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Inleiding 

In de moderne regeltechniek is de theorie voor lineaire, 
tijdsvariante systemen al ver uitgediept. De ontwikkelde 
methoden, zowel analytische als numerieke, bieden oplossingen 
VDGT eer: grwt u a r i t u l  systeemklussen. 
Een bekende methode voor het oplossen van regelproblemen is de 
toestandsterugkoppeling (zie Werktuigkundig Regelen I1 
[i]). Deze methode kan op een groot aantal klassen van 
systemen met 66x1 of meer in- en uitgangen worden toegepast. 
Een nadeel van deze methode is dat alle toestandsgrootheden 
dienen te worden teruggekoppeld, wat in praktijk niet mogelijk 
is doordat sommige grootheden niet meetbaar zijn. Voor dit 
probleem is door D.G. Luenberger [2] de toestandswaarnemer 
ontwikkeld. Deze waarnemer reconstrueert met behulp van het 
uit- en ingangssignaal een model van de toestand van het sys- 
teem, waarmee terugkoppeling mogelijk is. De voorwaarden die 
gesteld worden aan reconstructie van de toestand, zijn bij net 
vak Regelen I1 uitgebreid aan de orde geweest. 

Gelijk aan het ontwerp van een waarnemer voor lineaire sys- 
temen kan voor niet-lineaire systemen in sommige gevallen ook 
een waarnemer worden afgeleid. De ontwerpmethode geldt echter 
maar voor een beperkte klasse van systemen en kent een aantal 
voorwaarden. De methode is geheel analytisch en daardoor niet 
geschikt voor ondersteuning met de computer. Door de komst van 
symbolische manipulatietalen zoals MACSYMA, REDUCE en MAPLE 
kunnen analytische methoden toch in hoge mate geautomatiseerd 
worden. Bij de in dit verslag beschreven ontwerpmethode is 
automatisering van de berekeningen een vereiste omdat de 
hoeveelheid rekenwerk erg groot is. 
De opdracht van mijn stage is het onderzoeken In hoeverre de 
taal REDUCE te gebruiken is voor analytische ontwerpmethoden, 
waarvan deze niet-lineaire waarnemer ontwerpmethode een voor- 
beeld is. Er zijn veel meer analyse- en syntheseproblemen die 
met behulp van symbolische manupilatietalen op te lossen zijn. 
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I .  ntwerp van een waarnemer voor een niet-lineair 

tijd svar i ant systeem 

De theorie die in dit hoofdstuk is beschreven is hoofdzakelijk 
afknmstiq uit het afstudeerwerk van C. Bühler [33 en uit 
het artikel !'Entwurf nichtlinearer, zeitvarianter Beobach- 
ter.. . I 1  [ 4 ] .  

In de lineaire theorie bestaan een aantal zogenaamde kanonieke 
vormen van de toestandsvergelijking. Bekende kanonieke vormen 
zijn de fasevariabele kanonieke vormen ten aanzien van de 
ingang en ten aanzien van de uitgang. De fasevariabele kano- 
nieke vorm t.a.v. uitgang, ook wel de waarnemers-normaalvorm 
genoemd, kent de volgende vorm : 

Ax* + b*u ; y = (O,--,0,1)~* 

De fasevariabele kanonieke vorm t.a.v. de ingang (of waar- 
nemers-normaaivorm) 

Voor de eenvoud en duidelijkheid worden de systemen beschreven 
met een ingang en een uitgang. Bij het vak W. Regelen I1 wordt 
een systeem waarneembaar of reconstrueerbaar genoemd als er 
een reconstructiematrix Q bestaat die de volle rang heeft. 
Deze eis voor waarneembaarheid wordt in [3] anders gedefini- 
eerd: Een systeem is waarneembaar wanneer het systeem door een 
reguliere lineaire transformatie in de waarnemersnormaalvorm 
(WNV) is over te voeren. 
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Voor het niet-lineaire, tijdsvariante systeem kunnen gelijk- 
soortige kanonieke vormen worden opgesteld. De overgang van 
tijdsvariant naar tijdsinvariant verandert weinig aan de 
kanonieke vormen. De matrices en vectoren worden tijdsaf- 
hankelijk maar aan de structuur verandert er niets. De over- 
gang naar niet-lineair heeft wel gevolgen voor de structuur. 
Uitgaande van de eoectandsbeschrijving 2 = f ( x , - a , t j ,  

y = h(x,u,t) is de volgende kanonieke vorm voor niet-lineaire 
tijdsvariante systemen beschreven in [3]- 

t\ I 

Ex* - a* Cx,, t j  + b*ix;, t) U ; y = c (xi, t) 

