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Inleiding e 

I 

1. Inleidins 

Onderwerp 

Omschrijving opdracht 

Het dynamisch gedrag van een voertuig blijkt significant verbeterd te kunnen 
worden, indien het passieve veersysteem, bestaande uit veren en dempers, vervangen 
wordt door een actief veersysteem met preview. Preview houdt in dat bij de regeling 
van de vering expliciet rekening gehouden wordt met bepaalde informatie over het 
wegdek vóór het voertuig. 

Een groot probleem is het bepalen van deze preview informatie. In het 
algemeen is het wegdek vóór het voertuig niet bekend. De reconstructie van de 
toestandsgrootheden, die eventueel voor de regeling nodig zijn, is bovendien ook niet 
zo eenvoudig. 

Een mogelijkheid om het wegdek en de toestand te reconstrueren is het 
gebruik maken van zogenaamde Unknown Input Observers (U.I.O.). Deze zijn in drie 
categorieën te splitsen: 

1. 
2. 
3. Observers die zowel de toestand als de onbekende ingangen simultaan 

Observers die alleen de toestand reconstrueren; 
Observers die alleen de onbekende ingangen reconstrueren; 

reconstrueren. 

Aan de hand van een onderzoek 
binnen bestaande literatuur moet er een 
type observer gekozen worden. Vervol- 
gens moet hierop een analyse van het 
model los gelaten worden. 

De analyse van de gekozen 
U.I.O. voeren we uit aan de hand van 
het voertuipedel in afbeelding I. De 
massa Mc representeert hierbij de massa 
van de oplegger die op de trekker rust. 

Opgemerkt dient te worden dat 
de begintoestand -d.w.z. bij stilstand- 
bekend is. Ook de parameters van het 
model worden bekend verondersteld. 

Y 
, ~~ , 

Figuur 1: Voertuigmodel. 
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Inleiding 3 

Uitwerking Opdracht 

In eerste instantie is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 
verschillende types observers welke hierboven genoemd zijn. Er blijkt dat observers 
die of alleen de toestand of alleen de onbekende ingangen reconstrueren in principe 
niet geschikt zijn bij een on-line implementatie, Dit komt omdat de andere: niet 
geobserveerde, grootheden pas achteraf door middel van substitutie bepaald kunnen 
wmden. Ravemlkm treedt er in 5em2ige g e v d e ~  e a  !mgere gad v'i??", &Eere~tktie 
op van de gemeten grootheden. 

Observers die zowel de toestand als de onbekende ingangen simultaan 
reconstrueren zijn in principe beter geschikt voor een on-line toepassing. Er treedt 
hierbij maar maximaal één niveau van differentiatie op. We kiezen daarom in eerste 
instantie voor een Simultaneous State and Input Observer (SSIO), omdat hierbij maar 
een minimum aantal meetwaarden nodig is. 

Uit de analyse van de SSIO op een quarter-car model blijkt dat de SSIO voor 
onze applicatie niet stabiel is en dus niet geschikt is. Omdat er bij de SSIO maar 
gewerkt wordt met het minimum aantal meetwaarden is het niet mogelijk om de 
SSIO stabiel te maken. Daartoe wordt dan overgegaan op een Closed-Loop State and 
Input Observer (CSIO), welke gebruikt maakt van een feedback-loop om de extra 
metingen te kunnen benutten. 

Door de gebruikte feedback-loop ontstaat er een gesloten systeem. Daardoor 
wordt het mogelijk gemaakt dat het systeem stabiel wordt. Uit de analyse van ons half 
car model blijkt dat ook dit model met behulp van de feedback-loop stabiel wordt. 

Als afronding zijn er een aantal simulaties uitgevoerd waarbij er naar de 
invloed van de teru&oppehgs€a%ctor k wordt gekeken. Eerst W er een siadatie 
betreffende het quarter car model uitgevoerd. Er zijn simulaties uitgevoerd waarbij er 
een stap in de oorsprong -beginvoorwaarde fout- en een stap in de tijd gemaakt 
worden in het geobserveerde signaal. Ook wordt er gekeken naar het effect van 
meetruis. Er blijkt dat bij een toename van de waarde k er een snellere convergentie 
optreedt, maar dat ook het effect van meetruis toeneemt. 

Daarna zijn er ook nog simulaties uitgevoerd met het half car model. Ook 
hierbij is er weer gekeken naar het beginvoorwaarden probleem en er is een stap in 
de tijd gemaakt in het te observeren signaal. Ook hier blijkt weer dat bij en toename 
van k de convergentie toeneemt maar dat dan ook de invloed van de meetruis 
toeneemt. 

Tot slot zijn er nog een aantal conclusies en aanbevelingen gemaakt met 
betrekking tot de hier gekozen observers. 

Unknown Input Observen. TOE 



Literaîuur m.b.t. Unúnm Input observers 4 

2. Literatuur m.b.t. Unknown Input Observers. 

Observers die alleen de toestand reconstrueren. 

Deze observers reconstrueren alleen de toestand van het systeem waarbij niet 
alle 
hgmgssigudefi bekend zijn. Omdat deze systemer, alleen de fcesfmd reccnstme-n A " 4  

hoeven de afgeleiden van de gemeten waarden niet bepaald te worden. Het voordeel 
van deze methoden is dat er polen van het systeem gemanipuleerd kunnen worden. 
Na het bepalen van de toestand van het systeem kunnen de ingangssignalen bepaald 
worden door middel van substitutie. 

Bhattacharyya (1978) bepaalt voor van een lineair tijd-invariant systeem, met 
behulp van een constructieve trial and error methode een Luenberger Utserver. 

Kudva, Viswanadham en Ramakrishna (1980) en Miller en Mukundan (1982) 
ontwerpen een reduced-order Luenberger observer voor deze lineaire systemen. 
Kudva doet dit voor willekeurige ingangen en kijkt hierbij naar de voorwaarden voor 
het bestaan van een geschikte stabiele Luenberger observer. 

Kobayashi en Nakamizo (1982) gaan er vanuit dat ondanks de onbekende 
ingangen, het mogelijk is een projectie van de toestanden in een bepaalde subspace te 
zien. Met behulp van een trial and error methode proberen ze deze subspace zo groot 
mogelijk te maken. Dit leidt tot een gedeeltelijke toestand observer. Een vergelijk 
vindt plaats met het inverse systeem van Silverman (1969 en 1971). Deze benadering 
kan toegepast worden in een gedecentraliseerd controlesysteem. 

Ook mei de~snvshtie, (Ismenges (19841, km een toestand observer bepaald 
worden. Deze methode vereist echter wel dat er verschillende informatie over de 
ingang bekent is zoals het niet negatief zijn van het ingangssignaal. 

Observers die alleen de ingang reconstrueren. 

