
DIAGNOSTYKA’ 4(44)/2007 

KLEPKA, UHL, Matlab® Flutter Toolbox 

85

 

 

MATLAB® FLUTTER TOOLBOX  
 

Andrzej KLEPKA, Tadeusz UHL 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydzia  In ynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki 

Al. Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków fax. 012 634-35-05, andrzej.klepka@agh.edu.pl, tuhl@agh.edu.pl  

 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono oprogramowanie do ledzenia zmian warto ci parametrów 

modalnych w czasie eksploatacji konstrukcji. Algorytm identyfikacji estymuje parametry modalne, 

które odpowiedzialne s  za zachowanie dynamiczne uk adu. Na ich podstawie mo na okre li  lub 

przewidzie  np. zjawisko flatteru. Predykcja tego rodzaju zjawisk ma niebagatelne znaczenie dla 

poprawno ci dzia ania uk adu mechanicznego jak równie  dla celów diagnostycznych. 

Zastosowany algorytm zosta  stworzony w oparciu o transformat  falkow  pozwalaj c  na 

rozprz ganie postaci drga  oraz algorytm RLS (Recursive Least Square). Po czenie metody 

filtracji sygna u z szybkim algorytmem pozwalaj cym na estymacj  parametrów modelu 

pozwoli o na stworzenie narz dzia dzia aj cego w czasie rzeczywistym. 

 

S owa kluczowe: transformata falkowa, algorytm RLS, analiza modalna. 

 

MATLAB® FLUTTER TOOLBOX 

 

Summary 

In the paper a software tool for real time modal model tracking has been presented. 

Identification algorithm estimates modal parameters during system operation. On the basis of this 

parameters e.g. a flutter phenomena could be tested during a flight. Prediction of this phenomena 

can be applied for damage detection and system diagnostics. Applied algorithm has been 

formulated using wavelet transform (for vibration modes decoupling) and RLS (Recursive Least 

Square) algorithm for model parameters estimation. Proposed solution, due to computational 

efficiency, can help to identify modal parameters of operating structures in real time. 

  

Keywords: wavelet transform, RLS algorithm, modal analysis. 

 

1. WST P  
 

Identyfikacja parametrów modalnych konstrukcji 

mechanicznych w warunkach eksploatacyjnych jest 

zadaniem bardzo trudnym. Brak mo liwo ci 

wykonania eksperymentu niejednokrotnie zaw a 

aplikacyjno  klasycznych metod analizy. 

Dodatkowym problemem jest cz sta 

niestacjonarno  uk adów mechanicznych w trakcie 

pracy oraz brak mo liwo ci zmierzenia wymuszenia 

dzia aj cego na uk ad. Do tego typu analiz 

konieczne jest opracowanie metod pozwalaj cych na 

ledzenie zmian parametrów uk adu 

odpowiedzialnych za jego zachowania dynamiczne. 

Jedn  z tych metod jest metoda oparta 

o rekurencyjny algorytm najmniejszych kwadratów 

RLS. Pozwala ona na estymacj  wspó czynników 

modelu na podstawie bie cej odpowiedzi uk adu. 

Ograniczeniem tej metody jest skomplikowany 

proces estymacji parametrów modalnych 

wymagaj cy wyznaczenia pierwiastków 

charakterystycznych równania. Dla modeli 

wy szych rz dów jest to zadanie znacznie 

obci aj ce zasoby sprz towe, co grozi utrat  

rekurencyjno ci algorytmu. Rozwi zaniem tego 

problemu jest redukcja rz du modelu w taki sposób, 

aby wyniki estymat dawa y prawid owy obraz 

dynamiki uk adu. Do tego celu u yto filtru 

falkowego bazuj cego na ci g ym przekszta ceniu 

falkowym. W pracach [5, 6] udowodniono, e 

transformata falkowa Morleta rozprz ga postacie 

drga . Dzi ki w a ciwo ciom tego rodzaju filtracji 

rz d modelu znany jest z góry i wynosi dwa, 

poniewa  ledzona jest jedna rozprz gni ta posta . 

