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Samenvatting

Met behulp van Interpolated Cell Mapping (ICM) kunnen van een niet-Iineair dynamisch

systeem de limiet oplossingen (attractoren) en bijbehorende attractiegebieden worden benaderd. In

dit onderzoek is onder andere gekeken naar de invloed van enkele aanpassingen van de ICM

methode op de effectiviteit van deze methode. De effectiviteit bestaat hierbij uit twee aspecten,

llaIIl~lij~_~~_lll11!~c,\\,a8!il1~~t,\\,~r~~Iijk~ ~ynaIl1i~cheg(;l~r~g benader~~wordt en de hoeveelheid
numerieke rekeninspanning die daarmee gepaard gaat.

Het bIijkt dat, indien een systeem geen chaotische oplossingen heeft, vervanging van de bij

ICM gebruikte biIineaire interpolatiefuncties door kwadratische of bikubische Lagrange interpola

tiefuncties, resulteert in een betere benadering van het globale dynamische gedrag van dat systeem.
Is er weI sprake van chaotisch limietgedrag dan is het resultaat noch beter noch slechter dan dat

van ICM. De benodigde CPU-tijd is iets langer dan bij ICM.

Combinatie van ICM met een Multiple Map Strategie (MMS, waarbij men het interpolatie

proces opdeelt in twee stappen) middels een geschikt criterium resulteert in een methode waarmee

met name chaotische oplossingen veel beter gevonden worden. De benodigde CPU-tijd is echter

weI ruim anderhalf maal zo lang als die van ICM.

Bij toepassing van ICM op een discontinu dynamisch systeem kunnen grove benaderings

fouten gemaakt worden als gevoIg van de discontinui'teit. In dit onderzoek zijn de optredende

fouten verholpen door op geschikte momenten te integreren in plaats van te interpoleren. De

benodigde rekentijd ging dan echter weI sterk omhoog.

Naast het modificeren van de bestaande ICM procedure is gepoogd een nieuwe strategie af

te leiden waarmee uitgaande van een reeds uitgevoerde ICM-berekening, de verandering van het

globale dynamisch gedrag bepaald kan worden bij variatie van een (of meerdere) parameter(s),

zonder dat een geheel nieuwe ICM-berekening uitgevoerd moet worden. Het bIijkt dat de methode

waarbij men aIleen het verloop van de grenzen tussen de attractiegebieden voIgt in dit opzicht

veelbelovend is.

In het Iaatste deel van het onderzoek is, met behulp van ICM, van enkele attractiegebieden

de dimensie van de fractale grenzen berekend. Deze waarde komt niet exact overeen met de

werkeIijke waarde, zij vormt echter weI een grove benadering.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

In tegenstelling tot lineaire dynamische systemen kan er bij niet-lineaire dynamische
systemen sprake zijn van coexistentie van stabiele oplossingen. In dat geval is het optredende lange

termijn gedrag afhankelijk van de gekozen beginwaarden. Dit gedrag kan stationair, (quasi-)

periodiek of chaotisch zijn. De stabieie opiossingen worden attractoren genoemd en de verzameling

beginwaarden welke uiteindelijk op een bepaalde attractor terecht komt heet het attractiegebied van
... dIeopiossiiig:·Van··eell.dYiiamischsysteerii~KUiineri··de~aftractoieneri·oijoeliorendeattTactiegebiedell

bepaald worden door voor een groot aantal beginwaarden de uiteindelijke limietoplossing te

berekenen. Aangezien men voor een sterk niet-lineair systeem analytiscli al snel niet meer uit de
voeten kan, moet er gegrepen worden naar numeriek gereedSclillp.In· principe is nietbehulp vall
numerieke integratie voar elke willekeurige beginwaarde de bijbeliorende limietoplossing te

bepalen. Vaststelling van de ligging van attractoren en de attractiegebieden is dan echter weI

behoorlijk rekenintensief aangezien het integratieproces moet worden herhaald voor een graot

aantal beginvoorwaarden. Tevens kan het lang duren voordat men de attractor bereikt heeft, zodat

ook het integratie-tijdsinterval groot kan zijn.

Een alternatief voor liet bepalen van het globale gedrag van een met-lineair dynamisch

systeem is de cell mapping methode welke in verschillende vormen toegepast kan worden. We

onderscheiden de Simple Cell Mapping (SCM), de Interpolated Cell Mapping (rCM) en de
Generalized Cell Mapping (GCM). De cell mapping methode is in 1980 door Hsu geiiltroduceerd

in de vorm van SCM [1]. Later volgde GCM [2] en tenslotte kwam Tongue in 1988 met rCM [3].
De drie methoden hebben ten opzichte van elkaar zowel voor- als nadelen. Karakteristiek is dat in

alle drie de gevallen de faseruirnte opgedeeld wordt in een eindig aantal cellen, de zogenaamde

discretisatie van de faseruimte.

In dit onderzoek is gekeken naar rCM en mogelijke aanpassingen daarvan. Door de

hoekpunten van de cellen als beginwaarden (met t=1:o) te kiezen1 en vervolgens over een tijdsinter

val T te integreren, wordt van elk hoekpunt zijn beeldpunt bepaald. Nu kan men voor elke
beginwaarde, liggend in liet gediscretiseerde deel van de faseruimte, het beeldpunt bepalen door te

interpoleren tussen de beeldpunten van de vier omringende celhoekpunten. Het verkregen beeldpunt

kan op eenzelfde manier door interpolatie worden afgebeeld op een volgend beeldpunt. Zodoende

is men in staat de bij een beginwaarde behorende trajectorie te berekenen op de discrete tijdstippen

to, to+T, to+2T...etc. Door deze procedure uit te voeren voor een groot aantal beginwaarden kan

worden bepaald wat voor soorten gedrag het dynamisch systeem op de lange termijn zal vertonen,

en hoe dit gedrag afhangt van de gekozen beginwaarden.

Het grote voordeel van rCM is dat voor slechts een beperkt aantal beginwaarden over een
klein tijdsinterval ge'integreerd hoeft te worden. Het hierop volgende interpolatieproces neemt t.o.v.

het integreren weinig tijd in beslag. Zodoende kan met behulp van relatief weinig rekeninspanning

In de literatuur worden vaak de middelpunten van de cellen genomen. Dit is za gegroeid vanuit de
al langer bestaande methoden SCM en GCM. Of men nu de middelpunten of de haekpunten neemt
hangt af van de manier waarop men de cellen definieert. Voar de methode op zich maakt het geen
verschil.
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het globale dynamische gedrag bepaald worden. Hiertegenover staat weI dat de nauwkeurigheid

van de ICM minder groot is dan die van de methode waarbij men met behulp van integratie de

trajectories berekent.

Op ICM zijn een aantal varianten mogelijk. Zo kan men de cellen plaatselijk verfijnen,

kunnen hogere orde interpolatiefuncties gebruikt worden en is de toepassing van meerdere

afbeeldingen mogeiijk. De invloed van al deze factoren is in dit onderzoek nader bekeken. Hierbij

is met name gelet op de nauwkeurigheden en op de benodigde rekentijden. Simulaties zijn gedaan

metverschilleride Diiffirigsystemeri; eeribotsirig;.,oscilHltotcrtecrtpendule: De theorieachter zowel

ICM als de toegepaste varianten wordt besproken in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we iets

nader in op de testproblemen, en de resultaten van de uitgevoerde simulaties worden gepresenteerd

in hoofdstuk 4.

Indien van een dynamisch systeem het globale gedrag berekend is, is het van belang te

weten hoe dit gedrag verandert bij variatie van een of meerdere parameters (bijvoorbeeld de

demping). Dit kan natuurlijk bepaald worden door de berekening opnieuw uit te voeren met de

gevarieerde parameter. In hoofdstuk 5 is echter gepoogd om uitgaande van het dynamisch gedrag

bij een bepaalde set parameters, het gedrag bij een andere (gevarieerde) set parameters te

benaderen, zonder de berekening weer geheel opnieuw te moeten uitvoeren. Belangrijk is hierbij

dat de benadering veel minder rekeninspanning kost dan een nieuwe ICM-berekening, terwijl het

dynamisch gedrag toch goed benaderd wordt.

Tenslotte is in hoofdstuk 6 geprobeerd om, met behulp van ICM, de dimensie van

attractiegebiedsgrenzen te bepalen.
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Hoofdstuk 2: Interpolated Cell Mapping en varianten.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de tijdens dit onderzoek gebruikte methoden

voor de analyse van niet-lineaire dynamische systemen. In feite zijn al deze methoden aanpassin

gen van de in 1988 door Tongue geiiltroduceerde Interpolated Cell Mapping (rcM) [3]. In

paragraaf 2.1 wordt dan ook eerst uitgebreid aandacht besteed aan ICM. Vervolgens bespreken we

in paragrafen 2.2 en 2.3 de toepassing van hogere orde interpoiatiefuncties bij de ICM: methode.

Hierover is al het cen en ander in de literatuur bekend [4]. Paragraaf 2.4 handelt over de zoge

naall1de Multiple MapStrategie(MMS),waaroij l\Veemaal 2:0 vaalfgeiilterp6leefdWotdtaiSbij

rCM [5]. De nauwkeurigheid van de bij rCM gemaakte interpolaties is athankelijk van de plaats in

de toestandsruimte waar geiilterpoleerd wordt. Op die plaatsen waar een lage nauwkeurigheid

verwacht kan worden wordt in paragraaf 2.5 de ICM procedure iets aangepast, zodanig dat de bij

interpolatie gemaakte fouten verkleind worden. Paragraaf 2.6 handelt tenslotte over de moeilijkhe

den die kunnen optreden langs de grenzen van attractiegebieden.

2.1 Interpolated Cell Mapping

De totale ICM procedure kan men opgebouwd denken uit de volgende drie delen; de

discretisatie van de bij een dynamisch systeem behorende toestandsruimte (paragraaf 2.1.1), de

berekening van trajectories door eerst met behulp van integratie een afbeelding te bepalen en

vervolgens herhaaldelijk te interpoleren (paragraaf 2.1.2) en tenslotte het vaststellen van het bij een

trajectorie behorende lange termijn gedrag door toepassing van geschikte criteria. Dit laatste komt

in paragraaf 2.1.4 aan de orde, nadat in paragraaf 2.1.3 kort is ingegaan op het begrip Poincare

doorsnede. De benodigde CPU-tijd voor een ICM-berekening is afhankelijk van een aantal

factoren, de belangrijkste hiervan worden in paragraaf 2,1.5 besproken. Tevens maken we dan een

vergelijking met de methode waarbij aIleen gebruik gemaakt wordt van numerieke integratie. In

paragraaf 2.1.6 worden tenslotte enige opmerkingen gemaakt omtrent de nauwkeurigheid.

2.1.1 Discretisatie van de toestandsruimte

Bij ICM wordt van een dynamisch systeem slechts een deel van de toestandsruimte

beschouwd: QCaN. Waarbij aN de toestandsruimte is en Q het te beschouwen gebied. Teneinde Q

vast te leggen wordt geeist dat voor aIle toestanden K€Q geldt:

i=1.....N

met:

K=[X1.... ·XN]T

x.Co)=ondergrens voor Xi
1

~(b) =bovengrens voor ~
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i=1......N

Q wordt volledig onderverdeeld in cellen, de zogenaamde reguliere cellen. Discretisatie van de

faseruimte kan worden doorgevoerd door elk interval [x;(o), x?)] onder te verdelen in subintervallen:

x.(b) _x.(o)
h.= 1 1

1 M.
1

met: h; de lengte van 1 subinterval

~ het aantai subintervaHen

Voorheftotaal amital cellellMgeIdfllu:
N

M=IIM;
;=1

Het gebied RN/Q wordt ook als een eel beschouwd: de "sink cell". De onderverdeling van de

toestandsruimte in cellen zullen we in het vervolg de grid noemen. Met de gridpunten worden de

hoekpunten van de cellen bedoeld.

Voor een systeem met een 2-dimensionale toestandsruimte (N=2) is de situatie weergege

yen in figuur 1. Bij verdere uitleg wordt uitgegaan van dit 2-dimensionale geval. Uitbreiding naar

meerdere dimensies is triviaal.

(0)

X
2

M-1 M

reguliere cellen

1 2 3

sink ce

Figuur 1: Discretisatie van de faseruimte.

(b)
X 1

X
1
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2.1.2 Bepaling van trajectories

Beschouw het 2-D systeem met de bewegingsvergelijkingen:

Xl =f1(X1,x2,t)

9

Hierin is f;( ) (i=1,2) periodiek in t met periode T. Van e1ke reguliere eel worden de hoekpunten

···bepaald;'5:.(i).Er~geldt: ...i=l..A~eri~Q).=[xii)xJi).]'l' ... ¥ervolgerts ..'vindLvanuiLelk:hoekpunt~integratie.....

plaats van de bewegingsvergelijkingen over periodetijd T (met t=1O als begintijdstip). De toestand

op t=1O+T, '5:.(i)·, wordt opgeslagen. Aldus is van elk celhoekpunt bekend waar deze terecht komt op

1O+T. De essentiele stap is nu dat men voor elk punt '5:.EQ op tijdstip to, de trajectorie kan bepalen

door steeds te interpoleren tussen de beeldpunten van vier omringende hoekpunten. Oit gaat als

voIgt in iijn werk (figuur 2).

T
3 4

:p
1 -~---- 2

4'

/
Vi

3'\ \ p* ~;;
, ;b 2'

, , /

IV' ,

1'

Figuur 2: Het interpolatieproces bij ICM.

Punt P (coordinaten '5:.(P) wordt op to omgeven door de vier hoekpunten 1,2,3 en 4 (met als

coordinaten '5:.(1), 1£(2), t 3) en '5:.(4». De beelden van deze punten zijn bekend door integratie: 1',2',3'

en 4'(met respectievelijk de coordinaten 1£(1)·, 1£(2)., 1£(3)· en 1£(4)*). Bij bilineaire interpolatie geldt nu

voor de positie..!.(P)· van punt P op t=to+T:

!.(P). = !.(1).(1-u)(1-v) +!.(2)·u(1-v) +.!(3)·(1-u)v +!.(4)·UV (2.1)

Waarin u en v lokale coordinaten van P zijn:

(P) (1)
Xl -Xl

u=_....,..-_
h1

(2.2)

X
(P) X (1)
2 - 2 (v= 2.3)

h2

Zie eventueel figuur 1 voor de definitie van h1 en h2. Aangekomen op het punt '5:.(P). kijkt men

wederom welke de vier omringende hoekpunten zijn en wordt er ter bepaling van het volgende

beeldpunt '5:.(P).. weer geinterpoleerd tussen de beelden van de omringende hoekpunten. Herhaaide
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toepassing van dit proces leidt ertoe dat een complete trajectorie bepaald kan worden: !.(P) _ !.(P)" 

(P)**
!. - ••••••••••etc.

Op een dergelijke manier wordt bij ICM voor een hele reeks beginwaarden de trajectorie

berekend. Deze beginwaarden liggen in Q en zijn min of meer homogeen over Q verdeeld. Meestal

worden de celhoekpunten als beginwaarden genomen.