Deze observers reconstrueren het ingangssignaal aan de hand van het 
uitgangssignaal voor lineaire systemen. Hiervoor zijn niet alle toestanden vereist. Een 
nadeel is echter wel dat er hogere afgeleiden van gemeten signalen nodig zijn. Dit is 
een nadeel omdat door ruis op deze signalen de afgeleiden slecht bepaald kunnen 
worden. De toestand kan bepaald worden nadat de ingang geobserveerd is. 

Unknown Input Observem. TUE 



Literatuur m.b.t. Unknown Input Obsetvers 5 

I 

Silverman (1969) ontwerpt een algoritme voor multivariabele systemen voor de 
inverse van lineaire systemen. De orde van het model dat door het algoritme van 
Silverman bepaald wordt kan aan het eind van het algoritme gereduceerd worden. 

Emre en Silverman (1977) gebruiken een benadering van de projectie van de 
toestanden in een subspace voor het bepalen van een inverse model van een lineair 
systeem. 

I 

,i 

Moylan (1977) bepaalt een algoritme voor de inversie van lineaire tijd- 
invariante systemen met een enkele input. Er worden bestaans- en stabiliteits-criteria 
gegeven voor linker en rechter inverse. Een linker inverse bepaald de ingang met 
kennis van de uitgang. En een rechter inverse bepaald de vereiste ingang voor een 
gewenste uitgang. 

1 
I 

Een stabiel (left) nth-order inverse V Q Q ~  lineaire tijd-invariante systemen vm 
orde n wordt bepaald door Antsaklis (1978). 

, 
Een minimaal-orde inverse voor lineaire tijd-invariante systemen met 

willekeurige initiële toestanden wordt bepaald door Pate1 (1979). Dit gebeurt met 
eenvoudige matrixoperaties. 

Hara (1984) ontwerpt een observer voor lineaire multivariabele discrete tijd 
systemen, een zogenaamde (qs; K) observer. Hierbij wordt een algoritme bepaald 
voor het verkrijgen van een nieuw te introduceren "unobservable subspace". Deze 
methode is bruikbaar in een gedecentraliseerd controlesysteem. 

El-Tohami, Lovass-Nagy en Powers (1984) gaan uit van een lineair systeem, 

Er wordt een systeem gezocht van de volgende vorm: 

Fi=Gz+Hy u =Nz+Ly  ̂

waarbij y^ een lineaire combinatie van y en zijn afgeleiden is. z Is een hier nieuw te 
definiëren variabele is. Er wordt gebruik gemaakt van een (1)-inverse en de 
singuliere-waarden decompositie. Het verkregen systeem wordt gereduceerd tot een 
zo klein mogelijke dimensie. Voor het speciale geval van E = I komt de procedure 
neer op een minimale linker-inverse systeem, als deze bestaat. 

Op dezelfde manier werken El-Tohami, Lovass-Nagy en Powers (1985) een 
minimale-order inverse uit voor lineaire discrete tijd systemen uit. 

Unknown Input Observers. TUE 
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Observers die zowel de ingang als toestand reconstrueren. 

Stein en Park (1988, Jrnl. of Dynamic Systems) bepalen een observer die 
simultaan de toestand en de onbekende ingangssignalen reconstrueert (SSIO). Hierbij 
wordt aan de hand van de voorwaarden van deze methode gekeken naar het aantal 
benodigde meetsignalen. Er wordt uitgegaan van het volgende systeem: 

X=Ax+Bu yl=cx 

y1 =Du 

I 

Bij het ontwerp wordt gebruik gemmkt van de 5hgdiere waarden decomposi- 
tie en een generaliseerde inverse. Ruis op de verkregen resultaten kan gereduceerd 
worden met behulp van een filter (geeft faseverdraaiing). SSIO is goed te 
implementeren en er wordt gebruik gemaakt van de begincondities. 

Stein en Park (1988, Int. J. Control) bepalen voor een lineair tijd-invariant 
systeem hier gelijktijdig de toestand en ingang met behulp van een "closed-loop SSIO 
(CSIO). Hierbij wordt ook parameterindentificatie bij een paar onbekende toestanden 
en ingangen onderzocht. SSIO is gevoelig voor parameter variaties en bovendien 
wordt er bij SSIO geen verbetering bereikt als er meer dan het minimale aantal 
metingen wordt verricht. Bij CSIO is dit niet het geval. Ook hier worden de 
noodzakelijk en voldoende voorwaarden gegeven onder welke CSIO bestaat. 

Stein en Park (1989) ontwerpen "Closed-loop State and Input Observer" 
(CSIQ) voor discrete stochastische systemen waarbij het effect van ruk wordt 
geminimaliseerd. 

Vergelijking van de verschillende observers. 

Observers die alleen de toestand reconstrueren hebben als voordeel, boven de 
observers die alleen de ingang reconstrueren, dat ze geen hogere afgeleiden nodig 
hebben van de gemeten signalen. Wel kunnen achteraf door substitutie de ingangen 
bepaald worden, waar wel differentiatie van de meetwaarden voor nodig is. Het ligt 
daarom voor de hand om te zoeken naar een observer die tegelijkertijd de toestand 
en ingangen reconstrueert omdat dit eventueel beter toepasbaar is als een on-line 
observer. 

We gaan in eerste instantie daarom dan ook kijken naar een Simultaneous 
State and Input Observer. Hebben we meer dan het minimum aantal meetwaarden 
nodig, dan kunnen we overgaan op een Closed-loop State and Input Observer. 

Unknown Input Observers. TUE 



Simulahteous state and input observer 7 

3. Simultaneous state and input observer. 

Een SSIO kan de toestandsvariabelen en ingangen van een lineair-tijdsinvari- 
ant systeem gelijktijdig identificeren. Dit kan door het meten van de uitgangen 
(metingen) en haar eerste afgeleiden van het systeem. De SSIO is zodanig bepaald 
dat er maar een niveau van differentiatie van de metingen wordt toegestaan. De 
procedure die gevolgd woiût 5epdt  ook de voôm-~rden wac~~aan de metingen 
moeten voldoen. 

Voor het bepalen van een SSIO worden enkele aannames gemaakt. 

1. Het systeem is lineair tijds-invariant met onbekende ingangen, en wordt 
gerepresenteerd door de volgende toestandsbeschrijving: 

X=RX+Bu (3.1) 

waarbij X = toe stands vector,^ E R" 
U 
A, B = systeemmatrices 

= ingangsvector, u E w" 

De matrix B moet hierbij volledige kolomrang hebben, wat inhoud dat er geen 
ingangen zijn die alleen afhankelijk zijn van ahdere ingangssignalen. 