De Niet-lineaire Waarnemers NormaalVorm (NWNV-1) 

In vergelijking met het lineaire geval is de systeemmatrix A 
nu opgesplitst in een matrix E en een vector a{x,t) met de 
(niet)-linearitelten. Voor verdere informatie over deze kano- 
nieke vormen verwijs ik naar [3]. 
De NWMV-1 is voor het ontwerpen van een niet-lineaire w a a r -  

nemer het uitgangspunt om de lineaire homogene differentiaal- 
vergelijking van de reconstructiefout te bepalen. Een recht- 
streekse transformatie van het oorspronkelijke systeem naar de 
NWNV-1 levert onvoldoende informatie om de waarnemer te bepa- 
len. Er ontstaat dan een differentiaalvergelijking van de n-de 
orde met n+l onbekenden. Door de transformatie in twee stappen 
uit te voeren, kan de ontbrekende informalie worden aangevuld. 
De belangrijke voorwaarde hierbij is dat de beide transforma- 
ties van de tweestaps-transformatie een inverse hebben. Alleen 
dan kunnen deze twee transformaties de totale transformatie 
van het oorspronkelijke systeem naar de NWNV-1 vervangen. 
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De tweestapc-transformatie kenmerkt zich vooral door het feit 
dat er geen linearisatie of een Ljapunow afschatting nodig is 
bij het ontwerp van de waarnemer. Zoals al is aangegeven is 
het noodzakelijk om een lineaire tijdsinvariante homogene 
differentiaalvergelijking van de reconstructiefout te vormen, 
waarvoor de NWNV-1 nodig is. 
Echter bij het toenemen van de orde van net systeem blijkt het 
moeilijker te worden om aan de bestaansvoorwaarden te voldoen. 
Tevens zal dan de hoeveelheid rekenwerk zeer sterk gaan toe- 
nemen. 

1.1 De beschriivinu van de tweestaw-transformatie 

Om het in het laatste deel van dit verslag het REDUCE-program- 
ma te kunnen volgen zal ik eerst de tweestaps-transformatie 
volgens H. Keller [ 4 J  beschrijven. 
Bij de tMeestaps-transformatie wordt het systeem van oorspron- 
kelijke basis overgevoerd naar een tussenvorm, genaamd de 
Niet-lineaire Waarneembaarheids NormaalVorm (NWNV-2). De vorm 
is afgeleid van de NWNV-1 en is, net als in het lineaire 
geval, door middel van een lineaire transformatie hierin over 
te voeren. De tweestapc-transformatie ziet er schematisch als 
volgt uit: 

tweedestap i , 
NWNV-2 )i NWNV-1 1 --1 

x* = w(2,t) - x = z(x,t) 

De tweestaps-transformatie zal in twee delen worden beschre- 
ven: De overgang van het oorspronkelijke systeem naar de NWNV- 
2 door middel van de transformatie E = z(x,t) (1) en de over- 
gang van de NWW-2 naar de HWINFJ-I door middel. van de transfor- 
matie x* = w(X,t). Na de eerste transformatie moeten controles 
worden uitgevoerd. Wanneer de controles zijn uitgevoerd en de 
resultaten goed zijn kan de tweede transformatie worden uit- 
gevoerd. In het andere geval kan de tweestaps-transformatie 
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worden beëindigd en is er op deze wijze geen waarnemer te 
bepalen. Na de tweede transformatie moet er een inverse trans- 
formatie berekend worden die het systeem van de NWNV-1 terug- 
brengt in de oorspronkelijke systeembasis. Indien de inverse 
transformatie bestaat kan de waarnemer gestabiliseerd worden 
door middel van poolplaatsing. Tenslotte kan het systeem dan 
met de berekende inverse transformatie teruggebracht worden in 
oorspronkelijke systeemcoördinaten. 