De attractoren en bijbehorende attractiegebieden kunnen we nu bepaien door voor elke

beginwaarde vast te stellen hoe de bijbehorende trajectorie zich op de lange termijn gedraagt
0" (asymptotlscheoplossiIlg).Hiertoe"dleneIl" gescliikte" cOllveigeiitiecriteiiagehiiriteerd !eworden:·o

Oit .

wordt besproken in paragraaf 2.1.4.

2.1.3 De Poincare-doorsnede

Bij de analyse van niet-lineaire dynamische systemen wordt vaak gebruik gemaakt van

Poincare-doorsnedes. In geval van een periodiek (heteronoom) systeem (met periodetijd T), komt
de methode erop neer dat de trajectories slechts beschouwd worden op de discrete tijdstippen: to,

to+T, to+2T etc. Hierdoor wordt een continue trajectorie gereduceerd tot een discrete atbeelding:

de Poincare-atbeelding. Het Poincare-beeld van een punt P wordt bepaald door startend in punt P

te berekenen waar de trajectorie zich een tijdsinterval T later bevindt. Dat punt is het beeld van

punt P. Een periodieke oplossing met periodetijd T (P-l oplossing), zal dus in de Poincare

doorsnede tevoorschijn komen als een punt dat steeds op zichzelf afgebeeld wordt. Op eenzelfde

manier is bijvoorbeeld een periodieke oplossing met een periode van 3T te zien als 3 verschillende

punten. Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat bij ICM de trajectories ook slechts bekend

zijn op de discrete tijdstippen to, to+T...etc. Met behulp van ICM wordt dus in feite het dynamisch

gedrag bestudeerd in een Poincare-doorsnede. Meer informatie omtrent Poincare-doorsnedes en

Poincare-atbeeldingen is te vinden in [6] en [7].

2.1.4 Asymptotisch gedrag en de detectie daarvan.

Zoals gezegd worden de trajectories bij ICM bepaald middels interpolatie. De vraag rijst nu

hoe vast te stellen wat voor soort asymptotisch gedrag er optreedt. In werkelijkheid zijn de

volgende soorten gedrag mogelijk:

o stationair gedrag

.. periodiek gedrag.

.. quasi-periodiek gedrag.

o chaotisch gedrag.
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In het volgende wordt wat nader ingegaan op de detectie van de verschillende limiet oplossingen

bij ICM.

a) De bepaling van een periodieke oplossing met behulp van ICM.

Aangezien een periodieke oplossing zichzelf steeds herhaalt is deze in de Poincare-doorsne

de te zien ais ren of meerdere punten. De trajectorie behorende bij een beginwaarde uit het

attractiegebied van een .. periodieke oplossing, zal op den duur convergeren naar een
··peiiocliekeoplossing.cZifzarecliternooifexa.Ct··op .die ··()plOssifigctiitKomeii: lii·deP()mCire,:
doorsnede ziet men dan dat de punten van zo'n baan naderen naar de periodieke oplossing.

Teneinde nu vast te kunnen stellen wanneer een trajectorie naar een periodieke oplossing

convergeert moeten we een convergentie criterium vast stellen. Dit criterium luidt als voIgt:

indien een punt P van een trajectorie (Poincare-doorsnede) binnen een zekere afstand van

een eerder bepaald punt pe van diezelfde trajectorie komt, dan wordt de baan beschouwd

als zijnde periodiek. Binnen de programmatuur is deze afstand gelijk genomen aan 0.001.

Dit i~. echter een vrij arbitraire waarde. De periodieke oplossing zelf wordt voorgesteld

door de punten P (of pe) en diepunten van de trajectorie welke liggen tussen P en pe. In

figuur 3 is weergegeven hoe men op deze wijze een P-3 oplossing vindl.
P-3 oplossing in Poincare-doorsnede met ICM bepaald

x
Figuur 3: Het vinden van een P-3 oplossing met behulp van ICM (poincare-doorsnede). De

afstand tussen de. punten P en pe is kleiner dan 0.001, hierdoor wordt het punt P en de
punten tussen P en pe (e) beschouwd als de P-3 oplossing.

Een optredend probleem bij de bovenstaande procedure is dat verschillende periodieke

oplossingen gevonden kunnen worden, waar in werkelijkheid slechts een oplossing bestaal.

Uitleg voIgt aan o~ hand van figuur 4. Stel een P-3 oplossing is al gevonden. Vervolgens

wordt vanuit punt (P) de trajectorie bepaald, waarbij (P) in het attractiegebied van de P-3

oplossing ligl. Er is nu een grate kans dat men een nieuwe P-3 oplossing (e) vindt vlak

naast de al bestaande P-3 oplossing (.). Teneinde dit te voorkomen wordt als criterium

gesteld dat indien twee periodieke oplossingen binnen een bepaalde afstand van elkaar

liggen, zij als een periodieke oplossing worden beschouwd. Deze afstand is gelijk genomen

aan 0.05. Ook dit is echter een arbitraire waarde.

Een speciaal soort periodieke oplossing is de zadeloplossing. Een voorbeeld

hiervan is gegeven in figuur 5. Naar de zadeloplosing (Z) gaan twee stabiele takken (S) en

vanuit de oplossing gaan twee instabiele takken (I). De stabiele takken vormen in dit
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voorbeeld de grens tussen het attractiegebied van een periodieke oplossing (P) en dat van

een chaotische oplossing (C). Aangezien men met behulp van ICM nooit exact de baan

over zo'n stabiele tak kan volgen en doordat aIle overige trajectories van het zadelpunt af

bewegen, is de kans dat een zadeloplossing gevonden wordt niet zo groot.

o

o

o
•

o •• •••

c

x

Figuur 4: Het ten onrechte vinden van

een nieuwe P-3 oplossing (e)
naast een al gevonden P-3

oplossing (.).

Figuur 5: Ben zadel oplossing(Z).

b) Ret vinden van een stationaire oplossing met behulp van ICM.

Een stationaire oplossing is een vast punt in de toestandsruimte. Een dergelijke oplossing

wordt op dezelfde manier gevonden als een periodieke oplossing.

c) Ret vinden van een quasi-periodieke oplossing met behulp van ICM.

Een quasi-periodieke oplossing wordt bij ICM waarschijnlijk gevonden als een of meerdere

periodieke oplossingen. Aangezien er voor de onderzochte problemen geen quasi-periodie

ke oplossingen bestaan, is met het bepalen van zo'n oplossing geen ervaring opgedaan.

d) Ret vinden van een chaotische oplossing met behulp van ICM.

Indien een punt zich op een chaotische attractor bevindt, beweegt het zich willekeurig. Dat

wi! zeggen, een eenmaal doorlopen baan zal niet herhaald worden. Riervan uitgaande

wordt bij ICM verondersteld dat een punt zich op een chaotische attractor bevindt indien

na een vooraf ingesteld aantal atbeeldingen nog geen periodiciteit geconstateerd is. Ret

eindpunt van de baan wordt opgeslagen. Zij vormt samen met aIle andere "chaotische
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eindpunten" de chaotische attractor. Het beginpunt van de baan wordt opgeslagen als een

punt van het chaotisch attractiegebied.

Drie belangrijke problemen die optreden bij het bepalen van de chaotische oplossing en

zijn attractiegebied zijn:
.. Het aantal atbeeldingen waarna men veronderstelt dat een punt zieh op de

chaotische attractor bevindt, moet groot genoeg worden genomen. Anders is de

bijbehorende baan nog transient, en wordt ten onrechte verondersteld .dat het

eil'ldpul'lt op dechaotisehe atttaetot ligt.

.. Indien bij een probleem twee verschillende chaotische attractoren naast elkaar

bestaan, zullen die door ICM geidentifieeerd worden als een attractor met een

attractiegebied.

.. Het kan zijn dat binnen de chaotische attractor een punt erg dieht bij een eerder

bepaald punt van zijn baan komt (binnen de marge van 0.001). Men vindt dan
ten onrechte een periodieke oplossing.

Samenvattend kan men stellen dat uitgaande van een bepaalde beginwaarde bij ICM de

volgende situaties kunnen optreden:

.. Er wordt een nieuwe periodieke oplossing gevonden. Deze oplossing kan in werkelijkheid

een stationaire, een periodieke of een chaotische oplossing zijn. De bijbehorende begin

waarde behoort nu tot het attractiegebied van deze oplossing.

.. Een al bestaande periodieke oplossing wordt gevonden. De beginwaarde behoort nu tot het

attractiegebied van deze oplossing.

.. Na een aantal interpolatiestappen komt men terecht in de sink cell. De trajectorie wordt nu

niet meer verder bepaald Men beschouwd de beginwaarde als behorende tot het attractie

gebied van de sink cell.

• Voorgaande drie gevallen hebbel1 zich na een van tevoren ingesteld aantal interpolatiestap

pen nog niet voorgedaan. Er wordt nu verondersteld dat het systeem zieh chaotisch

gedraagt. Bijbehorende beginwaarde behoort tot het chaotisch attractiegebied.

2.1.5 Benodigde rekeninspanning

Een alternatief voor ICM is om de trajectories te berekenen met behulp van integratie in

plaats van interpolatie. Voor de rest is alles hetzelfde als bij ICM. In vergelijking tot deze "integra

tie-methode" is de numerieke inspanning (CPU-tijd) bij ICM veel minder.

Dit wordt veroorzaakt door twee factoren:

.. Het aantal beginpunten van waaruit gefutegreerd wordt kan, bij ICM, veel kleiner zijn dan

het aantal beginpunten waarvan de trajectorie bepaald wordt.
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o

o

..

o Bij ICM integreert men slechts over een periodetijd T. Vervolgens wordt er alleen nog

maar gemterpoleerd. Dit interpolatieproces neemt echter veel minder tijd in beslag dan het

integratieproces.

Voor ICM zelf geldt dat de CPU-tijd hoofdzakelijk bepaald wordt door vier factoren:

o Het aantai ceUen dat gekozen wordt. Meer ceIIen Ieidt tot een beter resultaat, maar ook tot

een langere CPU-tijd.
Denauwkeungheid .van- de iritegfatieprocedlife:~ -HetverlageIJ:vartde . rtallwkeurigheid

resulteert in een sterke verlaging van de integratietijd. Aangezien deze tijd het leeuwedeel

van de totale CPU-tijd uitmaakt, is de nauwkeurigheid van het integratieproces van grote

invloed.

Het maximale tijdsinterval waarover de trajectories bepaald worden. M.a.w. hoe lang wordt

het interpolatieproces voortgezet. Dit tijdsinterval dient minimaal net zo groot te zijn als de

tijd dat het systeem transient gedrag vertoont. Zo zullen vlak bij een bifurcatiepunt de

trajectories een lange tijd nodig hebben om op de uiteindelijke attractor terecht te komen.

Hierdoor moet de (maximale) interpolatietijd sterk verhoogd worden.

het convergentiecriterium waarmee bepaald wordt of er al dan niet een periodieke

oplossing gevonden is. Wordt dit criterium erg ruim genomen (dus bijvoorbeeld een

afstand van 0.01 in plaats van 0.001) dan zal er eerder bepaald worden dat er een

periodieke oplossing gevonden is. De CPU-tijd zal dan dus korter worden. Het probleem is

echter dat bij een ruim criterium er meer periodieke oplossingen op de chaotische attractor

worden gevonden. Zoals in paragraaf 2.1.4 is uitgelegd zijn deze oplossingen in werkelijk

heid niet periodiek maar chaotisch. Daarbij komt dat de bepaling van de periodieke

oplossingen bij een ruim criterium onnauwkeuriger is.

2.1.6 De nauwkeurigheid van Interpolated Cell Mapping

De nauwkeurigheid van het met behulp van ICM behaalde resultaat wordt bepaald door het

interpolatieproces. Bij grote vervormingen van de faseruimte kunnen bij het (bilineair) interpoleren

fikse fouten worden gemaakt. Met name bij het optreden van chaotisch gedrag zijn grote faseruim

tevervormingen niet van de lucht. In dergelijke gevallen dienen de ICM resultaten dan ook met de

nodige voorzichtigheid gemterpreteerd te worden.

De interpolatiefouten kunnen eventueel verkleind worden door plaatselijk de grid te

verfijnen of door hogere orde interpolatiefuncties toe te passen. Beide aspecten komen in paragraaf

2.5 uitgebreid aan de orde.
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2.2 Tensor Product Interpolated Cell Mapping
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Bij ICM vindt bilineaire interpolatie plaats tussen de verschillende gridpunten. Zodoende

kan men de trajectories van de verschillende beginpunten bepalen. Een variant op ICM is die
waarbij bij de interpolatie ook eerste orde afgeleiden (de afgeleiden van de posities van de

beeIdpunten van de celhoekpunten naar hun oorspronkelijke positie op to) meegenomen worden [4].
Bij biiineaire interpoiatie komt de faseruimte eruit te zien ais weergegeven in figuur 6. De

continu'iteitvan de faseruimte zelf blijftgehandhaafd, echter het verloop van de afgeieiden· is
disc()lltinu:DTfis nafuurlijk Iliet in ovel'e~eristemIllirig Illerae~werkelijk·optfederidesittiatie;Doorriti

gebruik te maken van Tensor Product Interpoiated Cell Mapping (TPICM) wordt ook het verloop
van de afgeleiden continu (zie figuur 7).

Figuur 6: Faseruimtevervorming bij ICM [4] Figuur7: Faseruimtevervorming bij TPICM [4]

Bij TPICM wordt de lineaire interpoIatieformuIe (2.1) vervangen door:

i=1,2 (2D-gevaI) (2.4)

met:

X;(P). het beeld van x?).

~ = [ao(u) a 1(u) 13 o(U) 13 1 (u)]

~ = [ao(v) a 1 (v) 13 o(V) 13 1 (v)]

(1). (3).
ax.(l)· ax.(3).

1 1

Xi Xi
av av

a (2). a (4).
(2). (4). Xi Xi

Xi Xi
av av

T.=
1 a (1). a (3). 02 (1). a2X.(3).Xi Xi Xi 1

au au auav auav

a (2). a (4). a2 (2). a2 (4).
Xi Xi Xi Xi

au au auav auav
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W~arin:

uo(u) = 1-3uz+2u3

Ul(u) = 3uz_2u3

Po(u) = u-2uZ+u3

PI(u) = _U Z+u 3
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Xi(k)" de i-de c()6rdinaat van hetbeeld vancelhoekpunt k(i=1,2;k=LA). Zie eventueel

figuur twee.

De lokale coordinaten u en v worden gegeven door formules (2.2) en (2.3).

Met als systeemvergelijkingen:

dx.
dt' = ~(xl'XZ' t) i=1,2

jrunnen de elementen uit matrix T worden bepaald door de volgende acht differentiaalvergelijk

ingen op te lossen:

Xl = fl (Xl ,Xz, t)

· afl iHlX3 = (----)X3+(----)X4aX1 dXz

• ()fz afzx4 ::: (---)x3+(-)x4dXl dXz

· afl aflXs = (-)xs +(-)x6aXl oxz

· afz dfzx6 = (-)XS +(-)x6aXl dXz

· aZfl dZfl dZfl aZfl d fl aflx7 = (----Z)X3XS+(------)X3X6+(----Z)X4X6+( )x4xS +(---)x7 +(-)xS
aX

l
dX1XZ dXz axZaxl dXl dX2

· aZf2 d2fz dZf2 d2f 2 df2 af2xg = (----)x3xS+(--)X3X6+(--)X4X6+( )x4XS +(-)x7 +(-)XS
dX; dXlXZ dX~ dX2 dXl dXl dXz
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Hierbij geldt:

X3

x4

r'
dXl dX2 dXl dX2 d2X1

::: x2 --0 --0 --0 --0 o 0
Xs aXl dXl dX2 dX2 oXl dX2

x6

JS
xg
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De beginwaarden zijn: [X~ xg 1 0 0 1 0 Or

De reehtsboven index 0 duidt op de situatie op· t=1o. Resultaten van toepassing van deze methode

op verschillende dynamisehe systemen worden besproken in hoofdstuk 4. Formule (2.4) staat in de

llteratuur ook weI bekend ais een tweedimensionale eerste orde Hermitisehe interpolatieformule.
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar bijlage A.