2. De uitgangen kunnen als volgt weergegeven worden: 

waarbij Y1 = gedeeltelijke metingen van toestandsvector, y1 E P 
= gedeeltelijke metingen van toestandsvector, y, E ai Y2 

C, D = uitgangsmatrices 

Het geval waarbij de uitgang een combinatie is van de ingang en de toestand 
wordt hier niet beschouwd. De hier ontwikkelde methode kan wel worden 
toegepast op dit meer voorkomende gaval, maai dit levert mmiedijk meer 
gecompliceerde relaties op. En is daarom niet meer bruikbaar voor een 
meetsignaal selectie methode. 

De matrices C en D moeten beide volledige rijrang hebben. Dit betekent dat 
geen metingen zijn die dubbel zijn. 

Unknown Input Observem. TUE 



Simulatneous state and input observer 8 

3. De SSIO moet zo ontworpen worden dat maximaal de eersten afgeleiden van 
de metingen noodzakelijk zijn voor de identificatie van de ingangen van het 
systeem. 

Voor de afleiding van de SSIO wordt gebruik gemaakt van de singuliere 
waarden Qe~~mposi ie  (WD). Vdgem de definh.ie van ée SVD kan een m bij n 
matrix A geschreven worden als 

A =UACA VAT= (orthogond)(diagonal)(orthogonal) (3.4) 

Hierbij zijn de kolommen van U, (m bij m) de eigenvectoren van AAT, en zijn 
de kolommen van VA (n bij n) de eigenvectoren vanATA. De singuliere waarden op 
de diagonaal van ZA (m bij n) zijn wortels van de eigenwaarden van AAT en ATA. UA 
wordt de linker singuliere matrix genoemd, en VA de rechter singuliere matrix. De 
rechter singuliere matrix kan als volgt opgesplitst worden 

en 

De toestands-, ingangs- en Piitgangs-vectoren kunnen nu opnieuw gedekieera 
worden als x’, U’, y ;  en y’, door gebruik te maken van de volgende transformaties van 
de vergelijkingen (3.1), (3.2) en (3.3). 

Unknown Input Observen. TUE 
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yll =&@y, 6 9 1  

y21 =.O'.u, T 'y2 (3.10) 

Om te komen tot de iiiteir?delijke vorm v a  de SS10 moeten: we een d U m y  
variabele E introduceren. 

E =x2/ -v23?-vi= +'y, 

= v -  [ I ~  -B-V 

waarbij = v2D(v,CTBv2D~"v1CT 
(.)+ : Moore-Penrose inverse (C' = Vlca<'UcT) 

Het SSIO-model ziet er dan als volgt uit: 

r i  

waarbij L = BVC+ 

(3.11) 

(3.13) 

en 

X=V2C-E +Ly, (3.14) 

De vergelijkingen (3.12>, (3.13) en (3.14) zijn aken  geldig als er evemveei 
Dit betekent dat de matrix meetsignalen zijn als dat esingangssignalen zijn 

Unknown Input observen. TUE 



Simulaîneous state and input obsener a0 

Uit de systeemvergelijkingen volgt dat de toestandsobservatie een functie is 
van de ingangen en de toestand. Terwijl de ingangsobservatie een functie is van de 
toestand, de ingang en de eerste afgeleide van de toestand. 

Om een SSIO toe te passen zijn er een aantal condities waaraan moet worden 
voldaan. 

1. De linker inverse van (&TBV2D) moet bestaan en uniek zijn. Aan deze 
voorwaarde wordt dan en slechts dan voldaan wanneer w1CTBV&) volledige 
kolomrang heeft. Dit betekent dat het aantal metingen in ieder geval gelijk of 
groter dan het aantal onbekende ingangen is. 

2. T5cT(In-Bi3AV2c moet stabiel zijn en het liefst grote negatieve reële eigenwaar- 
den hebben. 

Dit zijn in principe dezelfde eisen die gesteld worden aan observers die alleen 
de toestand observeren. Deze voorwaarden worden dan ook aangereikt door Fairman 
et al. (1984), Kurek (1982, 1983), Kobayashi en Nakamizo (1982), Kudva et al. (1980), 
Bhattacharyya (1978), Guidorzi en Mmo (1971) en Basile en Marro (1969). 

Aan de hand van het hier beschreven model kan een procedure bepaald 
worden aan de hand waarvan we een SSIO kunnen opstellen. Door middel van de 
randvoorwaarden, in de vorm van de condities waaraan het systeem moet voldoen, 
kunnen de benodigde meetsignalen geselecteerd worden. De procedure om tot een 
geschikte keuze van de meetsignalen te komen wordt hieronder beschreven. 

Stap 1. 
Definieer de D matrix. Meestal kan vanuit een praktisch oogpunt bekeken er 

een onderscheid gemaakt worden tussen bekende en onbekende ingangen. Bekende 
ingangen worden exact bekend veronderstelü, terwijï voor bet verkrijgen van de 
waarden van de onbekende ingangen een sensor vereist is. Als  het aantal ingangen 
min het aantal ingangsmetingen groter is dan het aantal toestandvariabelen (m-q>n), 
dan moeten de elementen vany, vergroot worden totdat geldt: m-qln. Dit kan door 
het toevoegen van de metingen die het meest eenvoudig te meten zijn aany,. 

Stap 2. 

VZD, met behulp van de singuliere waarden decompositie. 
Vind een rechter singuliere matrix, VD, van matrix D en bepaal de nulruimte, 

Unknown Input Observen. m 



Simulafrteous state and input observer 111 

stap 3. 
Bepaal de kolomruimte van matrix C, V,, Kies V,, zodanig dat V1cTBV2D 

volledige kolomrang heeft (m-q) en zo dat V,, zoveel mogelijk kolommen heeft die 
ongelijk zijn aan nul. 

Stap 4. 
Bepaal van matrix C de nulruimte, V&. Er moet hierbij voor gezorgd worden 

dat V, een orthogonale matrix is. Dit betekent dat er aan de volgende vergelijkingen 
moet worden voldaan. 

Stap 5. 

stabiel zijn. Het reële gedeelte van de eigenwaarden van 
Voor het goed functioneren van het SSIO model moet vergelijking (3.12) 

moeten negatief zijn. Als dit niet het geval is moet terug gegaan worden naar stap 3 
en moet daar een andere keuze gedaan worden voor de matrix Vlc Als alle mogelijke 
VI, een instabiele observer opleveren dan moet terug gegaan worden naar stap 1 en 
het aantal ingangsmetingen vergroot worden. De SSIO is niet geschikt voor het geval 
dat alle keuzes een instabiele observer opleveren. 

Unknown Input Observem. TUE 



SSIO toegepast op een twee massa veer systeem 

4. 

I2 

SSIO toegepast op een twee massa veer systeem. 