Po czenie tych dwóch algorytmów pozwoli o na 

stworzenie narz dzia do ledzenia wybranych 

cz sto ci w asnych uk adu oraz odpowiadaj cych im 

wspó czynników t umienia modalnego. Redukcja 

modelu znacznie obni y a zapotrzebowanie na moc 

obliczeniow , co z kolei umo liwia zastosowanie 

algorytmu do analiz procesów szybkozmiennych, 

gdzie, okre lenie parametrów dynamicznych uk adu 

ma znaczenie dla bezpiecze stwa pracy urz dzenia. 

Narz dzie FLUTTER TOOLBOX zosta o 

przetestowane przez zespo y badawcze ONERA 

oraz Airbus w ramach europejskiego projektu 

badawczego FLITE2. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE  
 

W zaproponowanej metodzie wyznaczania 

parametrów modelu sygna  filtrowany jest przy 

u yciu transformaty falkowej, któr  opisuje 

równanie: 

dt
a

bt
gtx

a
baxWg

*1
,      (2.1) 

gdzie: a  –  parametr skali, b – parametr 

dekompozycji czasowej, x(t) – analizowany sygna  

czasowy, g – funkcja falkowa. Transformata 

falkowa jest metod  dekompozycji sygna u 

i reprezentuje go na p aszczy nie czas – 

cz stotliwo . Umo liwia to analiz  uk adów 

znajduj cych si  w stanach niestacjonarnych. 

Pozwala tak e na rozprz ganie postaci drga  co 

zosta o opisane w pracach [5 ,7, 9]. Jako funkcj  

falkow  przyj to falk  Morleta (rys. 1) opisan  

równaniem[11] : 

22

2

0

t

tfj
eetg   (2.2) 

 
Rys. 1. Falka Morleta 

 

Dzi ki filtracji falkowej i rozprz gni ciu postaci 

drga , rz d modelu uk adu reprezentowanego przez 

sygna  jest znany. Narzuca to sposób estymowania 

parametrów modalnych. Dla uk adów drugiego 

rz du opisanego równaniem(2.3), 

tqCtyqA   (2.3) 

gdzie: 2

2

1

11 qaqaqA , 2

2

1

11 qcqcqC ,  

a 
2121 ,,, ccaa s  wspó czynnikami równania 

charakterystycznego, proces estymacji cz sto ci 

w asnych i modalnych wspó czynników t umienia 

sprowadza si  do wyznaczenia i  przy za o eniu, 

e: 

],,1,,[ 2121 ccaakT
, (2.4) 

Oznacza to, e pierwiastki równania wyznaczane 

s  jako (2.5): 

2

1a
i

,  (2.5) 

 gdzie: 

 2

2

1 4aa   (2.6) 

W przypadku t umienia podkrytycznego 

pierwiastki te s  zespolone i maj  posta (2.7): 

j ,  (2.7) 

gdzie:  – wspó czynnik t umienia odniesiony do 

cz sto ci drga  w asnych niet umionych,  – 

cz sto  drga  w asnych t umionych. 

Zale no  (2.7) mo na tak e zapisa  jako: 

 

21j ,  (2.8) 

gdzie:  jest bezwymiarowym wspó czynnikiem 

t umienia wyra onym jako: 

22
,  (2.9) 

a  cz sto ci  drga  w asnych niet umionych 

wyra ona jako: 

22
.  (2.10) 

Zagadnienie to nie jest skomplikowane, przez co 

jego z o ono  obliczeniowa jest ma a. Wyznaczone 

z równania (2.5) warto ci i  odpowiadaj  cz ci 

zdeterminowanej uk adu, opisuj cej jego dynamik  

w postaci zbioru modalnych wspó czynników 

t umienia oraz cz sto ci drga  w asnych.  

Metoda wyznaczania wspó czynników modelu 

oparta jest o algorytm RLS. Dla systemu 

komputerowego algorytm ten mo na przedstawi  

nast puj co [2]: 

Krok 1: Pobranie bie cej odpowiedzi systemu 

)(iy  z przetwornika A/C. 