1.1.1 ûverqanq van het oorstxonkeliike svsteem naar de NWNV-2 

In het artikel van H. Keller wordt uitgegaan van een 
systeem in toestandsbeschrijving van de volgende vorm: 

E: = f(x,t) + G(x,t)u , 
Y = h(x,t) 

De NWNV-2 dient als basis voor de tweede transformatiestap en 
heeft de kanonieke vorm: 

- x = /  

- x =  + G ( X ,  t) u 

u ;  y = x ,  

De transformatie die systeem overvoert in de NWNV-2 is gedefi- 
nieerd als: 

Nadat deze transformatie is uitgevoerd moet gecontroleerd 
worden of het systeem in de NWNV-2 geschikt is om de tweede 
transformatie uit te voeren. Daarvoor moet er een inverse 
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transformatie x = z-’(Z,t) bestaan. Bovendien moet de getrans- 
formeerde ingangsmatrix G een zogenaamde driehoeksvorm hebben. 
Dat wil zeggen dat het eerste element alleen afhankelijk mag 
zijn van Z,, het tweede element alleen van Z, en x z ,  enzovoort. 
Wanneer dit niet het geval is bestaat er ook geen NWNV-1 en 
kan er van de tweede transformatie worden afgezien. Wanneer 
wel aan deze voorwaarden is voldaan kan de tweede transfor- 
matiestap worden uitgevoerd maar het is dan nog niet zeker of 
de NWNV-1 bestaat. 

1.1.2 De overuanu van de NWNV-2 naar de NWNV-1 

Bij deze overgang staat de zogenaamde Niet-lineaire Karak- 
teristieke Vergelijking (NKV) centraal. De vergelijking wordt 
uit de NWNV afgeleid op de volgende wijze: 
Uitgaande van de NWNV-1 (vergelijking 1.2): 

Deze kan ook geschreven worden, uitgaande van de inverse 
uitgangsvergelijking x* = c(y,t), als: 

X *  = EX* - aiy, t) + ~ ( y ,  t) u ; xn = c (y ,  t) 

Uitgaande van de transformatie x* = v(x,t) die het oorspronke- 
lijke systeem overvoert in de NWMV-I, kan de NKV worden opges- 
teld met behulp van de differentiaaloperator N (zie verg. 
î . 4 ) .  De transformatie v(x,t) is hiermee te schrijven als: 
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Hieruit kan xi = c(y,t) gelijk gesteld worden aan V,(X,~)~ dus 
xi = v,(x,t). Met deze vergelijking kan de NKV geformuleerd 
worden : 

Deze vergelijking is in [3] voor 2"- en 3'-orde systemen uit- 
gewerkt. Het resultaat is een uitgebreide differentiaalver- 
gelijking die lastig is op te lossen. 
Met deze vergelijking kan de NWNV op de ingangsmatrix B ( y , t )  

na, volledig bepaald worden. Echter nu de factoren ai (i = 

Oe.-n-l) en c bekend zijn kan de transformatie x* = v(x,t) 
uitgerekend worden, waarmee de ingangsmatrix B(y,t) te bepalen 
is. 
De inverse transformatie x = v-'(x*,t) moet tenslotte bepaald 
worden om de twee-stapstransformatie compleet te maken. 

1.1.3 Stabiliseren van de waarnemer door middel van DoolDlaat- 
sinq 

Wanneer x* de geschatte getransformeerde toestandsvector is, 
dan is de reconstructiefout x* = x* - x* en wordt de waarnemer: 

waarbij k te bepalen is uit de coëfficiënten van de karak- 
teristieke polynoom die met behulp van de gewenste eigenwaar- 
den (hi) op te stellen is: 
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n 

i=1 
s n  + kn-lsn-l + ... + kls + k, = II ( s  - ai) 

1.1.4 De waarnemer beschreven in de oorsDronkeliike svsteem- 
coördinaten 

De transformatie van het oorspronkelijk systeem naar de NWNV-1 
is beschreven als 2* = v(x,t). De inverse transformatie is 
gelijk aan 2 = v-'(fl*,t). Door deze naar de tijd af te leiden 
krijgt men: 

A 

i d v - l ( 2 ,  t) + dv-l(X*,  t) i* 
at a 2  

x =  
(1.10) 

met e = [O, - ,  O ,  11 

Deze vergelijking gaat met behulp van ;;* = v(2,t) over in: 

(1.11) 

Dit is de waarnemer beschreven in de oorspronkelijke systeem- 
coördinaten. 