Om te kijken of de SSIO ook toegepast kan worden op een half car model, 
gaan we de SSIO eerst loslaten op een twee massa veer systeem. Een twee massa 
veer systeem kan opgevat worden als een quarter car model. We bepalen eerst de 
bewegingsvergefijkhgen voor het model. De bewegingsvergelijkingen zien er als volgt 
uit: 

i" 

Figuur2 Twee massa 
veer systeem 

We kunnen deze vergelijkingen ook in toestandsvorm schijven. Als toestand 
kiezen we 

Dan krijgen we de volgende toestandsvergelijkingen: 

O 1 0 0  O 
kl 

m1 

O 
O 

- 
U (4.3) 

Unknown Input Observem. 7UE 
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SSIO toegepast op een twee m s a  veer systeem a3 

Uit (3.2) en (33) blijkt dat we de metingen zodanig moeten doen dat deze of 
alleen van de toestand afhangen, of alleen van de ingang mag afhangen. In ons geval 
kunnen we dan geen meting doen met betrekking tot het ingangssignaal. Dit is echter 
voor de observatie wel noodzakelijk. Daarom introduceren we een kracht I; op massa 
2 (zie fig.1). We beschouwen deze kracht als exact bekend en identiek aan nul. 
Tevens nemen we het ingangssignaal als toestand mee en beschouwen we de eerste 
afgeleide vm bet ingaqpsipaal ak ï i e w  iíìgaíìgssipd. We kîijgen dan de vslgeïìde 
toestand: 

X'[~I) 41 41 42 &IT 

u=[F 4,IT 

Al met al krijgen we de volgende toestandsvergelijking: 

1 

i 

We meten uiteraard de kracht F(:=û) 

y2=[1 03. =Du 

'X+ 

We moeten nu C zodanig kiezen, dat geldt dat de matrix 

V,~B.V,  

o 1  
O 0  
O 0  
O 0  

- 0  1 

m2 

'U (4.4) 

(4.5) 

een volledige kolomrang heeft. Onze keuze binnen de SSIO is zodanig beperkt dat we 
maar één meting mogen doen met betrekking tot de toestand, omdat we maar twee 
ingangen hebben waarvan wij er één meten. Om de volledige kolomrang van de hier 
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SSIQ boegepat op een twee massa veer systeem 14 

genoemde matrix te bereiken is er maar een meting mogelijk We worden hier 
gedwongen om de versneiiing van de massa m, te meten. Dit komt doordat dit de 
enige meting is waarbij in de toestandsbeschrijving de term qo voorkomt. We meten 
daarom de versnelling van de massa m,. 

Om te kijken of de SSIO ook echt kan functioneren, moet worden nagegaan of 
de SSIO ook echt stabiel is. Om stabiliteit te garanderen moeten de eigenwaarden 
van 

een reëel negatief deel hebben. Dan en slechts dan is de SSIO (3.12) stabiel. Aan 
deze noodzakelijke voorwaarde voor de SSIO wordt hier, met de gekozen metingen 
niet voldaan, Echter een Mije keuze van de metingen was in dit geval echter niet 
mogelijk Bij ons waren er enkele reële gedeelten van eigenwaarden gelijk aan nul. 
Ons systeem zit dus op de rand van stabiliteit. Dit is vrij triviaal omdat de plaatsbepa- 
ling neerkomt op een dubbele integratie van de versnelling van de massa met 
onbekende integratieconstante. 

We kunnen dus concluderen dat voor een twee massa veer systeem (quarter 
car model) een stabiele SSIO niet realiseerbaar is! 

Unknown Input Observen. TUE 
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5. Closed-loop, state and input observer. 

Ook de CSIO observeert gelijktijdig de toestand en ingangen van een systeem. 
Foutieve initiële condities en parameterverstoringen kunnen bij de SSTO problemen 
geven van stabiliteit. Ook kunnen er bij de SSIO fouten ontstaan door ruis op de 
metingen -welke overigens wel gereduceerd kunnen worden door het toepassen van 
een fikeï, am- ûaí heefi gevolgen voor de bandbreedie-. Om deze preblemen te 
ondervangen kan er overgeschakeld worden op een CSIO. 

In tegenstelling tot de SSIO is de CSIO een closed-loop observer. Bij de SSIO 
wordt er gewerkt de het minimum aantal vereiste metingen, dat noodzakelijk is voor 
reconstructie. Zijn er echter meer metingen voorhanden, dan kan de SSIO deze 
meestal niet effectief gebruiken. Als er echter stabiliteitsproblemen zijn bij de SSIO, 
dan zijn er zelfs meerdere metingen vereist. Om deze problemen te overkomen is er 
een ~ l s ~ e d - h p ,  state and input obsemer ontwXke!t, die de toestand en ingangen v2n 
een lineair tijd invariant systeem gelijktijdig identificeert. Extra metingen worden 
gebruikt om een feedback loop te maken die het effect van parameter variaties, 
model onzekerheid, stabiliteitsproblemen, en meetruis te verminderen. 

Voor de CSIO worden dezelfde aannames gemaakt als bij de SSIO. Dus ook 
hier wordt weer gebruik gemaakt van maximaal de eerste afgeleide van het meetsig- 
naal bij de reconstructie. De toestandsbeschrijving van het oorspronkelijke systeem 
wordt dan weer voorgesteld door vergelijking (3.1). 

De CSIO is eigenlijk gelijk aan de SSIO met een feedback-loop zodat er een 
gesloten systeem ontstaat. De CSIO wordt beschreven door de volgende vergelijkin- 
gen. 

waarbij E' = geobserveerde dummy state variabelen 
X' = geobserveerde toestands variabelen 
U' = geobserveerde ingangs variabelen 

Unknown Input Observem. TUE 
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Bij de CSIO kan gebruik gemaakt worden van begincondities. Om de eigenlijk 
begincondities x(t=O) om te schrijven naar de dummy variabele kan de volgende 
vergelijking gebruikt worden. 

Aan het bestaan van de CSIO zijn twee noodzakelijk en voldoende voorwaar- 
den verbonden. 

Ten eerste moet er gelden, een zogenaamde meetvoorwaarde. Deze meetvoor- 
waarde is identiek aan de meetvoorwaarde bij de SSIO. In het geval van de CSIO 
wordt deze voorwaarde mathematisch beschreven door 

(CL)+CL =NL =Irnq (5.5) 

Deze vergelijking is dan en slechts dan waar als de r a g  van (CL)+ =m-q (=amg(L)). 