Krok 2: Obliczenie estymatora b du predykcji )(ˆ i   

jako ró nicy pomi dzy aktualn  warto ci  wyj cia 

procesu, a warto ci  „przewidzian ” przez model, 

bazuj c na jego oszacowanych parametrach 

uzyskanych w poprzednich iteracjach: 

)1(ˆ)()()(ˆ iiiyi T  (2.11) 

gdzie: )(i - wektor obserwacji wyj ciowo-

wej ciowej (ang. regressor vector), 

)(ˆ i  - estymator b du predykcji, )(i - wektor 

parametrów modelu 

Krok 3: Uaktualnienie wektora wzmocnie : 

)()1()(

)()1(
)(

iii

ii
iL

T P

P
 (2.12) 

gdzie  - wspó czynnik zapominania (ang. 

Forgetting factor)  

i aktualizacja macierzy kowariancji )(iP : 

)()1()(

)1()()()1(
)1(

1
)(

iii

iiii
ii

T

T

P

PP
PP (2.13) 

Krok 4: Aktualizacja wektora estymowanych 

parametrów modelu )(ˆ i : 

)1(ˆ)()()()1(ˆ)(ˆ iiiyiLii T
(2.14) 

oraz wektora obserwacji : 

)](ˆ),...,1(ˆ),(ˆ

),(),...,1(),([)(

C

A

niii
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Krok 5: Oczekiwanie na nast pn  próbk  i powrót 

do Kroku 1, 

i  - oznacza kolejny numer próbki uzyskanej 

z przetwornika A/C. 

Schematycznie dzia anie algorytmu przedstawia 

rys. 2. 
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Rys. 2. Schemat dzia ania algorytmu 

Algorytm identyfikacji parametrów modalnych 

podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym 

gromadzone s  dane oraz wyznaczane parametry 

modalne zawarte w pierwszym odcinku 

analizowanego sygna u. Podej cie takie ma na celu 

wyznaczenie parametrów algorytmu RLS, które 

przekazywane s  iteracyjne w dalszej cz ci analizy. 

Drug  przyczyn  takiego podej cia jest tzw. „efekt 

ko ca” transformaty falkowej (rys. 3). 
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Rys. 3. Efekt ko ca” transformaty falkowej 

 

Nieuwzgl dnienie tego zjawiska powoduje, e 

w kolejnych kokach iteracji algorytm nie ma 

zapewnionych tych samych warunków 

pocz tkowych. Mo e to doprowadzi  do b dnych 

wyników analizy.  

Dodatkowo aby przyspieszy  proces estymacji 

parametrów modalnych zrezygnowano ze 

standardowych procedur na rzecz zale no ci 

analitycznych(2.15, 2.16). 
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gdzie:  - cz stotliwo  drga  w asnych uk adu,  

 - modalny wspó czynnik t umienia, 

Ts  - czas próbkowania sygna u. Eliminuje to 

potrzeb  wyznaczania pierwiastków 

charakterystycznych równania.  

Dzi ki redukcji zapotrzebowania na moc 

obliczeniow  proces estymacji parametrów 

modalnych mo e by  przeprowadzany równolegle 

dla kilku postaci drga  (rys. 4). 

 

 

Rys. 4. Schemat zrównoleglenia oblicze  

 

3. ESTYMACJA PRZEDZIA U UFNO CI 
PARAMETRÓW MODALNYCH 

 

Dla metod rekursywnych istnieje mo liwo  

wyznaczania macierzy kowariancji wspó czynników 

modelu z zale no ci: 

1*1 iPiLiP
iP

T

, (3.1) 

gdzie:  jest wspó czynnikiem zapominania, 

a macierz  wektorów w asnych. 

Wektor wariancji wspó czynników modelu 

definiowany jest jako: 

)(,...,,,,...,, 222222

2121
Pdiag

nn cccaaa
   (3.2) 

gdzie 
2

ia  jest wariancj  i- tego parametru modelu. 