2.3 Hogere orde Lagrange interpolatie

Het bilineaire interpoiatiepolynoom is een Lagrange polynoom, en weI een van de. eerste

orde. In deze paragraaf wordt de toepassing van hogere ord~ Lagrange polynomen besproken.
Namelijk het kwadratisehe en het kubisehe interpoiatiepolynoom. Evenals bij bilineaire interpolatie

worden niet de afgeleiden meegenomen. Echter interpolatie vindt plaats met behuip van meer dan
vier eelhoekpunten.

Bij kwadratisehe interpolatie zijn negen celhoekpunten nodig. Deze kunnen op vier

versehillende manieren worden gekozen. Figuur 8 geeft aan wat de vier mogelijkheden zijn om

voor punt P het beeIdpunt middeis kwadratisehe interpolatie te bepalen. Men kan interpoleren

tussen negen punten linksboven ,negen punten reehtsboven, negen punten linksonder of negen

punten reehtsonder. In de programmatuur zijn steeds die vier interpolaties toegepast en is het

uiteindelijke beeIdpunt bepaaid door het gemiddelde te nemen van de vier interpolaties:
4

x(P)..=2.E x~P) ..
- 4 j=l -J

met: X(P) .. het op de j-de manier bepaalde beeldpunt.
-j

x(P) .. het gemiddelde van de vier beeldpunten.

Om kubiseh te kunnen interpoleren zijn 16 eelhoekpunten nodig. Deze worden steeds zodanig

gekozen dat zij symmetriseh liggen ten opziehte van eel waarin het te interpoleren punt zich

bevindt (figuur 9).
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In het algemeen geldt voor de Lagrange interpolatieformule:

met:
j het aantal benodigde knooppunten voor de interpolatie

x. kolom met i-de coordiIlaten Va.l1 de knooppunten waa.ttussen gemterpoleerd wordt
'""'1

xi(P)".beeldpll~tvan x;(P)

G; is afhankelijk van de lokale eoordinaten u en v (zie formules (2.2) en (2.3)):

G;(u,v) = L;(u)L;(v)

18

Waarin L;(u) en L;(v) de Lagrange interpolatiepolynomen zijn in respeetievelijk de u- en de v

riehting.

Zij kunnen als voIgt uitgedrukt worden:

~(x) = IT (X-Xi)

;=M;..k (Xk-X)

Hierbij geeft n de orde van het polynoom aan. Bij kwadratisehe interpolatie is n gelijk aan twee;

voor kubisehe interpolatie is zij drie. Nadere informatie omtrent de gebniikte interpolatiefuneties

wordt gegeven in bijlage A.

Figuur 8: Vier mogelijke manieren om P kwa

dratisch te interpoleren fussen negen

celhoekpunten.

2.4 Multiple Map Strategie.

Figuur 9: Bikubische interpolatie iussen 16

punten

Zoals eerder vermeld zal in gebieden waar de vervorming van de faseruimte groot is, de

interpolatieprocedure flinke fouten maken. Om deze fouten te verkleinen kan de Multiple Map
Strategie (MMS) worden toegepast Er wordt dan verondersteld dat de vervorming van de fase

ruimte op 1:o+~T kleiner is dan die op to+T. De methode gaat als voIgt in zijn werk.
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Ten eerste vindt vanuit elk celhoekpunt integratie plaats van to tot to+~T. Dit wordt her

haald, aIleen dan van to+~T tot to+T. Zodoende verkrijgt men twee afbeeldingen. Voor elk begin
punt in Q kan nu de trajectorie worden bepaald door deze twee afbeeldingen herhaaldelijk na

elkaar toe te passen, zoals weergegeven in figuur 10.

eerste afbeelding tweede afbeeJding

-

3 4

:p
1 -~-"--2 7 8

t

Figuur 10: De Multiple Map Strategie

t+T/2 t+T/2 t+T

Het interpolatiedeel van de cell mapping procedure zal bij MMS twee maal zo lang duren

als bij IeM, aangezien er twee maal zo vaak gefuterpoleerd moet worden. De meest tijdrovende
integratie neemt echter bij beide methoden ongeveer evenveel tijd in beslag.

2.5 Gridvertijning of hogere orde interpolatie naar aanleiding van faseroimtevervorming-
en.

Bij IeM dient men zelf, afhankelijk van het te beschouwen probleem, de grootte van de

cellen te kiezen. Kleinere cellen zullen uiteraard leiden tot een beter resultaat, maar ook tot langere
rekentijden. Dit geldt ook voor het toepassen van hogere orde interpolatie functies. Het is dan ook

verstandig om gridverfijning of hogere orde interpolatie aIleen toe te passen op plaatsen waar de

faseruimtevervorming groot is. Hiertoe dienen echter weI een geschikte maat en norm voor de

faseruimtevervorming bepaald te worden. Dit wordt besproken in paragraaf 2.5.1. In paragrafen

2.5.2 en 2.5.3 wordt respectievelijk nader ingegaan op een plaatselijke gridverfijning of hogere

orde interpolatie naar aanleiding van te grote faseruimtevervorming.

2.5.1 Fasernimtevervorming.

In figuur 11 staan vier gridpunten (hoekpunten van een eel), zoals ze liggen in de
oorspronkelijke grid en zoals ze kunnen komen te liggen na integratie over tijdsinterval T.
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tijdsinterval T (1) (2)
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3 4
,,,

h2 h~/
,

,,,
��-----2

h1

Figuur 11: Ben vervormde eel.

4'

Figuur 12: Twee vervormde cellen die gelijke

waarden voor ds hebben (formule

(2.5».

In [5] wordt als maat voor de vervorming, ter plaatse van punt een gehanteerd:

1 dX1 dxzds = _(__ +_)
2 h1 hz

Met: ds als maat voor de eelvervorming

h1, hz, dX1 en dxz de in figuur 11 aangegeven lengtes.

(2.5)

Voor de in dit onderzoek uitgevoerde simulaties is ook de verplaatsing van punt vier (figuur 11)

verdisconteerd. Ter bepaling van de eelvervorming gebruiken we dan de volgende formule:

1 dX1 dxz dX3 (2.6)
ds =-(-+-+-)

3 h1 hz h3

Voor de lengtes h3 en dx3 wordt weer verwezen naar figuur 11.

De maximaal toelaatbare waarde voor ds moet min of meer arbitrair worden vastgesteld. Het grote

nadeel van deze criteria is eehter dat het eoncaaf zijn van de eellen zeker niet altijd opgemerkt

wordt. Zo zuHen de vervormde eellen in figuur 12 dezelfde waarden voor ds hebben terwijl eel

twee coneaaf is en eel een niet. Eehter verwaeht mag worden dat met name de concave eellen

zorgen voor fouten tijdens het interpoleren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit figuur 13 waar p* (het

beeldpunt van P) buiten eel 1'2'3'4' komt te liggen doordat deze eel eoneaaf is. Het werkelijke

beeldpunt moet binnen de eel liggen.

Teneinde concave cellen te onderscheiden van eonvexe cellen besehouwen we de

overstaande hoeken in de eel: a en ~ (zie figuur 14). Als criterium is nu gehanteerd dat de eel

concaaf is indien voor een van beide hoekparen geldt:

(as3t A ~>3t) V (a~3t A ~<3t)
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3 4
I
I

~p
I

---$-------
I

- ..
2

T
~

l'

Figuur 13: Interpolatiefout als gevolg van het

concaaf zijn van een eel.

Figuur 14: Ben van de twee hoekparen welke

gebruikt worden bij de bepaling van

concave cellen.

2.5.2 Gridvertijning op plaatsen met grote vervorming.

Op die plaatsen waar de faseruimte te sterk vervormd is kan nu de grid verfijnd worden.

Met betrekking tot de norm voor de identifieatie van te sterke vervormingen zijn er drie mogelijk

heden. De faseruimte is te sterk vervormd indien:

o ds groter dan een is.

o de eel concaaf is.

o ds groter dan cen is of de cel eoneaaf is

Met de vaststelling van een maat voor de faseruimtevervorming en de toepassing van een gesehikte

norm komt de totale procedure er als voIgt uit te zien:

o Bereken uitgaande van een grove grid m.b.v. integratie de afbeelding van t tot HT.

• Stel vast waar de vervorming van de faseruimte te groot is.

• Op deze plaatsen wordt de grid verfijnd (zie figuur 15).

o Bepaal voor aIle (oorspronkelijke) celhoekpunten de trajeetorie middels interpolatie. In de

gebieden waar de grid verfijnd is zal dan ge"interpoleerd worden tussen punten die dichter

bij elkaar liggen. Dit is nauwkeuriger.

-j

4

3

2

1

verfijning
• • I

I . ~

. ~

-
•• •

1,2,3.4: cellen met te gote vervorming

Figuur 15: Gridverfijning op plaatsen met te sterk vervormde cellen.
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2.5.3 Hogere orde interpolatie op plaatsen met grote vervorming.

22

De eerste drie punten uit de in de vorige paragraaf gevolgde procedure blijven betzelfde.

Voor bet laatste punt geldt dat in die gebieden waar de grid verfijnd is geinterpoleerd wordt met

een tweede in plaats van een eerste orde interpolatiefunctie. Er is gebruik gemaakt van de

kwadratiscbe Lagrange interpolatieformule. Zie eventueel paragraaf 2.3 en/of bijlage A.

2.6 Gridverfijning bij de grenzen van attractiegebieden.

Voor een niet-lineair dynamiscb systeem kunnen de grenzen van de attractiegebieden zowel

fractaal als glad zijn [8]. Welke van de twee mogelijkheden bet geval is kan men bepalen door

berekening van de fractale dimensies van de grenzen. Door de fijne structuur van fractale grenzen

is bet van belang dat de cellen daar niet te groot zijn. Zelfs in bet geval van een gladde grens

kunnen grote cellen al snelleiden tot een foutieve bepaling van de ligging van de attractiegebieden.

Zie figuur 16. Het punt P bevindt zicb in attractiegebied A en zal dus in werkelijkheid naar de

attractor beborende bij A gaan. Ecbter bij rCM komt P na een afbeelding (interpolatie) al in bet

attractiegebied van B terecbt (P-P*). Hierdoor zal rCM waarscbijnlijk, foutief, bepalen dat P bij

het attractiegebied van B hoort.

B

A

Figuur 16: Foutieve bepaling van de attractor behorende bij punt P.

Vanuit deze optiek is bet verstandig om de grid rondom de grenzen van de attractiege

bieden te verfijnen. Aangezien de ligging van de randen pas bekend is na een rCM berekening,

moet op de volgende manier te werk worden gegaan:

o

..

•
•

Bepaal met behulp van rCM de attractiegebieden en attractoren. Er wordt een grove grid

gebruikt.

Bepaal de ligging van de grenzen en beschouw een gebied rondom deze grenzen (het

grensgebied).

Verfijn de cellen in bet grensgebied.

Voer voar de beginpunten in het grensgebied wederom een rCM berekening uit.



23

Hoofdstuk 3: Testproblemen.

In dit hoofdstuk bespreken we in het kClrt de problemen waarop de in hoofdstuk 2

besproken methoden worden toegepast. Aangezien van de Duffing systemen al veel bekend is zijn

zij erg geschikt om onze strategieen op uit te testen. Teneinde te onderzoeken hoe de verschillende

methoden uit de bus komen bij de analyse van een discontinu systeem is de botsing-oscillator als

testprobleem gekozen. De pendule tenslotte zal in hoofdstuk vier gebruikt worden om te illustreren

hoe IeM extra voordelig kan zijn indien de bepaling van de attractoren en attractiegebieden een

zeer fijne grid vereist. Er is voor de pendule gekozen omdat de attractiegebieden hiervan een

fractale structuur hebben.

3.1 Het Duffing systeem.

Het Duffing systeem is een gedempte oscillator (Duffing oscillator). Duffing was de eerste

die zulke systemen beschreef. Samen met het van der Pol systeem is dit een van de meest

onderzochte problemen in de niet-lineaire dynamica. De algemene bewegingsvergelijking luidt:

met:

d2x dx__ +b_+f(x) = ycos(rot)
dt 2 dt

b = dempingsfaktor

f(x) = niet-lineaire stijfheidsterm

ycos(rot) = periodieke exitatiefunctie met periode T (=2tt/ro) en amplitude y.

(3.1)

In dit onderzoek is gekeken naar twee soorten Duffing problemen. Ten eerste het
oorspronkelijke ook door Duffing onderzochte systeem met een positieve kubische stijfheid. Dus

f(x)=x3
• Deze term verdisconteert het in de praktijk veel voorkomende effect van een zich

verstijvende veer. Daarnaast is gekeken naar een aangepaste versie van de oorspronkelijke

vergelijking, waarbij een negatieve lineaire stijfheid is toegevoegd: f(x)=-x+x3
• Hiermee wordt het

dynamisch gedrag beschreven van een gebogen balk of plaat, indien slechts cen trillingsmode

wordt meegenomen.

Het asymptotisch gedrag dat kan optreden is een periodieke beweging met periode T of

een veelvoud van T. In tegenstelling tot bij de van der Pol systemen kan hier vanwege de positieve
dempingsfaktor b geen quasi-periodiek gedrag optreden [7]. Naast periodiek gedrag is ook

chaotisch gedrag mogelijk, afhankelijk van de gekozen parameters. Voor een uitgebreide beschrij

ving van beide systemen wordt verwezen naar respectievelijk [7] en [9].
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3.2 De botsing-oscillator.
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De botsing-oscillator representeert de in de praktijk vaak voorkomende pen verbinding

(met speling). Zie figuur 17 voor het model zoals dat tijdens dit onderzoek gebruikt is. Twee starre

elementen (1) en (2) zijn met elkaar verbonden met behulp van een pen met speling (de sleuf).

Element (1) zit aan de vaste wereld vast en element (2) kan langs een rechte lijn bewegen. Deze

beweging vindt plaats onder invloed van de periodieke kracht F met een periodetijd gelijk aan 2n.

Op een bepaald moment zal (2) tegen een van de· sleufuiteinden botsen. Deze botsing wordt

inelastisch verondersteld. Als de snelheid van (2) voor de botsing v is dan wordt deze na de

botsing -IV. Met O<r<1 als botsingscoefficient.

Bijbehorende differentiaalvergelijking en randvoorwaarden zijn:

Met:

x = Ysin(t)

X: = -rxna vaar

voor Ix I< 1 (bewegingsvergelijking)

voor Ix I=1 (botsingswet)

(3.2)

(3.3)

x = de verplaatsing van de pen ten opzichte van het midden van de sleuf.

ysin(t) = de opgelegde exitatiekracht F.