De tweede restilde waaraan voldaan moet worden, wordt bepaald met het 
oog op de stabiliteit van de CSIO. Er moet daarvoor gelden dat het paar (A:C’) 
detecteerbaar moet zijn. Om dat in te zien introduceren we de toestandsfout e, de 
ingangsfout e, en de fout in de dummy variabele ec. 

e,=x-x I (5.7) 

I e,=u -u 

Unknown Input Observem. TUE 
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Met behulp van deze definities kunnen we de volgende vergelijkingen afleiden. 

ex =V&*et (5.18) 

(5.11) 

De fouten in de dummy state gaan aspptotisch naar nul als de eigenwaarden 
van de matrix (A’XC’) stabiel zijn. Door het kiezen van een geschikte matrix K kan 
aan de hier gestelde voorwaarde voldaan worden. K moet dan zodanig gekozen 
worden dat de eigenwaarden van de matrix (A’XC‘) een negatief reëel deel hebben. 
Uit de vergelijkingen (5.10) en (5.11) blijkt dat als de fout in de dummy state 
variabele naar nul gaat dat dan ook de fout in de toestands en ingangs variabelen 
naar nul gaat. Het is echter nog niet gezegd dat alle eigenwaarden ook geplaatst 
kunnen worden. Een goede keuze voor K is verantwoordelijk voor het functioneren 
van de CSIO. 

Unknown Input Observem. TUE 
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6. CSIO toegepast op een twee massa veer systeem. 

Voor de bepaling van de CSIO voor een twee massa veer systeem gaan we uit 
van de toestandsbeschrijving welke gegeven is in (4.4). Door middel van de singuliere 
waarden decompositie en de Moore-Penrose inverse leiden we de benodigde matrices 
voor de CSIO af. In de SSIO hebben we al de kracht F en de versnelling van de 
massa rn, gemeten. ‘We moeten nu nog een extra meting doen om het systeem stabiel 
te krijgen. We kiezen ervoor om de plaats van de massa m, te gaan bepalen. We 
doen dit door de versnelling twee keer te integreren. We weten hierbij dat in de 
begintoestand de verplaatsing gelijk aan nul is gedefinieerd. De matrix C krijgt dan 
de volgende vorm: 

Lo i o o o ]  

De volgende moeilijkheid die we hierbij tegen het lijf lopen is dat we de 
matrix K moeten bepalen. K moet zodanig bepaald worden dat de CSIO stabiel is. 
Daarvoor moeten de eigenwaarden van de matrix (A’-KC’) een negatief reëel deel 
hebben. We kiezen voor een matrix van de vorm 

K=k*[O 1 1 O r  

Hierbij is k een nog nader te kiezen vermenigvuldigingsfactor. We zullen 
nagaan wat de invloed van k is op het systeem. Als eerste zullen we nagaan wat het 
effect is op de eigenwaarden van de matrix (A7-KC’). De reële delen van de eigen- 
waarden zijn hieronder weergegeven voor de waarden k= 1.Oe1, 1.0e2 resp. 1.0e3. 

k= 1.0el; 
Re {Eig(A’-KCy} = -6.63e1 

-9.86-1 
-9.86e-1 
-6.94 

k = 1.0e2; 
Re {Eig(A7-KC’)] = -9.86 

-9.86 
-6.94 
-6.63e1 
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7. Het truck-oplegger model 

We willen de theorie van de CSIO gaan toepassen op een half car model. Om 
dezelfde reden als bij het twee massa veer systeem zal ook bij een half car model een 
SSIO niet stabiel wezen. Als eerste gaan we de modelvergelijking opmaken. Een half 
car model staat weergegeven in fig.1 en fig.3. 

1 

I 
1 

l 
i 
I 

! 

Omdat het toestandsmodel ook hier weer de vorm van de vergelijkingen (3.11, 
(3.2) en (3.3) moet voldoen, kan ook hier net zoals bij het twee massa veer systeem 
een actuator kracht ingevoerd worden. Ook kan er in plaats van het invoeren van een 
actuator kracht, verondersteld worden dat het wegdek aan het achterwiel bekend is 
(gemeten wordt). Dit kan omdat dit signaal gelijk is aan het wegdek bij de vooras met 
een bepaalde tijdsverschuiving afhankelijk van de snelheid. We kiezen hier echter 
voor de eerste oplossing. In ons model veronderstellen we twee actuators tussen de 
massa’s mI, ne2 en de m a w  M (zie fig3). 

V 

“‘z Yf 

Figuur 3: Half car model of a tractor (DAF 
95) 

M = 4,778 kg 

m, = 815 kg 
rn, = 1,439 kg 
J = 9,090 kgm2 

ktf = 2.2e6 N/m 
ksf = 6.9e5 N/m 
k,r = 4.4e6 N 
kg = 5.2e5 N/m 
bsf = 3.5e4 Ns/m 
bsr = 3.5e4 Ns/m 

MC = O -13,268 kg 

a = Q.568 m 
b = 2.732 rn 
c = 0.593 m 

De bewegingsvergelijkingen voor het half car model van de trucker oplegger 
combinatie worden: 

1 k k  yf=-Ayf+>hf +-F mf mf mf f 



Het buck-oplegger model 

I 
i 
i 

1 

met 

en 

met 

-(a +b -c)(b -c)M, -J 

f6l= MJ+(M(b -c)~+J)M, 

(a+b-c)M,+aM 

fSi= MJ+(M(b - c ) ~  +wc , 

I 

We stellen: 

c(b -C)M, -J 
f62= MJ+(M(b -c)~+W~ 

-cMC -bM 
fa= MJ+(M(b -C)~+J)M~ 

Zr=Q-Ff+R-Fr (7.8) 

Om het systeem nu in toestandsbeschrijving weer te geven deñniëren we de toestand 

x I+f, if, yf ,  j f ,  z r ,  i r y  yr, jlIT 

De toestandsvergelijking van het systeem is 

3' =A I +B J -u 1 +E-w (7.9) 
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met 

De systeem matrices zijn dan als volgt: 

O 1 O O O 0  O O 
O.kg O-b, -O.kg -O.b, Pak, P*b, -Pek, -P.b, 

O O O 1 O 0  O O 

- - -  - O 0  O O ksf bg -<kSf+kff) ,bSf 

9 mf 4 4 
O O O O O 1 O O 

Q-k, &ebs. -Q*k, -Q*bg Rak, R-b, -Rek, -Rob, 

O O O O O 0  O 1 

O O O O 

A I= 

ksr 47 -(ksr+k,) -b,  - - -  - 
"'r mr mr mr 

Omdat we de metingen met betrekking t ~ t  de toestand van het systeem ~a'af- 
hankelijk moeten maken van het ingangssignaal volgens (3.2) en (3.3) definiëren we 
een uitgebreide toestand. 