9 



Reduce is een programmeertaal voor algebraïsche berekeningen. 
Het gebruik van dit soort talen is nog niet zo bekend maar 
biedt veel mogelijkheden, Voor veel algebraïsche oplosmethoden 
uestaaìì mmìeïieke vaïiar;ten, Uie h e t  nudeel hebben dut ze =iet 
exact zijn en soms leiden tot onbetrouwbare resultaten. Reduce 
wordt in de wetenschappelijke wereld al langer toegepast voor 
uiteenlopende problemen. Dit vooral op het gebied van de 
fysiea, mechanica en elektronica. De taal is gebaseerd op LISP 

zonder dat dit zich uit in de notatie. De notatie heeft veel 
gelijkenis met ALGOL, wat naar mijn mening veel prettiger is 
dan de haakjesnotatie van LISP. 

I- 

2.1 Functies en commando's in Reduce 

Reduce kent net als gewone programmeertalen het gebruik van 
variabelen. Een belangrijk verschil is echter dat de Reduce- 
variabelen geen waarde hoeven te hebben (symbolische variabe- 
len). Het systeem herhaalt de variabelenaam indien deze geen 
waarde heeft. Een voorbeeld van dergelijke variabelen is: 

A := €3 + c$ 
5+A; 

5* (B+C) 
Het vetgedrukte gedeelte stelt de invoer van de gebruiker 
voor, het andere de respons van het systeem. De dollar sluit 
het commando af zonder de uitvoer van het commando op het 
scherm te tonen. Een punt-komma sluit het commando af en geeft 
de uitvoer ervan op het scherm. 
De toekenning A:=A+l zal leiden tot een foutmelding indien de 
A geen waarde heeft. In dat geval zou deze toekenning tot een 
oneindige recursie leiden. 
Reduce kent een aantal speciale variabelen zoals E (het grond- 
tal van ket natuurlijk logaritme), I (de wortel van -l), NIL 
(de waarde nul voor een symbolische variabele) en PI. 
Een speciale groep variabelen zijn de "operators". Dit zijn 
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symbolische variabelen die in een uitdrukking gebruikt kunnen 
worden maar waaraan geen functie vastgelegd hoeft te zijn. Ze 
kunnen gebruikt worden om een structuur in de variabelen aan 
te brengen. De operator moet gedeclareerd worden, bijvoor- 
beeld: 

OPERATOR BABY$ 
BABY[RILT) := KITTEN$ 

BABY(HQND) := PEPBIE$ 
Deze definities kunnen weer gebruikt worden in andere uitdruk- 
kingen, bijvoorbeeld: 

5*BABY(KAT) + 2*BABY(HOND); 
5*XITTEN+2*PUPPIE 

Het gebruik van operators kent nauwelijks beperkingen en wordt 
vaak gebruikt om een plaats in een uitdrukking te reserveren. 
In Reduce kan men ook array's en matrices declareren. Een 
array kan één-dimensionaal of hoger zijn, terwijl een matrix 
altijd twee-dimensionaal is. Voor de matrices zijn er ook 
speciale functies ontwikkeld, te weten: 

!JET(. . )  

TP(. . )  bepaalt de getransponeerde van een 
bepaalt de determinant van een matrix 

matrix 
TRACE( * e ) 

MATEIGEN(..) bepaalt de eigenwaarden en eigenvectoren 
bepaalt het spoor van een matrix 

van een matrix. 
Verder kunnen bij matrices de normale bewerkingen +, - r  *, / 
en ** (machtverheffen) worden toegepast volgens de matrixal- 
gebra. 