Het systeem heeft geen stijfheidsterm en de dissipatie van energie vindt niet plaats door

visceuze demping maar door de inelastische botsingen. Voor een nadere beschouwing van de

botsing oscillator wordt verwezen naar [10].

I epc?1 r-F

~

Figuur 17: Model van de penverbinding (botsing-oscillator)
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3.3 De pendule.
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Een derde toepassing is de pendule, welke aangedreven wordt door een periodiek moment

bij het draaipunt. Hier is ook visceuze demping meegemodelleerd (zie figuur 18).

m

Fz

Figuur 18: De pendule

De bewegingsvergelijking luidt:

x = -bx-sin(x)+ycos(t)

Met:

x =de hoekverdraaiing van de slinger ten opzichte van de onderste verticale stand.

b =visceuze wrijvingsterm.

y =amplitude van het aandrijfmoment.

(3.4)

In de vergelijking wordt het periodieke aandrijfmoment Ma voorgesteld door de term ycos(t). De

term -'sin(x) verdisconteert de invloed van de zwaartekracht Fz (werkend op massa m aan het

uiteinde van de slinger) en de term .. -bX staat vOor het visceus wrijvingsmoment Mb welke

aangrijpt bij de draaiingsas. In dit onderzoek zijn b en y gelijk genomen aan respectievelijk 0.2 en

2.0.
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Hoofdstuk 4: Resultaten van simulaties

De in hoofdstuk 2 besproken methoden worden eerst toegepast op twee Duffing systemen

(paragraaf 4.1). Daama wordt de botsing oscillator onderzocht (paragraaf 4.2). Bij de Duffing sys

temen zullen duidelijke verschillen optreden tussen de diverse methodes. Met name in paragraaf

4.2 zal blijken dat de problemen die optreden nogal eens systeem athankelijk zijn. Het is daarom

van belang de resultaten met name vanuit fysisch oogpunt kritisch te beschouwen. Aan de hand
van dependule zal worden getoond wat het resultaat is indien de gebruikte grid vaor het

interpoleren veel fijner is dan die voor het integreren (paragraaf 4.3). Tot besluit voIgt een korte

beschouwing van de benodigde rekeninspanningen (paragraaf 4.4).

De figuren waarin de resultaten staan aangegeven zijn Poincare-doorsneden op de

tijdstippen to, to+T, to+2T.....etc. In bijlage C staan de resultaten weergegeven van simulaties met

drie andere Duffing systemen. Deze zullen hier niet aan de orde komen.

4.1 Het Duffing systeem

De twee Duffing systemen waarvan de simulaties hier worden besproken zullen aangeduid

worden als duffing 1 en duffing 2. Formule (3.1) geeft de bewegingsvergelijkingen. Gebruikte f(x)

en de waarden voor b en y staan weergegeven in tabel een. De tabel geeft tevens aan hoe groot het

tijdsinterval is waarover het systeem is geanalyseerd. Er wordt aangenomen dat na dit tijdsinterval

het transiente gedrag uitgedempt is. Voor zowel duffing 1 als duffing 2 is in principe steeds een

grid genomen van 100 bij 100 cellen. Voor elk van de celhoekpunten is vervolgens bepaald wat

voor asymptotisch gedrag erbij hoort.

f(x) b Y grid tijdsinterval

duffing 1 _x+x3 0.15 0.3 100*100 20T

duffing 2 x3 0.08 0.2 100*100 40T

Tabel 1: De onderzocbte Duffing systemen.

4.1.1 Integratie

Figuren 20 en 21 tonen de met behulp van integratie bepaalde oplossingen en bijbehorende

attractiegebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van een vierde orde Runge-Kutta integratie algoritme.

De resultaten dienen beschouwd te worden als een referentie waaraan de juistheid van de met

behulp van cell mapping verkregen resultaten afgelezen kan worden. Bij duffing 1 (figuur 20) ziet

men dat het systeem zich op de lange duur zowel chaotisch als periodiek (P-l) kan gedragen. De

chaotische oplossing is weergegeven door de puntjes, terwijl het sterretje (*) de periodieke

oplossing representeert. Voor de bijbehorende attractiegebieden geldt dat bet attractiegebied van de
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-Figuur 211: M.b.v. integratie bepaalde atmetoren

(d.lrmg 2).

-...
Figuur 20: M.b.v. integratie bepaalde anraetoren

en annctiegebieden (duffing I)
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Figuur 2Ib: M.b.v. integratie bepaalde attraetie

gebieden (dumng 2).

Figuur 22: M.b.v. ICM bepaalde anractoren en

atlraCliegebicden (duffing 1).
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-, --'"-, -" 0> , ,., ,-Figuur 23: M.b.v. ICM bepaalde attraetiegebie-

den (dumng 2).

-Figuur 24: M.b.v. TPICM bepaalde attractoren

en atlraClicgcbiedcn (duffing 1).
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periodieke oplossing gevormd wordt door de kruisjes (+) en het attractiegebied van de chaotische

oplossing wit gelaten is. De rondjes (0) worden afgebeeld op de sink cell. Op de rand van de beide

attractiegebieden ligt een zadeloplossing waarvan de stabiele tak de grens vormt tussen beide

attractiegebieden. Deze zadeloplossing wordt hier echter niet gevonden aangezien zij geen stabiele

oplossing is.

Duffing 2 (figuren 21a en 21b) heeft daarentegen geen chaotische oplossingen. Optredende

periodieke oplossingen zijn twee P-l oplossingen, twee P-2 oplossingen en een P-3 oplossing. Zij

slaan afgebeeld in figuur 21a. De P-1 oplossingen worden weergegeven door een rondje (0) en een

punt (.). Bijbehorende attractiegebieden zijn respectievelijk de rode en de gele gebieden in figuur

21b. De sterretjes (*) en rechte kruisjes (+) in figuur 21a vormen de twee P-2 oplossingen. Hun

attractiegebieden zijn in figuur 21b respectievelijk groen en zwart gekleurd. De P-3 oplossing,

tenslotte, wordt in figuur 21a voorgesteld door drie scheve kruisjes (x), zijn attractiegebied is paars

(figuur 21b)2. Zoals te zien zijn de attractiegebieden sterk verweven. De witte gebieden aan de

linkerkant en rechtsonder komen uiteindelijk buiten het beschouwde gebied (X1E[-2.0,2.0] A

x-F [2.0,2.0]) terecht. Deze punten zijn verder niet meer geanalyseerd, hetgeen overeenkomt met de

bij rCM gevolgde strategie. Voor vrijwel aIle beginwaarden (op 22 na) bleek na 40T het transiente

gedrag uitgedempt te zijn.

4.1.2 Interpolated Cell Mapping.

De resultaten, verkregen met ICM, zijn weergegeven in figuren 22 en 23. Zoals te zien

worden bij duffing 1 zowel de periodieke als de chaotische oplossing gevonden (figuur 22),

evenals de beide attractiegebieden. Het feit dat de chaotische attractor niet geheel overeenkomt met

de attractor uit figuur 20 komt door de gemaakte interpolatiefouten bij rCM. Met name in het

chaotisch attractiegebied spelen deze een rol, aangezien daar de faseruimtevervormingen groot

kunnen zijn. Een aantal punten linksonder in de figuur (aangegeven met een 0) wordt op de sink

cell afgebeeld. Door het systeem voor een langer tijdsinterval dan 20T te analyseren zullen de

punten die nu als een wolk om de chaotische attractor liggen, uiteindelijk op deze attractor

uitkomen. Men dient zich echter te realiseren dat het transiente gedrag in principe uitgedempt moet

zijn na 20T (zie figuur 20). Dat een aantal beginwaarden na 20T nog niet op de attractor zijn

terechtgekomen vindt zijn oorzaak in de fouten die bij het interpoleren gemaakt worden.

Ditzelfde verschijnsel doet zich bij duffing 2 in verhevigde mate voor. Uit figuur 23 blijkt

dat het attractiegebied van de P-1 oplossing (aangegeven met o's) veel kleiner uitvalt d~ deze

werkelijk moet zijn (figuur 21b). Het "verdwenen" deel van het attractiegebied is volgens de ICM

berekening chaotisch. Dat wit zeggen dat na 40T nog geen periodieke oplossing bereikt is. Dat de

overige attractiegebieden ook enigszins afwijken van de met behulp van integratie bepaalde gebie

den wekt geen verbazing. Immers door de sterke verwevenheid van de attractiegebieden kan als

2 De hier gebruikte notatie voor het aanduiden van de verschillende oplossingen en attractiegebieden
zaI, tenzij anders vermeld, consequent worden toegepast in paragraaf 4.1. De periodieke oplossingen
van duff"mg twee zullen in het hiemavoIgende niet meer worden afgebeeld aangezien deze
oplossingen door aIle methodes goed werden gevonden.
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gevolg van een interpolatiefout een trajectorie al snel in het verkeerde attractiegebied terechtkomen.

Bijbehorende beginwaarde wordt dan ten onrechte tot dit attractiegebied gerekend. De in het begin

van dit hoofdstuk gemaakte opmerking dat men bij de interpretatie van door ICM bepaalde

resultaten goed moet uitkijken, blijkt bijvoorbeeld hier uit het feit dat een van de P-1 oplossingen
voorgesteld wordt door een verzameling van 13 dicht bij elkaar liggende punten. Een argeloze

gebruiker zou kunnen concluderen dat hij met een P-13 oplossing te maken heeft!. Het verschijnsel

zou men eventueel kunnen tegengaan door de marge van 0.001 (paragraaf 2.1.4) te vergroten.

4.1.3 Tensor Product Interpolated Cell Mapping

De met behulp van TPICM bepaalde oplossingen staan in de figuren 24 en 26. Bij duffing

1 (figuur 24) blijken nu een aantal punten (meer dan bij ICM) die in werkelijkheid in het chaotisch

attractiegebied liggen, bij de periodieke attractor uit te komen. De chaotische attractor zelf heeft

een scherpere contour dan de met behulp van ICM gevonden attractor. AIleen nu liggen veel meer
punten van de chaotische attractor ten onrechte bij de periodieke attractor. De punten linksonder in
de figuur worden weer op de sink cell afgebeeld. AI met al kan men zeggen dat TPICM hier geen
verbeteringen teweeg brengt. Dit kan verklaard worden door het feit dat bij chaotisch gedrag de

trajectories zeer sterk atbangen van de gekozen beginwaarden. Zie figuur 25 waar het een en ander

nader uitgelegd wordt aan de hand van een eendimensionale situatie. Langs de horizontale as is de

beginwaarde x uitgezet en langs de verticale as staat zijn beeldpunt na integratie over tijdsinterval

T, x·. Het beeldpunt van x hangt zeer sterk af van de bijbehorende beginwaarde (chaotisch gedrag).

De horizontale as is opgedeeld in (1-D) cellen (discretisatie van de faseruimte). Nu proberen we in

de celmet randpunten X(l) en X(2) het beeldpunt van punt P te bepalen. De beeldpunten x(l)· ,X(2).

en de afgeleiden daarvan naar de beginwaarden zijn berekend met behulp van integratie (evenals

bij TPICM). Wordt nu met behulp van deze beeldpunten en afgeleiden, het beeldpunt van P (=P*)
bepaald middels interpolatie dan verkrijgt men P·(TPICM). Lineaire interpolatie tussen de

beeldpunten resulteert in P·(ICM). Zoals te zien wordt het beeldpunt p. veel beter benaderd indien

de afgeleiden niet worden meegenomen bij het interpoleren (ICM).

Voor duffing 2 (figuur 26) daarentegen worden de attractiegebieden veel beter bepaald dan

metbehulp van lCM, met name het attractiegebied van de P-l oplossing (rode gebied in figuur

26). De witte gebieden links- en rechtsonder worden op de sink cell afgebeeld. Ook het feit dat
de, niet afgebeelde, P-1 oplossing zelf uit een punt bestaat (en niet uit 13 punten zoals bij lCM)

pleit in het voordeel van TPlCM.

4.1.4 Hogere orde Lagrange interpolatie

De resultaten van lCM met bikubische interpolatie en ICM met kwadratische interpolatie

kwamen voor beide Duffing problemen sterk overeen. Daarom zijn aIleen de resultaten van ICM
met kwadratische interpolatie afgebeeld. Voor duffing 1 is te zien (figuur 27) dat toepassing van

hogere orde Lagrange interpolatie niet of nauwelijks tot verbeteringen leidt ten opzichte van bili
neaire interpolatie (ICM). AIleen bij duffing 2 (figuur 28) is er sprake van een aanzienlijke
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Figuur 25: Bepaling van hel beeldpunt van P

mel behulp van ICM en van TPICM.

-Figuur 27: M.b.v. Lagrange interpolatie (lew.·

dratiscb) bepaalde attracliegebieden

en attractorcn (duffing 1).
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Figuur 26: M.b.v. TPICM bepaalde altracliege

bieden (duffing 2).
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Figuur 28: M.b.v. Lagrange intcrpolatie (kwa

dratiscb) bepaalde attractiegebiedcn

(d"ffi"8 2).
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Figuur 29: M.b.v. MMS bepaalde attractoren en

attractiegebieden (duffing 1).

Figuur 30a: M.b.v. MMS bepaalde attracticgebic·

den (duffing 2).



Hoofdstuk 4 Resultaten van simulaties 31

verbetering ten opziehte van ICM (figuur 22). De (niet afgebeelde) periodieke oplossingen komen

volledig overeen met die in figuur 21. Bijbehorende attractiegebieden worden ook goed gevonden.

Hier en daar treden wat afwijkingen op, met name daar waar de gebieden sterk verstrengeld liggen.

Waarom hogere orde interpolatie in het ene geval beter uitpakt dan in het andere geval, is te
verklaren door het feit dat bij chaotisch gedrag door de sterke gevoeligheid met betrekking tot de

beginwaarden het nut van hogere orde interpolatie slechts beperkt is. Indien er aIleen periodieke

oplossingen bestaan is er van een dergeIijke gevoeligheid geen sprake. Hogere orde interpolatie

komt dan veel beter uit de bus.

4.1.5 Multiple Map Strategie

De resultaten van toepassing van MMS op duffing 1 en duffing 2 staan in figuren 29 en

30. Bij duffing 1 wordt de chaotische attractor veel beter bepaald dan bij voorgaande methoden.

Echter het aantal cellen dat afgebeeld wordt op de sink cell (in figuur 29 aangeduid met een 0) is
groter. Dit is eenvoudig uit te leggen aan de hand van figuur 31. Punt P zal zich na de eerste
atbeelding, t-t+~T, in de sink cell bevinden. Indien dit gebeurt is het niet meer mogelijk de
daaropvolgende atbeelding, t+~T-t+T, uit te voeren. Daardoor zal het punt P worden aangemerkt

als een punt dat naar de sink cell gaat, terwijl hij in werkelijkheid op de periodieke attractor

uitkomt. Bij ICM daarentegen bevindt P zieh na de atbeelding t-t+T, weer in het te beschouwen

gebied Q en zal punt P worden bepaald als een punt uit het attractiegebied van de periodie~e

oplossing.