I 

De ingang van het systeem komt er als volgt uit te zien 
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Het buck-ople@?r model 23 

x= [u:] 

De toestandsvergelijking wordt dan herschreven tot 

(7.11) 

De uitgangsvergelijkingen moeten bepaald worden volgens (3.2) en (3.3). We 
meten uiteraard de krachten Fl(: =O) en F2(: =O). We meten ook de versnellingen van 
de massa’s m, en m ,  om te voldoen aan de meetvoorwaarde. Zouden we echter 
alleen deze metingen gebruiken dan zouden we een instabiel SSIO systeem krijgen. 
We meten daarom ook de plaats van de genoemde massa’s. We doen dit door middel 
van integratie van de versnellingen. We krijgen dan de volgende vectoren 

Y , = F f  Y, Y f  Y,lT (7.13) 

(7.14) 

We hoeven nu alleen nog de matrix K te bepalen. Deze matrix moet zo 
gekozen worden dat de CSIO stabiel wordt. Daarvoor moeten de eigenwaarden van 
de matrix (A’XC’) een negatief reëel deel hebben. De matrix K wordt door middel 
van een trial en error-methode gekozen. Als hulpmiddel kan de matrix C uit de 
systeemvergelijkingen voor de CSIO gebruikt worden. Er moet hierbij gekeken 
worden naar waar de relatief grote waarden in de genoemde matrix staan. We kiezen 
voor de matrix 
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(7.15) 

We kiezen voor de factor k resp. l.Oe1, 1.0e2 en 1.0e3. We krijgen dan voor de 
reële delen van de eigenwaarden van (A’-KC’) resp. 

k = 1.Oel; Re {Eìg(A’-KC’)] = -1.8lel 
- 1.8 lel 
-4.12 
-4.12 
-1.84 
-1.84 
-1.64 
-1.64 

k = 1.0e2; Re {Eìg(A’-KC‘)} = -3.11el 
-3.llel 
-1.81el 
-1.81el 
4.12 
-4.12 
-3.70 
-3.70 

k = 1.0e3; Re {Eig(A’-KC‘)} = -3.44e2 
-3.44e2 
-1.81el 
-I.$kl 
-4.12 
-4.12 
-4.54 
-3.00 

TUE Unknown Input Observers. 



We zien dat bij dit half-car model de snelste convergentie wordt bereikt bij 
k=f.k2.  Deze convergentie is iets sneller dam bij k=l .k3 .  Om te kijken of dit klopt 
zijn er simulaties uitgevoerd waarbij het wegdek-voor een stap in de oorsprong heeft 
(foute beginconditie) en waar het wegdek achter een stap heeft na 0.5 sec (fig. B.1, 
B.2 en B.3). Er moet bij deze verschillende figuren wel op de verticale schaal gelet 
worden, waar het wegdek uitgezet staat. We zien dat k=1.0e2 en 1.0e3 inderdaad een 
saeHere cmvergentie &%en daai k= 1.0el. W e  hebtoen de simufatie VOOT k- l.oe2 en 
1.Oe3 ook nog een keer herhaalt met normaal verdeelde ruis (variantie= 1.0e-4) op de 
metingen (Bijlage €3 figuur B.4). We zien in deze laatste figuren dat de ruis een 
grotere afwijking tot gevolg voor de waarde van k= 1.Oe3 

Er zijn ook simulaties uitgevoerd met een stap in de tijd (f =0.25 sec.) van het 
wegdek voor, en het wegdek achter een kleine tijdstap later (Bijlage C, fig. C.1 en 
C.2). Er is geen meetruis meegenomen. We zien dan dat het oorspronkelijke signaal 
goed gevolgd wordt voor zowel k=l.Oel en 1.0e2. Tot slot zijn deze simulaties voor 
drie waarden van k nog een keer herhaalt (fig. C.3, C.4 en C.5 van bijlage C) maar 
dan met meetruis (variantie= 1.0e-4). We zien hierbij ook weer dat een grotere k de 
meetruis versterkt in het signaal. 

Om het half car model om te kunnen analyseren voor een CSIO is het wegdek 
ais een toestand bewschouwd. Daarom is de eerste afgeleide van het wegdek als een 
onbekend ingangssignaal beschouwd. In feite is er nu nog alleen maar sprake van 
toestandsreconstructie. We beschouwen in onze simulatie alleen de reconstructie van 
één toestand, namelijk het wegdeksignaal. Toch gelden er voor de andere toestanden 
welke niet gemeten worden, zoals de positie #, dezelfde conclusies als hierboven 
beschreven. 

Bij de simulaties is ervan uitgegaan dat de posities van de massa’s die gemeten 
moeten worden exact bekend zijn. Als er gesimuleerd wordt met meetruis dan is er 
ook over dit signaal meetruis gezet. De waarden voor de positie zijn bij de simulatie 
dus niet ontstaan door middel van integratie van de versnellingen. Daardoor treedt er 
geen drift op in de figuren. 

Unknown Input Observen. m 
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8. Conclusies 

We hebben gezien dat Simultaneous state and input observer niet stabiel is 
voor een quarter car model en dus ook niet voor een half car model. Omdat er bij 
deze methode geen extra metingen effectief gebruikt konden worden zijn we 
overgegaan op een Closed-loop state and input observer. Zolang er geen verstoringen 
op het systeem stonden werkte de US10 uitstekend. Er zijn echter bijna altijd wel 
verstoringen aanwezig. 

Om het negatieve effect van deze verstoringen te verminderen moet er een 
gunstige terugkoppelingsmatrix gekozen worden. We hebben gezien dat bij de hier 
gekozen terugkoppelingsmatrix, k = 1.0e2 de meest geschikte waarde oplevert. Een 
kleinere waarde van k maakt de CSIO instabieler. Terwijl een grotere waarde van k 
de meetruis meer versterkt. Ook wordt de stabiliteit minder, maar dit is te 
verwaarlozen. 

Er is in dit verhaal nog niet gekeken naar het effect van parameterverstoringen 
in het systeem. Desondanks kan gesteld worden dat de CSIO voldoet tot op zekere 
hoogte. De CSIO is in ieder geval stabiel. Er zou misschien nog gekeken moeten 
worden naar een methode om het effect van de meetruis te verminderen. 

Bij de hier ontwikkelde CSIO is ervan uitgegaan dat de sensor die de 
versnellingen meet een oneindig bereik heeft. Dit is vooral nodig als er een stap in 
het weggedrag plaatsvindt. De versnellingen kunnen dan zeer groot worden. Worden 
de gemeten waarden afgeplat, dan kan het zijn dat de CSIO niet meer het optimale 
gedrag vertoont. 

Unknown Input Observem. TUE 
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9. 

A. 

B. 

c. 

D. 

Aanbevelingen 

Om het effect van de meetruis te verminderen zou gekeken kunnen worden 
naar: 

1. Het toepassen van een filter. 

2. Het toepassen van een andere terugkoppelingsmatrix K. Bij de hier 
gekozen terugkoppelingsmatnix zijn niet alle polen te plaatsen op de 
gewenste positie. Daardoor is niet elk gewenst gedrag haalbaar. 