Wyznaczenie odchylenia standardowego 

parametrów modalnych dla zadanego modelu 

w sposób analityczny jest zagadnieniem 

skomplikowanym ze wzgl du na nieliniow  

zale no  pomi dzy parametrami modelu 

a parametrami modalnymi. W celu uproszczenia 

tego zagadnienia stosuje si  metod  rozwini  

Taylora pierwszego rz du [1]. 

Przyjmijmy oznaczenia: 

],,...,,[ˆ
2211 nsN fff  - wektor 

wyestymowanych parametrów modalnych, 0 - 

wektor rzeczywistych parametrów modalnych 

uk adu. Wprowadzaj c macierz kowariancji 

parametrów modalnych oznaczon  jako nP ˆˆ , 

odchylenie standardowe parametrów modalnych 

mo na estymowa  wed ug zale no ci: 
T

NNn EP ˆˆˆˆ
00

 , (3.3) 

gdzie E jest warto ci  oczekiwan . Równanie (3.3) 

mo na zapisa  jako: 

T

NnN

T

N

T

NNNn

JPJ

JEJP

ˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆ
00  (3.4) 
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gdzie: NJ ˆ  jest Jakobianem okre lonym 

zale no ci  [1]: 

n

mmm

n

n

fff

fff

fff

J

21

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

 (3.5) 

Macierz ta jest w ogólnym przypadku 

niemo liwa do wyznaczenia. Konieczne jest wi c 

zastosowanie ró niczkowania numerycznego. 

Dodatkowo elementy macierzy Jakobianu 

wyznaczane s  dla homogenicznej cz ci modelu 

i w dalszej notacji oznaczone jako 
H

N
ˆ . Do 

wyznaczania elementów macierzy Jakobianu 

zastosowano teori  ró nicy centralnej (rys. 5). 

 
Rys. 5.Wyznaczanie warto ci pochodnej metod  

ró nicy centralnej[3] 

 

W metodzie tej zaleca si  aby parametr 

zaburzenia dx by  co najmniej o rz d mniejsz  ni  

wymagana dok adno . 

Korzystaj c z powy szych zale no ci i – ty 

element macierzy Jakobianu mo na zapisa  

w postaci: 

dx

dxfdxf
J i

H

Ni

H

NH

Ni
2

ˆˆ
ˆ  (3.6) 

 

4. FLUTTER TOOLBOX – ANALIZA 
WYNIKÓW BADA  FLATTEROWYCH 

 

Korzystaj c z powy szych zale no ci 

opracowano narz dzie umo liwiaj ce ledzenie 

wybranej cz sto ci w asnej uk adu w czasie 

rzeczywistym (rys. 6).  

Wszystkie procedury zosta y opracowane 

w rodowisku MATLAB/SIMULINK. Narz dzie 

posiada mo liwo  ustalenia parametrów tj. rodzaju 

funkcji falkowej, rz du modelu, wspó czynnika 

zapominania. Parametry oznaczone na rysunku 

powy ej jako „window”, „del” i „shift” stanowi  

o opó nieniu czasowym (rys. 7). 

 

 

Rys. 6. Flutter toolbox 

 
Rys. 7. Oznaczenia parametrów algorytmu 

 

Podej cie takie jest konieczne ze wzgl du na 

„efekt ko ca”. Powoduje on zmian  amplitudy 

rozprz gni tej postaci na ko cach przebiegu 

czasowego (rys. 3). Algorytm estymacji parametrów 

modelu mo e interpretowa  to zjawisko jako zmian  

parametrów modelu, co z kolei mo e prowadzi  do 

b dnych wyników analiz. Wed ug za o e  projektu 

maksymalny czas opó nienia wynikaj cy  

z przetwarzania danych nie powinien przekroczy   

1 sekundy. Aby algorytm spe nia  wymagania 

czasowe musi spe niona by  zale no : 

 

shift[s]+del[s]+czas_analizy_del_próbek 

max_opó nienie  (4.1) 

 