Met betrekking tot het attractiegebied van de periodieke oplossing worden met behulp van

MMS iets minder punten gevonden dan bij ICM en TPICM. Dit effect is nog sterker indien een
grovere grid wordt genomen. De verklaring is dat het op bepaalde plaatsen in de faseruimte nogal

ongunstig is om op t+~T sec. te interpoleren. Het is beter om ICM toe te passen voor de
trajectories die zich op t+~T op zo'n plaats bevinden. Ook daar waar de verschillende trajectories

naar elkaar toe bewegen zal ICM beter uit de bus komen. Zie bijvoorbeeld figuur 32. De vier
hoekpunten komen in de loop van tijd steeds diehter bij elkaar te liggen. De cel contraheert dus.

Hierdoor zal de trajectorie van bijvoorbeeld punt P beter benaderd worden door pas op t+T te

interpoleren. Met betrekking tot duffing 2 geldt dat MMS met name het rode attractiegebied (figuur

30a) beter bepaald dan ICM, echter minder goed dan de methoden waarbij hogere orde inter
polatiefuncties worden toegepast. Een vrij groot deel van dit attractiegebied wordt nog ten onrechte

beschouwd als zijnde chaotisch (de kruisjes in figuur 30b). De attractiegebieden van de overige

oplossingen komen wat betreft het globale verloop goed overeen met de gebieden in figuur 21.

Echter evenals bij ICM treden op kleine schaal afwijkingen op (meer dan bij hogere orde

interpolatie). In vergelijking tot ICM is het gebied dat op de sink cell afgebeeld wordt bij MMS

weer grater (de rondjes in figuur 30b).
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-Figuur 3Ob: Ret ten onrechte gevondc.n ch,olisch

.ttrlctiegebied (+) en bet gehied dlt

op de sink e:t.1I wordt .fgebeeld (0).
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Figuur 31: Punt P komt bij MMS in de sink cell

terecbt en bij ICM niet
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Figuur 32: Conlrlclie vln een cel. -Figuur 33: M.b.v. MMSICM bcpaalde annctie-

gebieden en .ttractoren (duffing 1).

-Figuur 34b: Het len onrechte gevonden cbaotiscb

.Itractiegebied (+) en bel gebicd d.t
op de sink cell wordt Ifgcbeeld (0).
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gebieden (dumng 2).
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4.1.6 Multiple Map Strategie in combinatie met Interpolated Cell Mapping.
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Uit het voorgaande blijkt dat een combinatie van MMS met ICM (MMSICM) eventueel tot

verbeterde resultaten kan leiden. Hiertoe dient weI een geschikte norm gevonden te worden om

vast te stellen wanneer ICM en wanneer MMS toegepast moet worden. Als norm is hier genomen

dat MMS toegepast wordt indien een cel op t+T concaaf is of indien ds op t+~T groter is dan een.

In de overige gevallen gebruiken we IeM. De strategie wordt nu:

• Bepaal voor aIle celhoekpunten ,middels integratie, zowel de afbeeldingen die benodigd

zijn voor MMS als die welke voor ICM gebruikt wordt: t-t+~T, t+~T-t+T en t-t+T.

o Bepaal de gebieden (cellen) waar MMS in plaats van ICM toegepast moet worden.

• Bepaal middels interpolatie de trajectories, waarbij afhankelijk van de plaats in het fasevlak
ICM dan weI MMS wordt toegepast. Indien een trajectorie door MMS op de sink cell

wordt afgebeeld terwijl dat door toepassing van ICM niet zou gebeuren, wordt uiteraard

voor ICM gekozen.

Uit de figuren 33 en 34 blijkt dat zowel voor duffing 1 als voor duffing 2 een beter resul

taat wordt verkregen dan met MMS of ICM. Hiermee lijken de voordelen van beide methoden

gecombineerd te zijn. In geval van duffing 2 is het resultaat echter nog niet optimaal. Met name

het attractiegebied van een van de P-l oplossingen (het rode gebied in figuur 34a) wordt nog niet
volledig gevonden. In dat opzicht is de combinatie van ICM met hogere orde interpolatie nog

steeds het beste.

4.1.7 Gridverfijning of hogere orde interpolatie bij sterk vervormde cellen

Op die plaatsen waar de faseruimte sterk vervormd is wordt de grid verfijnd. Zoals eerder

vermeld kunnen hierbij verschillende criteria gehanteerd worden. Simulaties zijn gedaan met de

drie in paragraaf 2.5.2 voorgestelde normen. Bij duffing 1 bleken de resultaten voor deze drie

normen niet ver uiteen te lopeno Echter kijkende naar tabel 2, waarin het aantal verfijnde cellen

staat weergegeven, zien we dat indien het concaaf zijn van de cellen als criterium wordt gehanteerd

het aantal verfijnde cellen veel minder is. Relatief gezien levert dit dus het beste resultaat ( zie fi

guur 35). Ten opzichte van ICM is er sprake van een kleine verbetering. De chaotische attractor

wordt met name aan de rechterkant beter bepaald.

Wordt dezelfde strategie toegepast op duffing 2 dan vindt men daarentegen nauwelijks

verbetering. Toepassing van een van de twee andere normen leidt tot een veel beter resultaat

(figuur 36), vergelijkbaar met dat van hogere orde interpolatie. Slechts daar waar een sterke

verstrengeling van attractiegebieden optreedt, worden afwijkingen gevonden ten opzichte van figuur

21. Het aantal verfijnde cellen is echter in dit geval ook weer dusdanig groot dat men bijna ICM

met een tweemaal zo fijne grid aan het toepassen is (zie tabel 2).

Voor duffing 1 blijkt toepassing van kwadratische interpolatie op plaatsen waar de

faseruimtevervorming te groot is voor aIle drie de criteria een min of meer gelijk resultaat op te
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leveren. In figuur 37 slaan de berekendc oplossingen en aUracticgebieden indicn het concaaf zijn

van ccn eel als criterium wordt genomen. In vergelijking tot bet resultaat van leM is er geen

sprake van reele verbetering. Met betrekking tot de resultaten van toepassing op durfing 2 gelden

dezclfde conclusies als voor de methode waarbij de grid verfijnd wordt op plaatsen met grote

velVonningen (zie figuur 38).

gebrulkte nonn aantal te sterk vervonnde cellen aantal te sterk vervonnde cellen

(duffing 1) (duffing 2)

concaaf of divergent 8873 9515

divergent 8869 9515

concaaf 4965 2983

T.beJ 2: Aantal te sterk vervormde cellen met de gebruikte norm.

-Figuur 35: Daar waar de cellen coneaaf zijn is

de grid verfijnd (duffing 1).
-Figuut 36: Daar waat ofwei de cellen concaaf

zijn of de divergentie groter is dan 1,

is de grid verfijnd (duffing 2).

-Figuur 37: Daar waar de cellen concaaf zijn is

kwadralische interpolalie toegepast

(d"ffing 1).

-Figuur 38: Daar waar ofwei de cell en concaaf

zijn of de divergentie grater is dan 1,

is kwadratiscb gdntcrpolccrd (duf

fmg 2).
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4.1.8 Gridverfijning langs grenzen van aUractiegebieden.
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In figuur 39 staat het resultaat weergegeven van gridverfijning langs de grenzen tussen het

periodieke en het chaotische attractiegebied bij duffing 1. Alleen het grensgebied is afgebeeld. Oit

gebied bepaalt men door vanuit elke cel die op de grens tussen de twee attractiegebieden ligt vijf

cellen naar links en naar rechts en vijf cellen naar boven en naar onder te nemen. Het gekozen

aantal van vijf cellen is een arbitraire waarde. Teneinde de rekentijd te verkorten kunnen eventueel

ook minder cellen gekozen worden.

Het grensgebied heeft een twee maal zo fijne grid (200x200) als de rest van het beschouw

de gebied Q (100xI00). In figuur 39 is het attractiegebied van de periodieke oplossing weergege

ven door rondjes (0), de puntjes (.) stellen het attractiegebied van de chaotische oplossing voor.

Door de verfijning langs de grenzen van de attractiegebieden wordt het verloop van de attractiege

bieden beter bepaald dan bij ICM met een grid van 100 bij 100. Binnen het grensgebied komen de

resultaten, indien dit grensgebied niet te smal genomen wordt, overeen met die welke bereikt

worden indien over het gehele gebied een grid van 200 bij 200 wordt genomen. De bepaling van

het grensgebied neemt weinig tijd in beslag, zodat de totale berekening minder lang duurt dan de

berekening met een volledige 200 bij 200 grid.

In het geval dat de attractiegebieden sterk verweven zijn, zoals bij duffing 2 op bepaalde

plaatsen, kan het grensgebied erg groot uitvallen (eventueel zelfs de gehele faseruimte). Het is dan
zeker zo efficient om een nieuwe ICM berekening uit te voeren met een fijnere grid.

verpiaatsing

Figuur 39:. Aan de grenzen van deattractiege

bieden is de grid verfijnd. AIleen dit

grensgebied is afgebeeld.
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4.2 De botsing-oscillator

De vergelijkingen worden gegeven in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2. Hierin zijn y en r gelijk

genomen aan respectievelijk 0.20826 en 0.5. De grid wordt gevormd door 100 bij 100 cellen. Het
totale tijdsinterval waarover we de botsing-oscillator beschouwen is gelijk aan 40 maal de

periodetijd T, waarbij T gelijk is aan 23t. Een belangrijk verschil met de Duffing systemen uit de

vorige paragraaf is het feit dat dit systeem discontinu is. Wat voor gevolgen ciat heeft zal weldra

blijken.

4.2.1 Integratie

In figuur 40 staan de oplossingen zoals die met behulp van integratie zijn bepaald. Evenals

bij Duffing hebben we te maken met een P-1 oplossing (0) en met een chaotische oplossing

(onregelmatig liggende puntjes). De periodieke trajectorie staat afgebeeld in figuur 41. Het

attractiegebied van de periodieke oplossing (regelmatig liggende puntjes) wordt gescheiden van zijn

chaotische tegenhanger (wit gelaten gebied) door een zadeloplossing (*) en zijn stabiele manifolds
(+).3

0.2 0.4 0.6 0.8

0.8

0.6

0.4

0.2

:8
0

~
~ -0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0o 0.2 0.4 0.6 0.8

: ~1!111'111~'i'~I[~fl

verplaat<;ing verplaatsing

Figuur 40: Integratie Figuur 41: De trajectorie van de P-1 oplos

sing.

4.2.2 Interpolated Cell Mapping

~. Het resultaat van de IeM berekening staat in figuur 42. Zowel de periodieke als de

chaotische oplossing worden gevonden. Aan de linker en de rechterkant van de chaotische attractor

bevinden zitten echter nogal wat "ruispunten" waardoor de structuur niet altijd even duidelijk is.

Met betrekking tot de attractiegebieden blijkt dat een deel van het periodieke attractiegebied niet

3 Tenzij anders venneld, zal de bier gebruikte notatie voor bet aangeven van de verscbillende
oplossingen en attractiegebieden consequent aangebouden worden in deze paragraaf.
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verplaatsing

0:

x

Figuur 42: ICM (bepalen van de trajectorie ge

beurt aIleen door interpoleren)
Figuur 43: Grove fouten bij het interpoleren

t.g.v. het "overspringen" van cel

hoekpunten.
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verplaatsing .

Figuur 44: Punt 1 botst een keer vaker tegen de

wand dan punt 3
Figuur 45: ICM (interpolatie in combinati~ met

integratie)
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Figuur 46: TPICM Figuur 47: Bikubische interpolatie
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gevonden wordt (vergelijk figuur 40). De oorzaak hiervan wordt uitgelegd aan de hand van figuur

43. Beschouw de beginpunten een, twee, drie en vier. Van elk van deze punten zal de trajectorie

uiteindelijk bij P (de periodieke attractor) uitkomen. Stel nu dat op tijdstip t+T de punten een en

twee al in het onderste periodieke gebied zitten (1' en 2') en de punten drie en vier nog niet (3' en

4'), dan zal bij interpolatie binnen eel C het beeldpunt in de meeste gevallen in het chaotisch

attractiegebied terecht komen. Zodoende worden een aantal punten uit het attractiegebied van de

periodieke oplossing ten onrechte tot het attractiegebied behorende bij de chaotische oplossing

gerekend. Dit verschijnsel zal zich voordoen indien de hoekpunten van een eel niet een gelijk
aantal malen tegen de wand zijn gebotst. Zie eventueel figuur 44. Het moge duidelijk zijn dat er in

zo'n geval niet geinterpoleerd mag worden binnen die eel. Het alternatief is dan om over tijdsinter

val T te integreren. De interpolatie procedure moet daardoor iets aangepast worden. Deze wordt:

•
•
•
•
•

Bepaal in welke eel men zit.

Controleer of de hoekpunten van de eel een gelijk aantal malen tegen de wand zijn gebotst.

Zo, ja interpoleer dan tussen de beeldpunten van deze hoekpunten.

Indien niet, integreer dan over tijdsinterval At=T.
Herhaal de procedure tot men volgens het convergentiecriterium bij een attractor is

aangekomen of tot t=te (te=40T).

Oit alles resulteert in figuur 45. De oplossingen en bijbehorende attractiegebieden worden erg goed

bepaald (vergelijk figuur 40). Het periodieke attractiegebied wordt bijna volledig gevonden. Ook de

chaotische attractor vertoont weinig afwijkingen van wat hij moet zijn. Eventueel zou de structuur

linksboven iets beter bepaald kunnen worden. Van de 329577 keren dat we normaal zouden

interpoleren is er nu 69040 maal geintegreerd (over tijdsinterval T) omdat de hoekpunten niet even

vaak tegen de wand zijn gebotst. Dit resulteert in een vergroting van de CPU-tijd.

Aangezien het, door de discontinui'teit van het probleem, noodzakelijk is op bepaalde

plaatsen te integreren in plaats van te interpoleren, zal bovengenoemde combinatie van integratie

en interpolatie in het vervolg steeds toegepast worden.

4.2.3 Tensor Product Interpolated Cell Mapping

Het resultaat van toepassing van TPICM op de botsing-oscillator (figuur 46) is beduidend

minder dan dat van ICM. Met name het attractiegebied van de periodieke oplossing wordt

(bovenin) slechter bepaald. Dit valt te verklaren door het feit dat de invloed van de discontinui'teit

in x2 (de snelheid) niet meegenomen is bij de berekening van de (eerste orde) afgeleiden. In

werkelijkheid zijn deze op bepaalde plaatsen oneindig groot. Zie bijvoorbeeld figuur 44. Punt 1

botst hier tegen de wand en komt terecht in het bovenste deel van het attractiegebied (1'). Punt 3

daarentegen, botst niet en blijft inhet onderste deel (3'). Voor een van de trajectories met een
beginwaarde ergens op het lijnstuk tussen 1 en 3 zal de afgeleide van x2 naar zijn beginwaarde op

een bepaald moment oneindig groot zijn.
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Uit het bovenstaande voIgt dat men TPICM beter niet toe kan passen bij de analyse van

een discontinu systeem als de botsing oscillator.

4.2.4 Hogere orde Lagrange interpolatie

Bikubische en kwadratische interpoiatie resuiteerden beide in (oijna) hetzeifde resuiiaai.