Tot zover zijn zaken behandeld die in standaard programmeer- 
talen gebruikelijk zijn. Reduce kent ook een groot aantal 
speciale commandoPS en functies, waarvan er hier een aantal 
behandeld zullen worden. 
Twee belangrijke functies zijn differentiëren en integreren op 
analytische wijze. Een voorbeeld van differentiëren met Reduce 
is: 

DP(X**2,X); 
2*x 
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Het is mogelijk om aan te geven dat een variabele afhankelijk 
is van een andere variabele zonder daarbij de direkte relatie 
aan te geven. Dit kan met behulp van DEPEND: 

Wanneer de afgeleide van X*Y bepaald wordt, zal dit het vol- 
gende opleveren: 

DEPEND Y,X;  % Y afhankelijk van X 

A := DP(l(sey,xj; 

Ao=DF(Y,X)*X+Y 
Ook kunnen partiële afgeleiden bepaald worden indien in een 
uitdrukking meerdere variabelen gebruikt worden. 
De integraalberekening met Reduce geeft volgens G. Raynard 
[5] in veel gevallen geen bevredigend resultaat. Naast het 
probleem dat er niet voor elke uitdrukking een primitieve 
bestaat, komt het ook voor dat Reduce geen oplossing vindt 
voor een probleem dat wel een primitieve kent. Om deze reden 
kent Reduce bij de integraalberekening een optie ON TRINT, 
waarmee de integraalberekening stap voor stap gevolgd kan 
worden. 

Reduce heeft een aantal constructies voor het herhaald uit- 
voeren van een serie commando's. Dit zijn de bekende 
FOR .., DO ..., WHILE...DO... en REPEAT...UNTIL.... Op de 
FOR...DO,, .-constructie heeft Reduce twee varianten, namelijk 
FOR...SüM,.. voor het herhaald sommeren van een uitdrukking en 
FOR.,.PRODUCT... voor het herhaald vermenigvuldigen van een 
uitdrukking. Voorbeelden hiervan zijn: 

A:= FOR J:= 1:100 SUM J**2$ % de som van de kwadraten 
van 1,2,3.,.100 

B:= FOR J:= 1:100 PRODUCT J$ % levert i00 faculteit 
Opmerking: Wanneer het resultaat van B zou worden af- 
gedrukt, geeft Reduce een getal van zo'n drie regels op 
het scherm. 

Indien men weer dan één commands ma C'UtvI of PRODUCT wil Iaten 
uitvoeren moeten de commando's gegroepeerd worden. Zo'n groep 
start dan met '<<' gevolgd door de commando's en wordt afges- 
loten met *>>'. Deze constructie kan ook bij andere commando's 
zoals IF ... THEN ELSE .. gebruikt worden. 
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Wanneer men in een uitdrukking een variabele wil vervangen 
door een andere variabele of uitdrukking kan men de functie 
SUB(..) gebruiken. De SUB-functie vervangt alleen in de aan- 
gegeven uitdrukking de betreffende variabele. 

EE := X**2 + Y**2$ 
F := S W ( X  = A+B, EE); 

F : =A"+Z*A*B+B"+y-' 

Voor het oplossen van stelsels vergelijkingen dient de SOLVE- 
functie. Hierbij moet opgemerkt worden dat volgens eigen 
ervaringen en volgens [SI deze functie verre van compleet is. 

Voor het beïnvloeden van de uitvoer van het systeem kan men 
zogenaamde  schakelaar^'^ gebruiken. Deze kunnen een toestand 
in- of uitschakelen I bijvoorbeeld om een breuk te vereen- 
voudigen, Veel gebruikte schakelaars zijn: 

ON/OFF EXP (expand) voor het uitschrijven van alle 
termen in een uitdrukking. 
voorbee1d:ON E D ;  

A := (X + Y)**2; 
A:  =X2+2*X*Y+Y2 
OFF EXP; 
A; 
A:  = (X+Y) 

(greatest common divider) voor het vereen- 
voudigen van breuken 
voorbee1d:ON GCD; 

A := (X - 1)/(X**2 - 1); 
A:=l/(X+l) 
OFF GCD; 

A; 
A : = ( x-1 ) / ( x2-1 ) 

ON/OFF GCD 

In Reduce is het mogelijk om procedures te definiëren, even- 
tueel met parameters. Deze procedures mogen recursief zijn en 
kunnen een variabele terug geven aan het hoofdprogramma. Een 
voorbeeld hiervan: 
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PROCEDURE FACT N; 
IF N=l THEN N 

ELSE N*FACT(M-l); 
Opmerking: De notatie FAC N is gelijk aan FAC(N) en mag ook 
bij operators en één-dimensionale array‘s en matrices worden 
toegepast. 
De procedure kan aangeroepen worden met: 

FACT(5) p 

120 

In het voorbeeld is procedure gedefinieerd die de faculteit 
van een getal berekent. Al eerder hadden we gezien dat facul- 
teit van een getal veel gemakkelijker met de constructie 
FOR...PRODUCT... berekend kan worden, 

Tenslotte zal ik nog enkele functies kort behandelen: 
- 
- COEFF doet het tegenovergestelde van COEFFN en vormt een 

COEFFN-functie bepaalt van een polynoom de coëfficiënten. 

polynoom van de opgegeven coëfficiënten. 
- FACTORIZE ontbindt een polynoom in factoren. 

