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Samenvatting

Hysterese is een niet-lineair fenomeen dat een quasi-statische afhankelijkheid tussen variabelen
van een systeem beschrijft. Hoewel aanvankelijk ontdekt werd dat hysterese de relatie tussen de
magnetisatie en het magnetische veld van ijzer beı̈nvloedt, zijn daarnaast in de afgelopen decennia
hystereseverschijnselen waargenomen in verschillende klassen van systemen. Om deze reden
heeft hysterese de aandacht getrokken van wetenschappers in verschillende onderzoeksvelden
en zijn de pogingen om het te beschrijven gericht op zogenaamde fenomenologische modellen.
Deze modellen proberen het gedrag te beschrijven, onafhankelijk van de onderliggende fysieke
processen.

Een bekend kenmerk van de systemen die hysterese vertonen, zijn de lussen die optreden
in de input-output-fasegrafiek wanneer de input periodiek is. In de literatuur kunnen we de
karakterisering van de klasse van hysteresegedrag bepalen op basis van de oriëntatie van deze
lussen, d.w.z. met de klok mee of tegen de klok in. Er zijn echter ook complexe hysteresislussen
waargenomen die een combinatie van sublussen met beide oriëntaties vertonen.Deze klasse van
complex hysteresisgedrag wordt vlinderhysterese genoemd en is waargenomen in bijvoorbeeld
slimme polymeren, optische systemen en mechanische systemen. Ondanks de uitgebreide liter-
atuur over de analyse van hysterese, zijn de specifieke kenmerken die de huidige hysteresemod-
ellen in staat zouden stellen om vlinderhysteresislussen te beschrijven, niet goed vastgesteld. In
dit proefschrift onderzoeken we twee hysteresismodellen: de Preisach hysteresis-operator en de
Duhem-hysterese-operator. We karakteriseren de condities die nodig zijn voor het verschijnen
van vlinderhysteresislussen in de corresponderende input-output faseplot onder toepassing van
periodieke inputs.

We bestuderen voorbeelden van systemen die hysteretische elementen bevatten op basis van
onze karakterisering. We analyseren bijvoorbeeld het klassieke probleem van een Lur’e-systeem
waarvan de niet-lineariteit van de feedback een Preisach-vlinderoperator is, d.w.z. een klasse
van Preisach-operatoren die vlinderlussen kan vertonen in zijn input-outputfaseplot. Verder,
geı̈nspireerd door een nieuwe klasse van systemen waarvan het werkingsprincipe gebaseerd is
op het gebruik van het geheugeneffect van hysterese om een bepaalde outputconfiguratie vast te
houden, introduceren we het zogenaamde restantcontroleprobleem. Een restant verwijst naar de
remanentie in de uitgangswaarde van een hysteretisch systeem waarvan de ingangswaarde per-
manent op nul is gezet na variatie binnen een compact tijdsinterval. Het restantcontroleprobleem
origineert uit het idee om het restant naar een referentiewaarde te drijven.

Bij fysieke systemen, zoals piëzo-elektrische aandrijvingen, kan het op nul zetten van de
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input nadat het restant zijn referentiewaarde heeft bereikt, het stroomverbruik en de energiedissi-
patie verminderen. We onderzoeken een recursief algoritme dat in staat is om de outputrestant van
een Preisach-vlinderhysterese-operator en een klasse Duhem-hysterese-operatoren aan te sturen.
Door een bepaalde configuratie aan te kunnen houden zonder de noodzaak van een constante in-
put, is het mogelijk om de controlerende input in de tijd te multiplexen in systemen met meerdere
actuatoren die hysterese vertonen. Op basis van dit attribuut onderzoeken en stellen we ook een
besturingsalgoritme voor voor een nieuw complex op hysterese gebaseerd systeem genaamd de
Hysteretic Deformable Mirror (HDM).
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