Vandaar dat slechts een van beide resultaten is afgebeeld (bikubische interpolatie, figuur 47). Men

ziet dat er weinig verschillen zijn ten opzichte van figuur 40. In vergelijking tot ICM wordt de

chaotische attractor iets beter bepaald. Tevens komt het attractiegebied van de periodieke oplossing

linksboven beter overeen met het door middel van integratie bepaalde attractiegebied van de

periodieke oplossing. De vraag rijst echter of de verschillen relevant zijn. Het grate nadeel van

deze hogere orde interpolaties is weI dat er veel vaker gefutegreerd moet worden dan bij ICM.

Doordat men namelijk tussen meer dan vier hoekpunten interpoleert, komt het vaker voor dat de

"interpolatie-hoekpunten" een ongelijk aantal maal gebotst zijn. In zo'n geval wordt er gefutegreerd

in plaats van gefuterpoleerd. Bij bikubische interpolatie moet er op een totaal van 325945

atbeeldingen, 134344 keer gefutegreerd worden. Zodoende is ook de CPU-tijd langer dan bij ICM.

4.2.5 Multiple Map Strategie

Aangezien bij MMS per periode twee atbeeldingen gebruikt worden, moet ook tweemaal

zo vaak als bij ICM bijgehouden worden in welke cel interpolatie mogelijk is en in welke eel men

moet integreren. Uit de simulaties bleek dat op een totaal van 549233 atbeeldingen er 55499 keer

gefutegreerd moest worden.

Het resultaat van de berekening staat in figuur 48. De verschillen met figuur 40 (integratie)

zijn ook hier erg klein. Een duidelijke uitspraak over een verbetering ten opzichte van ICM is dan

ook niet te maken.

4.2.6: Multiple Map Strategie in combinatie met Interpolated Cell Mapping

Het resultaat van deze combinatie gaf weinig nieuws te zien ten aanzien van de resultaten

van de ICM en MMS. Daarom is zij ook niet afgebeeld. In dit geval moest er van de 629477

atbeeldingen 73945 keer gefutegreerd worden (eenmaal over tijdsinterval T, de rest over tijdsinter

val ~T). Het totale tijdsinterval dat er noodgedwongen gefutegreerd is, is veel kleiner dan bij IeM.

Zodoende is voor deze methode de CPU-tijd kleiner dan de CPU4ijd van ICM, ondanks het feit

dat de integratietijd voor ieder gridpunt 1.5 maal zo lang is. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de

meeste eellen MMS wordt toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van atbeeldingen over ~T

(Lp.v. over T). Aldus is de kans dat de vier hoekpunten een ongelijk aantal malen gebotst zijn veel

kleiner.
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4.2.7 Gridverlijning of hogere orde interpolatie bij sterk vervormde cellen
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In de figuren 49 en 50 staan de resultaten van simulaties voor de twee methoden indien het

concaaf zijn van een eel als criterium wordt genomen. Duidelijke verschillen met de voorgaande

resultaten zijn wederom niet aan te geven. Er zijn in vergelijking tot ICM weI iets meer punten die

als het ware nog onderweg zijn naar de chaotische attractor. Het is echter maar de vraag of dat een

wezenlijk verschil is. De "flap" aan de rechterbovenkant van de chaotische attractor wordt iets

beter bepaald dan bij IeM. Ook dit onderscheid is evenwel slechts marginaal. Met betrekking tot

het toepassen van een andere norm valt op te merken dat dat weinig invloed heeft.

4.2.8 GridverfIjning bij de grenzen van attractiegebieden

Voor de botsing-oscillator resulteert gridverfijning langs de attractiegebiedsgrenzen in

figuur 51. Buiten het grensgebied is de grid 100xl00. In het grensgebied is zij tweemaal zo fijn.

De rondjes geven het binnen het grensgebied liggende attractiegebied van de periodieke oplossing

aan, de puntjes vormen het attractiegebied van de chaotische oplossing. Tussen de beide attractie

gebieden wordt nog een zadeloplossing gevonden met bijbehorende stabiele manifolds (*).
Aangezien het grensgebied veel kleiner is dan dat bij het Duffing systeem (duffing 1), is de extra

benodigde CPU-tijd voor een nauwkeuriger bepaling van het verloop van de grenzen, kleiner. Door

de gridverfijning krijgt men op kleinere schaal een beter inzicht in het verloop van de attractiege

bieden. Op grote schaal echter blijft de ligging van de gebieden hetzelfde.

Figuur 48: MMS

-0.2

verplaatsing

0.2 0.4 0.6 0.8 o 0.2 0.4 0.6 0.8

verpiaatsing

Piguur 49: Gridverfijning op plaatsen waar de
cellen concaaf zijn.
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verpIaatsing'

Figuur 50: Hogere ordeinterpolatie op plaatsen

waar de cellen concaaf zijn.

4.3 De pendule
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-0.4 -0.3 -0.2

verplaatsing

Figuur 51: Gridverfijning langs de grenzen van

de attractiegebieden.

Zoals in paragraaf 2.1.1 al is vermeld heeft ICM ten opzichte van "de integratie-methode"

het voordeel dat het aantal beginwaarden waar vanuit ge'integreerd wordt, veel kleiner kan zijn dan

het aantal punten waarvan men de trajectories wil bepalen. Bij sommige dynamische systemen

hebben de attractiegebieden een zeer fijne structuur. Oit is bijvoorbeeld het geval bij de pendule

(hoofdstuk 3, paragraaf 3.3), waar deze fractaal is. Wil men dan enig inzicht krijgen in de structuur
vande attractiegebieden dan is het onontbeerlijk dat voor zeer veeI beginwaarden bepaald wordt
wat de bijbehorende limietoplossing is.

Uitgaande van een afbeelding die bepaald is door voor relatief weinig beginwaarden te

integreren over periodetijd T (grove integratiegrid), wordt voor een groot aantal beginwaarden de
trajectorie berekend met behulp van interpolatie (fijne interpolatiegrid). Het meest intensieve

integratieproces blijft hierdoor beperkt. Deze strategie is eerder toegepast door Tongue [11],[12].

Toepassing van dit alles op de pendule leidt tot het in figuur 52 gepresenteerde resultaat.

De integratiegrid is hierbij gelijk genomen aan 100 bij 100 cellen, terwijl de interpolatiegrid bestaat
uit 300 bij 300 cellen. Er worden twee periodieke oplossingen gevonden: een linksom en een

rechtsom draaiende beweging. De attractiegebieden van de beide oplossingen vertonen op bepaalde

plaatsen een zeer fijne structuur, welke veel minder goed gevonden zou zijn indien een veel

grovere interpolatiegrid gekozen was (bijvoorbeeld 100 bij 100 cellen). In figuur 53 staat het met

behulp van integratie behaalde resultaat. Zoals te zien wijkt figuur 52 hier niet veel vanaf. De ICM

berekening vergde echter veel minder rekeninspanning
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hoekverdraaiing hoekverdraaiing

Figuur 52: Met behulp van ICM bepaalde at

tractiegebieden van de twee periodie

ke oplossingen van de pendule.

Figuur 53: Met behulp van integratie bepaalde

attractiegebieden van de twee perio

dieke oplossingen van de pendule.

4.4 Benodigde rekeninspanning

Teneinde een notie te krijgen van de benodigde rekeninspanningen, is voor de verschillen
de strategieen de CPU-tijd gemeten. Deze zijn verkregen door simulaties met duffing 1 uit te

voeren. De grid is gelijk genomen aan 50 bij 50 cellen. Tabel 3 toont het resultaat. Het blijkt dat

ICM, MMS en de methoden waarbij gebruik gemaakt is van hogere orde Lagrange interpolatiefor

mules, ongeveer dezelfde CPU-tijden hebben. Een verklaring hiervoor is het feit dat het meest
rekenintensieve integreren voor aIle vier de methodes hetzelfde is. De combinatie van MMS en

ICM heeft ruim anderhalf maal zoveel rekentijd nodig dan ICM, hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt
wordt doordat er anderhalf keer zo veel gei'ntegreerd moet worden. Daamaast is ook de benodigde
geheugenruimte groter. Die methodes waarbij plaatselijk de grid verfijnd is of hogere orde
Lagrange interpolatie is toepast, hebben een veel grotere CPU-tijd dan ICM doordat er vaker

gemtegreerd moet worden en doordat de administratie in het programma vergroot wordt. Deze

laatste twee redenen zijn tevens de oorzaak van de grotere CPU-tijd behorende bij de methode

waarbij men de grid in het grensgebied verfijnt. TPICM, tenslotte, gebruikt behoorlijk veel
rekentijd als gevolg van het moeten integreren van een stelsel van acht (in plaats van twee)

differentiaalvergelijkingen.
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Methode CPU-tijden (sec.)

ICM 42.0

TPICM 128.0

Lagrange (kwadratisch) 48.6

Lagrange (bikubisch) 45.8

MMS 47.0

MMS gecombineerd met ICM 76.2

Gridverfijning op plaatsen met concave cellen 92.3

Hogere orde interpolatie op plaatsen met conca- 94.2

ve cellen

Gridverfijning langs attractiegebiedsgrenzen 92.84

Tabel 3: De benodigde CPU-tijden.

4 Dit is de benodigde CPU-tijd voor bet berekenen van bet verfijnde grensgebied. Hier is dus al een
ICM-berekening met een grove grid (50*50) aan vooraf gegaan om de grensgebieden te bepalen.
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Hoofdstuk 5: Parametervariatie.

Bij de analyse van een dynamisch systeem is het vaak van belang te weten hoe de

asymptotische oplossingen en de bijbehorende attractiegebieden veranderen indien een of meerdere

parameters (bijvoorbeeld demping of exitatie frekwentie) gevarieerd wordt. Zodoende kunnen de
.bifurcatiepunten varihetsysteern wordell bepaa.ld.

Met behulp van ICM kan men natuurlijk het dynamisch gedrag bij de verschillende para

meters steeds weer opnieuw bepalen. Hier is echter geprobeerd om uitgaande van een ICM

berekening (met een set parameters), het dynamisch gedrag te benaderen voor het systeem met een

gewijzigde parameter. De to18al benodigde CPU-tijd moet minder zijn dan twee maal de CPU-tijd

van een ICM berekening.

In paragraaf 5.1 proberen we, door aIleen te kijken naar de grenzen van de attractiegebie
den, inzicht te krijgen in de ligging van deze attractiegebieden na verandering van een parameter.
In paragraaf 5.2 worden de benodigde CPU-tijden met elkaar vergeleken.

5.1 Volgen van attractiegebiedsgrenzen bij parametervariatie

Een mogelijkheid om op relatief snelle wijze de invloed van een parameter op het

dynamisch gedrag te bepalen, is door aileen te kijken naar de grenzen van het attractiegebied. De
procedure wordt dan als voIgt:

•

•

•

Voor het systeem met ongevarieerde parameter wordt een ICM berekening uitgevoerd.

Bepaal de ligging van de grenzen van de attractiegebieden en beschouw het gebied rondom

deze grenzen, het grensgebied.

Voer voor dit grensgebied opnieuw een ICM berekening uit, aIleen dan voor het systeem
met gevarieerde parameter.

Met betrekking tot de nieuwe ICM berekening voor het grensgebied (het derde punt) geldt
dat indien een trajectorie buiten het grensgebied komt, men haar niet verder beschouwd. De
beginwaarde hoort nu tot het attractiegebied waarin de trajectorie buiten het grensgebied terecht is
gekomen. Het gebied om het grensgebied fungeert dus als een soort sink cell.

Indien het grensgebied breed genoeg wordt genomen, zal de grens tussen de attractiegebie

den binnen het grensgebied blijven liggen. Zij zal echter weI verschuiven. De nieuwe attractoren

kunnen nu eenvoudigweg bepaald worden door binnen elk attractiegebied een beginwaarde te

kiezen en vervolgens te integreren. Voor elk van deze beginwaarden zal de trajectorie uiteindelijk

naderen naar de bijbehorende attractor.
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In figuur 54 staat het resultaat van toepassing van bovenstaande strategie op een Duffing

systeem. Vergelijking (3.1) is hierbij de bewegingsvergelijking. Uitgegaan wordt van een rCM

berekening waarbij b en y gelijk genomen zijn aan respectievelijk 0.15 en 0.3 (zie figuur 22).

Vervolgens zijn de grensgebieden bepaald en is voor deze gebieden een nieuwe rCM berekening
uitgevoerd met b gelijk aan 0.17 in plaats van 0.15. Het deel van het grensgebied dat gerekend

wordt tot het attractiegebied van de periodieke oplossing is weergegeven met rondjes. Het

attractiegebied van de chaotische oplossing wordt gerepresenteerd door puntjes. Zoais ie zien biijkt

als gevolg van de parametervariatie het attractiegebiedvan de chaotische oplossing toe te nemen

ten koste van dat van de periodieke oplossing. De P-l oplossing is naar links verschoven. Ter

controle staan in figuur 55 de attractiegebieden en attractoren afgebeeld zoals die met een nieuwe

rCM berekening zijn bepaald. Hieruit blijkt dat het voorspelde verloop van de attractiegebieden

ook in werkelijkheid optreedt.
Indien de variatie van de parameter nogal groot is kan het voorkomen dat de grens buiten

het grensgebied komt te liggen. Teneinde ervoor te zorgen dat deze binnen het grensgebied blijft

moet het grensgebied gedurende de berekening steeds aangepast worden. Hiertoe wordt de strategie

uitgebreid met de volgende vier punten (deze volgen op de op de vorige pagina beschreven

procedure):

..

..

..

..

Bepaal waar de grens buiten het grensgebied komt.

Breid op die plaats het grensgebied met een aantal punten uit.

Bepaal voor deze extra punten middels rCM tot welk attractiegebied zij behoren.

Herhaal de laatste drie punten totdat de grens tussen de attractiegebieden binnen het

grensgebied ligt.

verplaatsing

Figuur 54: De attractiegebieden zoals die met
behulp van rCM voor het grensge
bied berekend zijn (Dufting: b=O.17
en y=O.3). Tevens zijn bijbehorende
attractoren aangegeven.

verplaatsing

Figuur 55: Met behulp van rCM berekende
attractoren en attractiegebieden (Duf
fmg b=O.17, y=O.3)

Bij deze "adaptieve" strategie kan het grensgebied door de gebruiker erg smal gekozen
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worden. Tijdens de berekening wordt dan door het programma het grensgebied uitgebreid op die

plaatsen waar het nodig is. In de meest extreme vorm wordt op het begin aIleen de grens tussen de

attractiegebieden als grensgebied gekozen.

Toepassing van dit alles op het hier beschouwde Duffing systeem leidt tot figuur 56. De

kruisjes geven hierbij het grensgebied aan zoals dat is gekozen door de gebruiker. (Dit gebied is

gelijk aan de grens tussen beide attractiegebieden van het oorspronkelijke systeem: b=0.15 en

1'=0.3). Het grensgebied is zodanig uitgebreid dat dezeiide grens voor het systeem met gevarieerde

parllmeter (b::O.l7)· nog .steeds in het· grensgebied .ligL .Binnen het grensgebiedwordt het nieuwe

attractiegebied van de P-l oplossing weergegeven door rondjes. De puntjes vormen het attractiege

bied van de chaotische oplossing. Ook uit deze figuur voIgt dat een vergroting van de demping

leidt tot een vergroting van het attractiegebied van de chaotische oplossing. Dat er enige afwij

kingen worden gevonden ten opzichte van figuur 55 komt doordat op het begin het grensgebied zo
klein is genomen.

verplaatsing

Figuur 56: Het volgen van de grens tussen het
attractiegebied van de periodieke op
lossing en dat van de chaotische oplos
sing (Duffmg: b=0.17, y=0.3).