3. Het meten van andere toestanden. Hierdoor kan misschien met behulp 
van een andere terugkoppelingsmatrix, er een stabieler systeem 
verkregen worden. 

Er zou gekeken kunnen worden wat er gebeurt als het wegdek achter bekend 
verondersteld wordt. Het wegdek achter kan bepaald worden uit het 
gereconstrueerde wegdek voor met een bepaalde tijdvertraging welke 
afhankelijk is van de snelheid van de tnick. 

Omdat er hier verondersteld is dat er een oneindig meetbereik is van de 
sensoren, zou nagegaan moeten worden wat het effect is wanneer dit niet het 
geval is. 

Er moet gecontroleerd worden of parameterverstorhgen een grote afwijking 
geven van het gewenste signaal. De CSIO kan in principe ook gebruikt worden 
om onbekende parameters te identificeren. Dit vereist dan uiteraard wel meer 
metingen. 
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Figuur A3: Stap in de oorsprong zonder meetruis. 
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Figuur B.l: Stap in de oorsprong van het wegdek voor (geen ruis). 
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Figuur B.3: Stap in de oorsprong van het wegdek voor (geen ruis). 
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Appendix A 

Matlab programma bij quarter car model. 

clear 

% Kwart car d e !  

X Veersti jfheid veer 5 
% I' I' 2 
% Denpi ngsconstante 

% Massa 1 
% 2 

I1 

% Systeemnatrices 

A=[O O O O O 
0 0 1 0 0  
kl/ml -<kl+k2)/ml -b2/ml k2/ml W/ml 
0 0 0 0 1  
O k2/m2 W/m2 -k2/m2 -bZ/dl; 

B=[O O -l/m1 O l/d 
1 o o o 01'; 

C=Ckl/ml -(k2+kl)/ml -&/ml k2/ml b2/ml 
o 1 o o 01; 

RC=rank(C); 
LUC, sc ,vcl =svd( C) ; 

evc=vc<:, C1:RCI ); 

tvc=vc( : , CRC+I :SI ); 

D = t l  01; 

TVD=iO 11'; 

% SSIO 
%L=evc'*B*TVD; 
%i/=TVD*inv(L)*evc'; 
%AA=tvc'*(eye(S)-B*V)*A*tvc; 
%E i g=eig<AAl 

%CS10 

L=B*TVD; 
cL=c*L; 
NCL, SCL ,VCLI =svd<CL) ; 

RCL=rank(CL); 
EUCL=UCL(:, C1 :RCLI 1; 
ESCL=SCL( i1 :RCLI , Cl :RCLI ): 
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EVCL=VCL(: , [I :RCLI ); 
M=EVCL*inv(ESCL)*EUCL8; 
CiJM,SM,VMI =svd(M); 

RM=rank(M); 
TVM=VM(: , [RM+I :RCl); 

N=M*C; 
KIN, SN,VNI =svd(N ) ; 

!t!!=renk!K>; 
TVN=VN(:, CRN+1 :SI ); 

P=!eye(S>-b*N)*A; 

Aa=TVN'*P*TVN; 
Ca=TV"*C*TVN; 

k=l .e2; 
K=k*CO 1 1 01'; 

AA=Aa-K*Ca; 
E ig=eig(AA) 

A s i n  = Aa  - K*TVM'*C*TVN; 
BEa = TVN'*Q*L*M; 
8s i m  = BEa+K*TVM' - K*TVM'*C*L*M; 
C s i m  = TVN; 
LM=L*M; 
D s i m  = LM; 

% Ref erent i emode 1 

% Obcerver gain matrix 

Ar=CO 1 O O 
- (k l+k2) /ml  -b2/ml 
O 0 0 1  
k 2 / d  b2/& -k2 /d  

Br=[O k l / m l  O 0 1'; 

Cr=CAr(2, :) 

1 o o 01; 

D r = f k l / m l  01 ,; 

t=0:.005:2.5; 
rand('norma1 1; 
%ruis=.OI*rand(501 , 2); 
ur=. 1 * [%zeros( 1 O, 1 ) 

ones(501,1)1; 
%zeros<200,1 )I ; 

%ur=.l*sin(20O*t); 
yr=Lsim(Ar,Br,Cr,Dr,ur,t); 
%yr=yr+ru is ;  
x=Lsim(Asim,Bsim,Csim,Dsim,yr, t); 

k2/ml  b2/ml 

-b2/m21; 
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Appendix B 
Matlab programma b i j  half car model. 

c 1 ear 

X Constanten 

M = 4778; 
Mc = O; 
mf = 815; 
mr = 1439; 
J = 9090; 
ktf= 2.26; 
ksf= 6.9e5; 
ktr= 4-46; 
ksr= 5.2e5; 
bsf= 3.5e4; 
bsr= 3.5e4; 
a = .518; 
b = 2.732; 
c = .593; 

% Systeemnatrices 

% massa body Ckgl 
X massa opiegger U-13.268 CKgS 
% massa voorwiel Ckgl 
% massa achterwiel Ckg1 
% massatraagheid body C k W 1  
% veersti jfheid band voor CN/mi 
% veersti jfheid voor CN/mi 
% veersti jfheid band achter CN/nil 
% veersti jfheid achter CN/mi 
% demping voor ïNs/d 
% demping achter ENs/mJ 
% lengte zwaartepwit tot vooras Cmi 
% lengte zwaartepunt tot achteras M 
% lengte achteras tot oplegger Cmi 

% Hulpvariabelen 

clu = -(a+b-c)*(b-c)*Mc-J; 

c3u = (a+b-c)*Mc+a*M; 
C ~ U  = c*(b-c)*Mc-J; 

C ~ U  = -c*Mc-b*M; 
cd = M*J+(M*(b-c)̂ Z+J)*Mc; 
K = (clu-a*c3u)/cd; 
L = (c2u-a*c4u)/cd; 
M = (clu+b*c3u)/cd; 
N = (c2u+b*c4u)/cd; 

% De toestandsvergelijking van het systeem is: 
% &/dt = Ax + Bu + Eu 
% x =  
% u =  
% u =  

Ar=CO 1 O 
K*ksf 
O 0 0  
ksf/mf 
O 0 0  
M*ksf 
O 0 0  
O 0 0  

zf, d(zf)/dt, yf, d(yf)/dt, zr, d(zr)/dt, yr, d(yr)/dtl' 
CF1, F23' 
Id(hf)/dt, d(hr)/dtl' 

0 0 0 0 0  
K*bsf -K*ksf -K*bsf L*ksr L*bsr -L*ksr -L*bsr 
1 0 0 0 0  

0 0 1 0 0  
M*bsf -M*ksf -M*bsf N*ksr N*bsr -N*ksr -N*bsr 
0 0 0 0 1  
O ksr/mr bsr/mr -(ksr+ktr)/mr -bsr/mrl ; 

bsf/mf - (ksf+ktf )/mf -bsf/mf O O O O 

Unknown Input Observem. TUE 



Appendir B 44 

Br=CO O O k t f / m f  O O O O 
O O O O O O O ktr/mrl'; 