* . .  kan gebruikt worden om rekenregels 
toe te voegen. Reduce kent bijvoorbeeld de dubbele hoek- 
formule niet. Deze regel kan dan als volgt worden toege- 
voegd : FOR ALL X LET SIN(2*X) = 2*SIN(X)*COS(X). 

- - - FOR ALL X LET e * .  

- WRITE stuurt uitvoer naar het scherm of een file. 

Hiermee afsluitend kan gesteld worden dat Reduce een groot 
aantal functies en commando’s kent die algebraïsche problemen 
kunnen helpen oplossen. Echter zeer opvallend is het gemis van 
een invoer-functie. Terwijl er in [5] de functie XREAD() wordt 
beschreven is er in de handleiding van Reduce daarover niets 
te vinden. Dit kan komen doordat in 151 versie 3.0 van Reduce 
wordt beschreven en ik Reduce versie 3.3 heb gebruikt. Het is 
normaal echter te verwachten dat de functionaliteit van een 

softwarepakket toeneemt met een hoger versienummer en niet 
omgekeerd. De taal is duidelijk gericht op interaktief gebruik 
en wil je gegevens invoeren dan moet je in je programma de 
functie PAUSE gebruiken. Het programma wordt dan onderbroken 
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en de gebruiker krijgt de controle over Reduce volledig terug. 
Dit heeft als nadeel dat de gebruiker precies moet weten wat 
er toegekend moet worden aan een vooraf gedefinieerde variabe- 
le. Het tweede nadeel is dat de gebruiker in principe in staat 
is eerder gemaakte toekenningen te veranderen. Als de gebrui- 
ker dan klaar is met zijn invoer kan het programma worden 
voortgezet met CONT (continuej. 
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3. Ontwerp van de niet-lineaire waarnemer mei behulp 

van REDUCE 

Uitgaande van de eenvoudige vorm van een niet-lineair systeem: 
x = f(Y)i x(0) = xc 

Y = h(x) 
zal in een aantal stappen een voorbeeld worden uitgewerkt. Het 
voorbeeld is de roofdier-prooi verhouding, wat ook is aan- 
gegeven in het artikel "Rechnergestützter Entwurf nichtline- 
arer Beobachter mit Hilfe einer symbolverarbeitenden Program- 
miersprache" [ 6 1 o 

De volledige orde waarnemer die bij het systeem hoort 
x = f(X) + k(X,y) , $ ( O )  = so 

met als correctieterm k 
UI bijlage 1 virìdt u het Iied~ce proçri tmma, waamee het ontwerp 
van de waarnemer zal worden toegelicht. Er zal steeds naar de 
regelnummer in de bijlage worden verwezen. De bijlage is uit 
te vouwen zodat u dit hoofdstuk kunt volgen met het programma 
er naast. 

T- 

De eerste stap in de berekening is de transformatie bepalen 
die het systeem van het oorspronkelijke systeem overvoert in 
de NWNV-2: 

In het programma worden eerst het declareren van de benodigde 
operators, array's en matrices (regel 3, 4 en 5) en het defi- 
niëren van het systeem door middel van regel 8 en 9 uit- 
gevoerd. Vervolgens wordt op regel 11 en 12 de elementen van 
de transformatie berekend. De twee FOR.,.DO... van regel 12 
zal ik nader toelichten. De eerste FOR...DO... variabele i 
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bepaalt element 2 tot en met n van de vector q(x). De tweede 
FOR...DO... bepaalt de inhoud van een element i+l door de 
vector-vermenigvuldiging van de i-de toepassing van M op h(x) 
met de systeemvector f(x). 
De tweede stap berekent de Jacobiaan van de transformatie 
q(x). Deze wordt berekend om te controleren of er een inverse 
transformatie bestaat en ziet er zo uit: 