Dezelfde strategie is toegepast op de botsing-oscillator (vergelijkingen (3.2) en (3.3».

Uitgegaan is van een IeM berekening waarbij y en r gelijk genomen zijn aan respectievelijk

0.20826 en 0.5 (figuur 45). Er is nu gepoogd te bepalen hoe de ligging van de attractiegebieden

verandert indien y verhoogd wordt naar 0.23026. Het resultaat is te zien in figuur 57. Hier stellen

de kruisjes (+) de oorspronkelijke grens (y=0.20826) tussen het attractiegebied van de P-l

oplossing en dat van de chaotische oplossing voor. De nieuwe grens (y=0.23026) wordt aangege

ven door de rondjes (0). Dit zijn in feite de cellen aan de rand van het attractiegebied van de

chaotische oplossing. De puntjes (.) vormen het in het grensgebied liggende deel van het bij de

periodieke oplossing behorende attractiegebied. De bij de attractiegebieden behorende oplossingen

zijn later middels integratie bepaald. Uit de figuur kan men afleiden dat een verhoging van y leidt

tot een vergroting van het attractiegebied van de periodieke oplossing. Deze oplossing zelf

verspringt van het onderste deel van zijn attractiegebied naar het bovenste dee!.
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Vergelijken we dit resultaat met het resultaat van een geheel nieuwe ICM berekening

(figuur 58) dan blijkt dat zij sterk overeenkomen. Echter uit figuur 58 voIgt dat rechtsonder in het

door ons beschouwde gebied een nieuw attractiegebiedje van de P-l oplossing ontstaat. Dit

gebiedje wordt met onze strategie van het volgen van attractiegebiedsgrenzen niet gevonden,

aangezien uitgegaan wordt van de al bestaande grenzen.

Opgemerkt dient te worden dat uit de figuren 57 en 58 voIgt dat bij een verdere vergroting

van y dechaotischeattractor waarschijnlijk· op een gegeven moment zalgaan raken aan de stabiele

manifold van de zadeloplossing. Deze stabiele manifold scheidt de beide attractiegebieden van

elkaar. Er is dan sprake van een zogenaamde blue sky catastrofe. Door de botsing wordt de

chaotische attractor niet-aantrekkend. Zij zal bij een verdere verhoging van y verdwijnen. Oat dit

alles ook echt optreedt is gecontroleerd door voor y=O.2500 met behulp van integratie de

oplassingen en bijbehorende attractiegebieden te bepalen. Er blijkt vaar deze waarde van y alleen

nog een P-l oplassing te bestaan.
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Figuur 57: Het volgen van de grens tussen het
attractiegebied van de periodieke op
lossing en dat van de chaotische
oplossing (botsing-oscillator:
y=0.23026).

5.2 Benodigde rekeninspanning

verplaatsing

.Figuur 58: Met behulp van IeM berekende
attractoren en attractiegebieden (bot

sing-oscillator: y=0.23026)

In het begin van dit hoofdstuk is al vermeld dat de benodigde rekeninspanning vaar het

bepalen van de nieuwe attractiegebieden en attractaren indien een van de parameters verandert

wordt, kleiner maet zijn dan de rekeninspanning die een geheel nieuwe ICM berekening vergt. De

benodigde CPU-tijden voar de methode waarbij het grensgebied steeds aangepast wardt en vaar

een geheel nieuwe ICM-berekening staan gegeven in tabel 4. De tussen haakjes staande getallen

geven de CPU-tijden welke benadigd waren voor de berekening van de nieuwe attractiegebieds

grenzen . Het blijkt dat de tatale simulatietijd van de "grensvalgmethode" vaor een groat deel
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wordt bepaald door de benodigde numerieke inspanning ter berekening van de attractoren (m.b.v.

integratie). Zoals te verwachten blijkt de (benaderings-) methode waarbij alleen naar het grensge

bied wordt gekeken veel minder rekeninspanning te vergen dan een geheel nieuwe ICM bereke

ning. Het verschil wordt groter naarmate het grensgebied kleiner is (vergelijk het verschil in

rekeninspanning tussen de beide methoden voor het Duffing systeem met het verschil in rekenin

spanning voor de botsing-oscillator)

Methode Benodigde CPU-tijd [sec.] Benodigde CPU-tijd [sec.]

Dulling (b=O.17 y=O.3) botsing-oscillator

(y=O.23026)

Methode met variabel 92.9 (48.5) 50.3 (29.6)

grensgebied (figuren 56 en 57)

Nieuwe ICM berekening (figu- 333.5 1056.9

ren 55 en 58)

Tabel4: De benodigde CPU-tijden.
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Hoofdstuk 6: Dimensiebepaling

Zoals in hoofdstuk 4 is gebleken hebben de attractiegebieden van de pendule aan de
grenzen een fractale structuur. In dit hoofdstuk wordt nu gepoogd om met behulp van ICM de

fractale dimensie van de attractiegebiedsgrenzen te bepalen. De manier waarop dat gebeurt is

volledig analoog aan die welke door Tongue gebruikt wordt in [12]. Eerst zal de algemene wijze

besproken worden waarop Grebogi e.a. [8] de fractale dimensies vanattractiegebiedsgrenzen

bepalen (paragraaf 6.1). Vervolgens gaan we nader in op de manier waarop men met behulp van

ICM deze methode kan toepassen (paragraaf 6.2), en tenslotte zal het resultaat gepresenteerd

worden in paragraaf 6.3.

6.1 Algemene methode

Men kiest eerst een gebied in de toestandsruimte waar de attractiegebieden een fractale

structuur hebben. De dimensie wordt nu bepaald door binnen het gebied random een aantal (Z)

beginwaarden te kiezen. Elke beginwaarde wordt gevarieerd met een kleine waarde e. Voor zowel

de oorspronkelijke beginwaarde als de gevarieerde beginwaarde bepaalt men middels integratie

naar welke attractor zij convergeren. Indien beide beginwaarden niet naar dezelfde attractor

convergeren dan is de ongevarieerde beginwaarde onzeker bij een variatie e. De fractie onzekere

beginwaarden op het totaal aantal gekozen beginwaarden Z wordt vervolgens bepaald. Deze duiden

we aan met f(e). Urebogi e~a. tonen aan dat, indien de attractiegebieden een fractale structuur

hebben, de grafiek waarin log(f(e» is uitgezet tegen log(e) een rechte lijn vormt. Voorwaarde is
weI dat e klein is. De dimensie wordt nu benaderd door:

d=2.0-a

Met: d de fractale dimensie

a de helling van bovengenoemde lijn

6.2 Dimensiebepaling met behulp van Interpolated Cell Mapping

(6.1)

Een combinatie van het bovenstaande met ICM komt erop neer dat met behulp van ICM

bepaald wordt naar welke oplossing een (gevarieerde) beginwaarde convergeert. Voor het overige

is de procedure hetzelfde als in paragraaf 6.1. Uiteraard is deze combinatie onnauwkeuriger dan de

methode uit de vorige paragraaf. Zij levert wat betreft de benodigde rekeninspanning aIleen maar

voordeel op indien vantevoren al met behulp van ICM de attractiegebieden en de attractoren

bepaald zijn. Dan is namelijk van elk celhoekpunt het met behulp van integratie bepaalde

beeldpunt al bekend. De extra benodigde rekeninspanning voor de dimensiebepaling bestaat dan

hoofdzakelijk uit het bepalen van 2Z trajectories door middel van interpolatie. Dat duurt veel

minder lang dan berekening van de trajectories met behulp van integratie.
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6.3 Resultaten
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Het resultaat van dimensiebepaling met behulp van ICM staat weergegeven in figuur 59. Er

is gebruik gemaakt van een grid van 100 bij 100 cellen. Z is gelijk aan 3000. Zoals te zien lopen

de t'S van 10-2 tot en met 10-1°. De lijn door de punten bepalen we met de kleinste kwadra

tenmethode, de helling is gelijk aan 0.2579. Uit formule (6.1) voIgt nu de dimensie: d=1.7421.

Deze isberekend voor het gebied 2.0~ls:n:en-3.1~2:s-1.16. Zoals te zienliggen depunten

redelijk goed op een rechte lijn. Aileen bij kleine t'S wijken de punten af. Dit is te verklaren door

het feit dat het interpoleren een veel grotere onnauwkeurigheid heeft dan 10-1°. Het is daarom dan

ook zeer de vraag of de f(t)-waarden voor Iage t'S weI juist zijn. Worden nu bij de bepaling van

de lijn aIleen de punten voor t:i!:10-9 meegenomen dan vinden we voor d de waarde 1.7344. Uit de

literatuur voIgt dat de dimensie van de attractiegebiedsgrenzen overal constant is en gelijk moet

zijn aan 1.7238 [12]. Het weglaten van de onzekere fracties voor kleine epsilons heeft dus een

positieve invIoed, de exacte waarde wordt echter niet gevonden. Dit was te verwachten.
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Figuur 59: De m.b.v. IeM bepaalde fracties onzekere beginwaarden uitgezet

tegen bijbehorende £-waarden (logaritmisch).
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Conclusies en aanbevelingen

Het in het voorgaande besproken onderzoek resulteert in de volgende conclusies en aanbevelingen:

•

•

•

•

•

De toepassing van ICM in eombinatie met hogere orde Lagrange interpolatiefuneties

(kwadnltiseh ofkubiseh) geeft noeh betere noeh sleehtere resultaten dan ICM indien het

systeem ehaotisch limietgedrag vertoont. Is dit laatste niet het geval dan resulteert

toepassing van hogere orde Lagrange interpolatiefuncties in een betere benadering van het

globale dynamisch gedrag. De rekentijden zijn hierbij vergelijkbaar met die van ICM. Het

verdient dan ook de aanbeveling om bij ICM hogere orde Lagrange interpolatieformules

toe te passen.

De combinatie van ICM met hogere orde interpolatiefuneties waarbij tevens de afgeleiden

van de trajectories naar de beginwaarden worden meegenomen (TPICM) levert in het geval
van chaotisch limietgedrag een slechtere benadering van de globale dynamica dan ICM.

Sterke begrensdheid van de chaotische evolutie en sterke afhankelijkheid van beginwaarden

zijn hier waarschijnlijk de oorzaken van. Indien aIleen periodiek limietgedrag optreedt geeft

TPICM betere resultaten. Eehter doordat de benodigde rekeninspanning vele malen grater

is dan bij ICM, is de toepassing van TPICM niet aan te raden.

Die methoden waarbij, op plaatsen in de faseruimte waar volgens een bepaalde norm de

faseruimtevervorming te groot is, de grid wordt verfijnd of hogere orde interpolatie wordt

toegepast geven meestal een beter resultaat dan ICM. Echter de benodigde rekentijden zijn

vaak meer dan twee maal zo hoog. De behaalde resultaatsverbeteringen wegen niet op

tegen de daarvoor benodigde extra rekeninspanningen.

De Multiple Map Strategie werkt goed bij het bepalen van chaotisehe oplossingen (beter

dan ICM). Echter op bepaalde plaatsen in de toestandsruimte, bijvoorbeeld daar waar de

trajectories naar elkaar toe bewegen, is het beter om ICM toe te passen. Een nadeel van

MMS is dat het gebied in de faseruimte dat op de sink cell afgebeeld wordt, grater is dan
bij ICM. De combinatie ven ICM met MMS (MMSICM) blijkt zowel in vergelijking tot

ICM als in vergelijking tot MMS, in het algemeen de beste resultaten op te leveren. Eehter

indien een systeem aIleen periodieke oplossingen heeft, is het resultaat minder dan dat van

de methoden waarbij hogere orde Lagrange interpolatieformules worden gebruikt. Het is

interessant om in de toekomst te pogen MMS en/of MMSICM te combineren met hogere

orde Lagrange interpolaties. De eerste twee zijn namelijk vooral goed in het benaderen van

chaotisch gedrag terwijl de laatste methode goede resultaten oplevert bij periodiek gedrag.

Toepassing van zowel ICM als de aangepaste versies van ICM op een systeem met een

discontinuiteit in de snelheid, blijkt de nodige problemen op te leveren doordat als gevolg

van de diseontinuiteit op bepaalde plaatsen de trajectories dusdanig ver van elkaar komen
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•

•

te liggen dat niet ge'interpoleerd mag worden. Door op deze plaatsen te integreren in plaats

van te interpoleren wordt voor alle methoden (op TPICM na) een erg goed resultaat

bereikt. De rekentijden worden echter ook veellanger.

Door bij ICM de interpolatiegrid veel fijner te nemen dan de integratiegrid kan men

attractiegebieden met fractale grenzen goed benaderen. De fractale dimensie van de deze

grenzen is daarentegen in dit onderzoek echter slechts grofweg bepaald met behulp van

ICM.

Uitgaande van een reeds uitgevoerde ICM berekening kan, van hetzelfde systeem met een

gevarieerde parameter, het globale dynamisch gedrag worden benaderd door alleen de

grel1zen van de attractiegebieden te volgen. Zodoende wordt een goed inzicht verkregen in

de invloed van een parameter op de ligging van de attractiegebieden. Deze procedure vergt

veel minder rekentijd dan een nieuwe ICM berekening. Deze "grensmethode" kan
eventueel nog verbeterd worden door de parameter stapsgewijs (in plaats van ineens) te

verhogen (cq. verlagen) tot de gewenste waarde. Naast het volgen van de attractiegebieds
grenzen kan het van belang zijn om ook de grenzen van het beschouwde gebied met de
sink cell in de gaten te houden. Deze laatste twee punten vormen stof voor verder

onderzoek.
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Bijlage A: InterpolatiefuDcties

Een interpolatiefunetie is een polynoom waarvoor geldt dat op een specifiek aantal punten

(knooppunten) zijn funetiewaarden en eventueel ook afgeleiden (tot een bepaalde orde), overeenko

men met de funetiewaarden respeetievelijk afgeleiden van een te benaderen funetie. Met behulp

van een Lagrange interpolatiefunetie worden aIleen de funetiewaarden gefit. Hermetiaanse

interpolatiefuncties nemen daarentegen ook afgeleiden mee.

Bij ICM worden de posities van de knooppunten (de hoekpunten van de cellen) in het

fasevlak als onbekenden besehouwd (deze worden later middels interpolatie bepaald). De positie

van elk punt binnen een eel hangt volgens een voorgeschreven funetie af van de knooppuntsposi

ties. Deze voorgesehreven funetie is de interpolatiefunctie. Hieronder voIgt een korte besehrijving

van door mij toegepaste interpolatiefuncties. Voor meer informatie wordt verwezen naar [13].

• Lagrange interpolatiefuncties

De Lagrange interpolatiepolynomen worden gedefinieerd door:

n

Lk(x) = II
i",oN..k

(A.1)

(A.2)

Hierin zijn Xi de x-waarden van knooppunt i. ~ is een polynoom van de graad n aangezien zij

beschreven wordt door het product van n lineaire functies. Zoals te zien geldt dat indien X gelijk is

aan xk, ~ gelijk is aan een. In aIle andere knooppunten is ~ gelijk aan nul.