Er=CO K O l / m f  O H O O 
O L O O O N O l /mr l ' ;  

Voor ons meetsignaal moeten we een referentiesysteem 
&r/& = A r  * xr 4. Sf * 'ir 

Y r  = C r  * x r  + D r  * ur 

Ue def in ieren een uitgebreide toestand a l s  volgt: 
x = cx, u11 
u = [u, du/dtll 

De toestandsvergelijking i s  dan: 

E O  o 1  I O  I 1  
dx/dt = [ A r  Br l  x +  [ E r  O 1  u =  

k=Nr B r  
zeros(2,8) zeros(2)I ; 

B=[Er reros(8,2> 
zeros(2) eye(2)I ; 

% De uitgangsvergelijkingen van het systeem 
% y1 = cx 
% y2 = Du 
% , met 
% SSIO: y1 = E dA2(yf)/dtA2, dA2(yr )/dtA2 
% y2 = I F1, F2 I' 
% CSIO: y1 = í d"2(yf)/dtA2, dA2(yr)/dtA2, 
% y2 = L F1, F2 1' 

Ax + Bu 

zi jn:  

19 

Yf, Y r  

D=Ll O O O 

RD=rank(D); 
o 1 o 01; 

CL!,SD,rn(a! =sva<o,; % singutar vatw dEonrg. 
% UD i s  de l i nker  singul iere matrix van D 
% M ,  rechter 

EVD=VD( : , E l  : RDI ); % Kolomruimte matrix D 

TVD=VD(:, CRD+1:41); % Nulruimte matrix D 

DP=EVD; % Moore-Penrose inverse 

C=CA(4,:) 
A(8, : 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
o o o o o o 1 o o 01; 

RC=rank(C); 
CUC, SC ,VCI =svd(C) ; % Singular value decomp. 

% UC i s  de l i nker  singul iere matrix van C 

% vc rechter 
EVC=VC(: , [I :RCI ); % Kolomruimte matrix C 
TVC=VC( : , IRC+1:81); % Nulruimte matrix C 

introduceren 

I' 

van 9 

van C 
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% In ons referentiemodel meten we de versnellingen van beide assen 
X en de werpkeetsingen van deze 

Cr=tAr(4,:) 
Ar(8, :) 

0 0 1 0 0 0 0 0  
o o o o o o 1 01; 

Dr=íar<s, : 3 
Br(8, :) 
o o  
o 01; 

% SSIO 

% 
% 

% CSIO 

L=EVC'*B*TM) 
V=TVD*inv(L)*EVC'; 
H=TVC'*<eye(lO)-B*V)*A*TVC; 
Ei gemwaardeH=eig(H) 

assen (d.m.v. i n tegra t ie  bepalen). 

Om s t a b i l i t e i t  t e  garanderen moeten de reele eigenwaarden van H 

negatief z i jn !  ! ! 

L=B*TVû; 
CL=C*L; 
RCL=rank(CL); 
iUCL,SCL,VCLI =svd<CL); % 

EUCL=UCL< : , i1 :RCLI 1; 
ESCL=SCL( C1 :RCLI , E? :RCLI 1; 
EVCL=VCL(: , í1:RCLI );; 

M=EVCL*inv(ESCL)*EUCL'; % 

iUM, SM ,VMI =svd(M ) ; 
RM=rank(M) ; 

% 
TW=W( :, w+i :RC! >; 

N=M*C; 
RN=rank(N); 
NN,SN,VNl =svd(N); 

EVN=VN( :, i 1  :RNI 1; 
TVN=VN(:, CRN+1:101); 

% Systeemnatrices voor CSIO 

Aaccent = TVN'*(eye(lO)-L*N)*A*TVN; 
BEaccent = TVN'*(eye(lO)-L*N)*A*L*M; 
BTaccent = TVN'*(eye(lO)-L*N)*B*DP; 
Caccent = TVM'*C*TVN; 

Singular value deconip. 

Moore- Penrose inverse 

Singular value deconip. 

van CL 

van CL 

van M 

% Singular value deconip. van N 

% De simulat ie van het referentiemodel dient om ons ingangen t e  geven voor 
% ons CSIO-model. Tevens biedt het ons de mogelijkheid om de inplementatie 

% hiervan t e  valideren. 
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% Het CSIO-model z i e t  er a l s  volgt uit: 
9: d!kcï)/& = Aaccenb *ksi + BEaccent*yl + BTaccent*y2 + 
% + K*TVM'*(yl-C*xaccent) 
% xaccent = TW*ksi + L*Wyl 
% wccent = -TVü*N*A*TVN*ksi - TVD*N*A*L*M*(d(yl )/dt) 
% H i e r b i j  i s  ksi een nieuw geintroduceerde durmie-variabele. 
% xaccent en wccent z i j n  resp. de geschatte toestand en ingang. 
X i ie modificeren het systeem tot: 
% d(ksi)/dt = AA*ksi + BB*y 
x xaccmt = CFksi  + BB*y 
% met y = cy1 y21' 

k=le2; 
K = k* ~ 0 3 0 0 0 0 1 1  

o o o o o 1 o 13'; 
AA= Aaccent-K*Caccent; 
EigCSIO = eig(AA) 

% Simulatie 

Asim = Aaccent-K*TV"*@TVN; 
Bsim = BEaccent+K*TVM'-K*TVM'*C*L*M; 
Csim = TVN; 
Dsim = L*M; 

t=0:.01:1; 
rand( 'normat ) 

uf=.l* C%zeros(50,1) 

ur=.l* ïzeros(56,l) 
ones(45,1)1; 

%uf=sin(5*t)'; 
%r=si n(5*t-6)'; 
uref= ïuf url ; 

Ones(l0l. 1)l; 

Ir=Csi~~Ar,Br,er,Dr,ureb,a!; 
yr =yr+.Ol*rand<lOl '4); 
x= 1 sim( Ash, 6s im, Csim,Ds im, yr , t ) ; 

% Observer gain matrix 

p lo t ( t ,  Cx(:,9> ufl) 
t i t le( 'CSI0 Wegdek voor; k=le2 met ru is ' )  
xlabel( 'Ti jd Csecl 1 
ylabel('Referentie & schattingssignaal') 
pause 

p lo t ( t ,  Cx(:,lO) url ) 
t i t le( 'CSI0 Wegdek achter; k=le2 met ruis') 
xlabel("li jd ïsecl ' 1 
ylabel('Referentie en schatt ingssi gnaa 1 ) 
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