,  

..................... : ...................... ........................................................ 

O 1 2 1 5  2 . 5  
0 . 4  - 

0 . 5  

C H z l  

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, vierde iteratie-stap. 
Grootste overschrijding van Syyd. 

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, eindresultaat (stap 5). 



Bijlaqe VII: beginsituatie simulatie Duffins-systeem 

I 

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd 



Biilase VIII: resultaat met overdrachtfunctie (Duffins) 

1 4  

1 2  

_ _  , u  

6 

4 

2 
o o 5  1 1 5  2 2 5  3 

C HZ3 

pectrum Syy en gewenst spectrum Syyd 



Bijlaae IX: resultaat met overdrachtmatrix (Duffins) 

x 10-4 
1 4  

1 2  

1 0  

e 

6 

4 

Gewenst e n  g e r e a l i s e e r d  s p e c t r u m ,  s l a g  4 

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

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

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

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

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

o 5  1 1 5  2 2 5  3 

C HZ3 

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd 



Biilase X: resultaat met overdrachtsmatrix en residue- 
bestriidins. (clinser) 
I 

Spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, vierde iteratie-stap. 
Stap met de grootste overschrijding van Syyd. 

I c H=3 I 
Spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, vierde iteratie-stap, na 
residue-compensatie op de frequenties met overschrijdingen. 



Bijlase XI: resultaat met hersebruik van de overdrachtmatrix 
m residue-bestrijding. (clinser) 

spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, derde iteratie-slag, 
zonder identificatie. 

o 05 1 5  2 2 5  

c us1 

I 

Spectrum Syy en gewenst spectrum Syyd, vierde iteratie-stap, 
zonder identificatie. Stap met de grootste overschrijding. 
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