Neem nu een eendimensionaal voorbeeld waarbij de functie cjl(x) aIleen bekend is op de

knooppunten Xo, Xl' x2 en x3• De Lagrange benadering cjl~x) kan worden gesehreven als:

3

<pL(x) =L <PiLi(x)
i",O

Met cjli de waarde van cjl(x) op x=xi. Het verloop van de polynomen I.;(x) en van de benaderings
functie cjlL(X) is weergegeven in figuur A1.

L,(X) 1 op X=X3

l
Oop x=Xo,lC,,x,

~l~ ... x
X o ~X2 X3

(b)

L,,(x) lop X"'Xo
~(x) lop X=.

T °op x"'x.,x"x, oop X=Xo,JC2,x,
1

'0 x, x, "> '0 x, x, xJ

L,{X) I op x=Xz

[£'
Xo Xl X2 X3

(0)

Figuur Al:(a) De Lagrange interpolatieformule. (b) De Lagrange polynomen.
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Lagrange benaderingsfuncties kunnen uitgebreid worden naar meerdere dimensies. Het

principe dat de functie opgebouwd wordt uit polynomen die op een knooppunt de waarde een

hebben en op de andere knooppunten nul zijn blijft hierbij gehandhaafd.

• Hermitische interpolatieformules

Zoalsc~vermeld worden hierook de afgeleidenop de verschillendeknooppunten meegeno..

men. Voor een eendimensionale interpolatiefunctie epH(X) geldt:

(A.3)

Met: «p(x)

x·1
orde

n

Hki

de te benaderen functie.

de punten waarop de waarden ep(x) en de afgeleiden daaIvan bekend zijn.
de orde van de Hermitische interpolatiefunctie

het aantal knooppunten Xi waartussen gemterpoleerd wordt

het Hermitisch interpolatiepolynoo1l1.

Voor Herrnitische interpolatiepolynomen geldt:

djH.
__~_'(X) =1 indien j=kAl=i

dxJ I

=0 de overige gevallen

Een en ander zal worden geillustreerd aan de hand van een benadering voor de eendimensionale

functie ep(x) met de knooppunten Xl en x2 (met X2-xI =I; zie figuur A2). Er wordt gebruik gemaakt

van een eerste orde Herrnitische benaderingsforrnule: epH(X). Dat wi! zeggen dat ter plaatse van de

beide knooppunten zowel de nulde als de eerste orde afgeleiden van epH(X) overeenkomen met die

van ep(x). Per polynoom Hki(x) worden nu vier eisen gesteld. Voor HOl(x) geldt bijvoorbeeld:

dH dH
HOI(Xl) = 1 HOl(X~=O __01 (x )=0 ~(x~=O (A.4)

dx 1 dx

Hiervan uitgaande wordt gekozen voor een kubische vergelijking met vier onbekende coefficienten:

HOl(x)=al+a2x+a3x2+a4x3

Met behulp van (A.4) kunnen de coefficienten worden bepaald:

3 2
a1 =1 a2=0 a3=-- a4=-

12 13

Dus:

De overige functies Hw Hoo en H12 worden op soortgelijke wijze verkregen. In figuur A2 staat het
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verloop van de interpolatiepolynomen Hki over het interval [X1,x2] afgebeeld.

Voor ej>H(X) geldt nu:

ej>H(X) =H
01

(x)ej>(O) +H
02

(x) ej>(I) +H
ll

(x) dej> (0) +H
12

(X) dej> (I)
dx dx

Deze is afgebeeld in figuur A2.

56

I
I
I
I
I

: x2=l

"~------T7:
, >---;X':
f------.x H,,(X) / I

Figuur A2: a) Hermitische interpolatieformule. b) Hennitische polynomen.

Ook hier is een uitbreiding naar meerdere dimensies in principe triviaal. Bij TPICM (Hoofdstuk 2,

paragraaf 2.2) is gebruik gemaakt van een tweedimensionale eerste orde Hermitische interpolatie

formule.
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Bijlage B: Comprimeren van de faseruimte.

Toepassing van ICM brengt met zich mee dat slechts gekeken wordt naar een deel van de
faseruimte RN, namelijk het gebied Q. Ret overige deel van de faseruimte noemt men de sink cell,

en wordt verder niet in beschouwing genomen. Rier zal nader in worden gegaan op een methode

waarbij middels een coordinaattransformatie de oneindig grote faseruimte geprojecteerd wordt op

een eindige ruimte zodanig dat met behulp van ICM de gehele ruimte RN beschouwd kan wordens.
Beschouw een tweedimensionaal systeem met de bewegingsvergelijkingen:

(B.l)

De volgende stap is om te proberen om een dynamisch equivalent systeem te verkrijgen , echter

met een eindige faseruimte. Dus:

~(t) =iC!!.(t)) tEll+ uEU2 !!. =[u1 u2Y (B.2)

Waarin U2 de gecomprimeerde versie van R,z. De overgang van systeem (B.1) naar systeem (B.2)
komt tot stand middels de comprimatie p(.). Riervoor geldt:

(B.3)

Ben eenvoudige vorm van p(.) is die waarbij zijn j-de component aIleen afhankelijk is van

de j-de component van y. In formulevorm:

UJO=PJO(YJO) uoE[uo 0 ,Uo ] j=1,2J J,1Dltt J,max
Aandeze comprimatie worden de volgende eisen gesteld:

• Q: R2_U2 is eenduidig

o Q-l: U2_R2 bestaat en is eenduidig

• lim Pj(Y) =uj,max en lim plY) =Uj,min
~~ ~~

Figuur B1 toont een voorbeeld van een eendimensionale comprimatie waarbij via een ellips

de oneindig lange Yl-as wordt afgebeeld op een begrensd gebied U=(-a1,a1). In dit geval is voor

p(.) af te leiden:

Door eventueel ook in andere richtingen op een dergelijke manier te comprimeren kunnen

faseruimtes met een hogere dimensie worden gecomprimeerd.

1 Het onderstaande is een bewerking van [14].
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Figuur B2: Vergroting van lengtes bij de over

gang van U naar R.

Na bepaling van J! wordt de ruimte U2 onderverdeeld in cellen en wordt met behulp van

vergelijkingen (B.2) een ICM berekening uitgevoerd. Hiertoe dienen deze vergelijkingen weI

bekend te zijn. Uit (B.3) voIgt dat:

li(t) =~I:P.(y(t))] = oJ!1.<t) (B.4)
- dt oy

Invullen van (B.l) en yet) =J!-lQ!.(t)) geeft:

!(t) = :~fCl!-lQ!.(t)))

Hiermee is vergelijking (B.2) afgeleid. Na de ICM berekening zijn de attraetoren en attraetiege

bieden in de geeomprimeerde ruimte bekend. Door eenduidigheid van de relatie tussen U2 en R2 is

nu ook de ligging van de oplossingen en attraetiegebieden in R2 te bepalen.

Comprimatie in combinatie met ICM heeft als voordeel boven "gewoon" ICM dat een

beeld verkregen wordt van een veel groter deel van de faseruimte. Nadelig is eehter het feit dat een
equidistante celverdeling in U2 (algemener: UN) overeenkomt met een niet-equidistante celverdeling

in R2 (algemener: RN). En weI zodanig dat naarmate een eel in U2 dichter bij de rand ligt, zijn

tegenhanger in R2 grotere afmetingen heeft. Zie bijvoorbeeld figuur B2. Het lijnstukje AB in U

komt overeen met het veellangere lijnstukje A'B' in R. Dit alles implieeert dat de nauwkeurigheid

van de ICM berekening afneemt voor grotere Yj (of uj ).

Voor een toepassing van het eomprimeren van de faseruimte in eombinatie met SCM

(Simple Cell Mapping) wordt verwezen naar [14].
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Bijlage C: Simulaties met Dulling systemen

In deze bijlage worden wat extra resultaten gepresenteerd van simulaties met Duffing syste

men. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn aIleen de resultaten van integratie, rCM, MMS,

MMSrCM en rCM in combinatie met bikubische interpolatie weergegeven. Aan de andere

methoden is geen aandacht geschonken aangezien deze, zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, door het

geleverde resultaat en de daarvoof benodigde rekeninspanning van minder belang zijn. De drie

"Duffings" welke onderzocht zijn worden aangeduid met duffing 3, duffing 4 en duffing 5.

Formule 3.1 geeft de bewegingsvergelijkingen. Nadere informatie omtrent de gebruikte parameters,

de gebruikte f(x), de gekozen grid en het maximale tijdsinterval waarover het systeem geanalyseerd
is staat weergegeven in tabel 5.

f(x) b Y grid tijdsinterval

duffing 3 x3 0.04 0.90 100*100 250T

duffing 4 x3 0.1 12.0 100*200 40T

duffing 5 x3 0.20 0.30 100*100 lOOT

Tabel 5: De onderzochte Duff"mg systemen.

Cl Dulling 3

Figuren Cl tot en met C5 geven de resultaten van toepassing van de verschillende

methodes op duffing 3. De stabiele oplossingen van dit systeem zijn allemaal periodiek (figuur
Cla). Namelijk twee P-2 oplossingen en een P-l oplossing. De P-2 oplossingen worden aangeduid

met twee *'s en twee +'s. Hun attractiegebieden zijn met dezelfde symbolen weergegeven. De P-l

oplossing wordt gerepresenteerd door een 0, bijbehorend attractiegebied is wit gelaten. De puntjes

duiden het gebied aan dat op de sink cell wordt afgebeeld. Door aIle methoden worden de drie

oplossingen gevonden. Met betrekking tot de bijbehorende attractiegebieden blijkt dat de resultaten

van (rCM met) bikubische interpolatie het beste overeenkomen met die van integratie. Ret gebied

dat op de sink cell wordt afgebeeld is bij MMS het grootst. Daardoor is bij MMS de structuur van

de attractiegebieden aan de linkerkant niet meer te zien. Vit vergelijking van rCM met MMSrCM

blijkt dat in sommige gebieden de ene methode beter is en in andere gebieden de andere methode.



Bijlage C: Simulaties met Duffmg systemen 60

2.5,-----.-----,---,----,-------,-------,----,-------,

2~··············· ;......... , : +.......... j........... j , -l

1.5 ~............... ; j ; + ; ; +... -l

0.5~ ; 0.... +

i o~··············· ;···········+······················1····· .... ,

-O.5~ +.......... ; ! +........... ;............; ! -l

-1

-1.5 ~ ;......... ;.......... ,····················1············ +.......... " .,.

-20~~-!0.2::-----:0:'-:.4---:--::'0.':-6--O::'c.s::---'--:-'1.2::-----:1,;.:,.4---:---,!1.6

verplaatsing verpIaatsing

Figuur CIa: De periodieke oplossingen van duf

fing 3, bepaald m.b.v. integratie.

Figuur CIb: De attractiegebieden van duffing 3,

bepaald m.b.v. integratie.
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Figuur C2a: De periodieke oplossingen van duf

fmg 3, bepaald m.b.v. ICM.

Fignur C2b: De attractiegebieden van duffing 3,

bepaald m.b.v. ICM.
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Figuur C3a: De periodieke oplossingen van duf

fmg 3, bepaald m.b.v. bikubische

interpolatie.

Figuur C3b: De attractiegebieden van duffmg 3,

bepaald m.b.v. bikubische interpola

tie.
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Figuur C4a: De periodieke oplossingen van duf

fing 3, bepaald m.b.v. MMS.

Figuur C4b: De attractiegebieden vanduffing 3,

bepaald m.b.v. MMS.
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Figuur C5a: De periodieke oplossingen van duf

fing 3, bepaald m.b.v. MMSICM.

Figuur C5b: De attractiegebieden van duffing 3,

bepaald m.b.v. MMSICM.

C2 Duffing 4

Zie de figuren C6 tot en met Ci0 voor de resultaten van de uitgevoerde simulaties. Er

blijkt (figuur C6a) dat voor dit probleem op de lange termijn zowel chaotisch als periodiek gedrag

kan optreden (evenals bij duffing 1). De chaotische attractor wordt weergegeven met puntjes, het

bijbehorende attractiegebied is wit. De P-i oplossing staat afgebeeld als een * (de a-figuren). Zijn

attractiegebied wordt ook aangeduid door sterretjes (de b-figuren). Het gebied dat gevormd wordt

door de puntjes gaat naar de sink cell. Uit de resultaten blijkt dat de limiet oplossingen wederom
door alle methoden worden gevonden. De chaotische attractor wordt door ICM het minst goed

bepaald. Bij bikubische interpolatie komt de structuur van de chaotische attractor erg goed overeen

met de structuur van de chaotische attractor uit figuur C6a (integratie). Men vindt echter evenals

bij ICM erg veel "ruispunten". Dit laatste is bij MMS en MMSICM veel minder het geval. De

attractiegebieden worden door alle methodes erg goed bepaald. SIechts hier en daar wijkt er een

puntje af. Alleen bij MMS is het attractiegebied van de sink cell groter dan bij de andere

methodes.
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Figuur C6a: De attractoren van duffing 4, be
paald m.b.v. integratie.

Figuur C6b: De attractiegebieden van duffing 4,

bepaald m.b.v. integratie.
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Figuur C7a: De attractoren van duffing 4, be

paald m.b.v. ICM.

Figuur C7b: De attractiegebieden van duffmg A,

bepaald m.b.v. ICM.
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Figllur C8a: De attractoren van duffing 4, be
paald m.b.v. bikubische interpola

tie.

Figuur C8b: De attractiegebieden van duffing 4,
bepaald m.b.v. bikubische interpo

latie.
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Figuur C9a: De attractoren van duffing 4,

bepaald m.b.v. MMS.
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Figuur C9b: De attractiegebieden van duffing 4,

bepaaldm.b.v. MMS.
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Figuur CIOa: De attractoren van duffing 4, be

paald m.b.v. MMSICM.

Figuur ClOb: De attractiegebieden van duffmg 4,

bepaald m.b.v. MMSICM.

C3 Duffing 5

Voor dit systeem komen de resultaten van de methodes precies overeen met het resultaat

van integratie. AIleen bij MMS gaat een deel van de beginwaarden naar de sink cell. Het resultaat

van integratie staat in figuur Cll, dat van MMS is weergegeven in figuur C12. De overige

resultaten zijn niet afgebeeld. Het systeem bevat twee P-l oplossingen, weergegeven met een + en

een o. Bijbehorende attractiegebieden worden gevormd door respectievelijk de +'s en de witte

gebieden. De puntjes komen uiteindelijk in de sink cell terecht. Dat voor dit systeem het globale

dynamische gedrag zo goed wordt benaderd heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de

demping behoorlijk groot is. De trajectories zullen dan in het algemeen wat sterker convergeren.

Aldus komen de celhoekpunten waartussen gefuterpoleerd wordt dichter bij elkaar te liggen. Dit

heeft een gunstig effect op de interpolatienauwkeurigheid.
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Figuur Clla: De periodieke oplossingen van duf

fmg 5, bepaald m.b.v. integratie.

Figuur 9llb: De attractiegebieden van duffing 5,

bepaald m.b.v. integratie.
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Figuur Cl2a: De periodieke oplossingen van duf

fmg 5, bepaald m.b.v. MMS.

Figuur Cl2b: De attractiegebieden van duffmg 5,

bepaald m.b.v. MMS.
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