Dla tak przyj tych za o e  dokonano licznych 

analiz sygna ów pochodz cych zarówno z symulacji 

jak i danych rzeczywistych. Dane symulacyjne 

opracowa a firma Airbus w ramach projektu 

EUREKA. Zawieraj  one przebiegi czasowe 

przyspiesze  drga  elementów samolotu w trakcie 

lotu z ró nymi pr dko ciami, na ró nym pu apie 

oraz przy ró nych wymuszeniach (turbulentnym, 

losowym, sinusoidalnym). Dane rzeczywiste zosta y 

zarejestrowane w trakcie lotu samolotu PZL M28 

SkyTruck. Rezultaty wcze niejszych analiz 

z u yciem filtracji falkowej oraz algorytmu RLS 

mo na znale  w [4, 8, 9, 10]. Przyj to przedzia  

ufno ci na poziomie 95,5% (zaznaczony na 

rysunkach kolorem czerwonym). Wybrane wyniki 

analiz danych symulacyjnych przedstawia rys. 8. Jak 

mo na zaobserwowa  algorytm reaguje na zmian  

amplitudy sygna u spowodowan  zmian  warunków 

pracy uk adu. Szczególnie wa n  rol  odgrywa tutaj 
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wspó czynnik t umienia (rys. 8b), którego spadek 

warto ci mo e wiadczy  o mo liwo ci wyst pienia 

zjawiska flatteru. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 8. Przebieg czasowy przyspiesze  drga  (a), 

cz stotliwo  drga  (b) oraz t umienie (c) dla postaci 

2.1Hz, pr dko  375 – 390 w z ów, wymuszenie 

turbulentne 

 

Wybrane wyniki analiz danych rzeczywistych 

przedstawia rys. 9. 

a) 

 
 

 

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
Rys. 9. Przebieg czasowy przyspiesze  drga  (a), 

cz stotliwo ci drga  (b) oraz t umienie dla 

poszczególnych postaci: 5,12Hz (c), 8Hz (d), 

12,8Hz (e), pr dko  172 w z y, pu ap10000stóp 

 
5. PODSUMOWANIE 
 

Metoda filtracji falkowej, u ywana jako 

narz dzie wst pnego rozprz gania postaci drga   

w sposób znacz cy u atwia i przyspiesza proces 

estymacji parametrów modalnych przy pomocy 

algorytmu RLS. Eliminuje si  w ten sposób proces 

filtracji pasmowej sygna u, niezb dny w przypadku 

stosowania klasycznej metody RLS. Znany i niski 
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rz d modelu zmniejsza zapotrzebowanie na moc 

obliczeniow  procesora, co daje wymierne korzy ci  

w postaci zmniejszenia wymaga  sprz towych. 
Najwa niejsz  cech  zaproponowanego 

podej cia jest wyeliminowanie trudno ci 

wyznaczania pierwiastków równania 

charakterystycznego wy szych rz dów w celu 

podania warto ci parametrów modalnych modelu. 

Proces ten jest krytyczn  cz ci  klasycznego 

algorytmu RLS dzia aj cego w czasie rzeczywistym. 

W niektórych przypadkach nieodpowiedni dobór 

rz du modelu mo e prowadzi  do braku zasobów 

procesora. Konieczne jest w takich przypadkach 

tworzenie specjalnych buforów ko owych w celu 

podtrzymania rekurencyjno ci klasycznego 

algorytmu RLS. Zastosowanie transformaty 

falkowej do rozprz gania postaci drga  zapobiega 

tym zjawiskom. Dzi ki w a ciwo ciom falek, rz d 

modelu znany jest z góry i wynosi dwa, poniewa  

ledzona jest jedna rozprz gni ta posta . Narzuca to 

sposób estymowania parametrów modalnych. 

Wszystkie wymagania dotycz ce czasu oblicze  

zosta y spe nione. W przypadku bliskich warto ci 

cz stotliwo ci drga  w asnych konieczne jest 

opracowanie metod doboru parametrów funkcji 

falkowych lub metod pozwalaj cych na 

wyznaczanie w czasie rzeczywistym parametrów 

modalnych uk adów o rz dzie wi kszym ni  dwa. 
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