De jacobiaan wordt geformuleerd als in regel 16 van het pro- 
gramma. Dit gebeurd met twee geneste FOR. .. DO...-lussen waarin 
j de lopende variabele is van rij i. 
Het bestaan van een inverse transformatie x = q-'(%) kan dan 
gecontroleerd worden door de determinant van de jacobiaan te 
berekenen. Is deze nul dan is er geen inverse transformatie en 
kan het programma worden beëindigd. 
Indien de inverse wel bestaat zou deze berekend kunnen worden 
met het SOLVE-commando. Reduce is echter niet in staat om een 
stelsel niet-lineaire vergelijkingen op te lossen. Het systeem 
reageert dan met de melding "NON LINEAR EQUATION SOLVING NOT 
YET IMPLEMENTED". De inverse van de transformatie is in dit 
voorbeeld met de hand gemakkelijk te bepalen en is in het 
programma op regel 23 en 24 opgenomen. 
De berekening wordt voortgezet met het bepalen van NWNV-2 die 
voor dit systeem de vorm heeft: 
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Hierin moet de factor a bepaald worden met de differen- 
tiaaloperator N (regel 14) en moet de inverse transformatie 
gebruikt worden om a uit te drukken in de nieuwe basis X (xq 
in het programma). Dit laatste gebeurt op regel 29, 30 en 31 
met op regel 31 het clear commando om qe tijdelijke transfor- 
matie uitgevoerd op regel 29 ongedaan te maken. 
De berekeningen die tot nu toe zijn uitgevoerd hebben geieiä 
tot een eventueel geslaagde transformatie naar de NWMV-2. Bij 
een systeem met een ingang zouden er meer berekeningen moeten 
worden uitgevoerd maar dit zou met Reduce zonder meer mogelijk 
moeten zijn. 

De tweede transformatiestap van NWNV-2 naar NWNV-1 vereist 
meer van Reduce dan bij de eerste transformatiestap. De NWNV-1 
heeft zoals bekend de vorm volgens vergelijking 1.2, die 
rechtstreekse bereikt kan worden met de transformatie 
x* = v(x). Om deze transformatie te berekenen moeten de fac- 
toren c(y,t) en a,(y,t) (i=O. .n-1) bepaald worden met behulp van 
de NKV. De NKV moet daarvoor uitgewerkt worden met de orde 
n = 2. Deze uitwerking is niet in het programma opgenomen 
omdat dit een uitgebreid en complex karwei is. Ik heb de 
uitwerking voor een tweede orde systeem overgenomen uit [3]. 

Het gevolg hiervan is dat het totale programma beperkt wordt 
tot tweede orde systemen. 
Het uitwerken van NKV voor het tweede orde systeem leidt tot: 

O = N2c(y) + Na,(y) + a, (3-1) 

Omdat de onbekende functies alleen afhangen van y kan de 
differentiaaloperator N worden herschreven als: 

Door de speciale vorm van de NWNV-2 (verg. 1.3) kan dit 
geschreven worden als: 
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In de vergelijking 3.1 wordt N twee keer op de functie c(y) 
toegepast. 

- -  
met ä(X) het laatste element uit de systeemvector f(x) 

Wanneer we deze nieuw gedefinieerde differentiaaloperator 
toepassen op vergelijking 1.3 wordt deze 

O = cyy%z + cya(y) + al& + a, 

Hierin geeft de letter y als index aan dat deze functie gedif- 
ferentieerd moet worden naar y .  

Deze vergelijking kan herschreven worden als 

- -  De bekende a(x) is een functie van XI en x2 en kan geschreven 
worden als polynoom van EZ: 

- a (E) = K, <El> XZ + K1 (E,) EZ + KO (x,) 
(3.3) 
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De vergelijkingen 3.2 en 3.3 leveren samen de factoren c en a: 

De vergelijkingen 3.3 en 3.4 zijn in het programma gebruikt om 
de factoren c en a te bepalen. Op regel 34 worden met de fun- 
ctie COEFFN de factoren KO ... K, bepaald. 
In regel 36 tot en met 40 wordt c in twee stappen geïnte- 
greerd. Na de eerste integratie wordt in regel 37 een reken- 
regel toegevoegd die aangeeft dat het grondtal e tot de macht 
log(x) gelijk is aan x. Dit op voorwaarde dat x > O is, wat 
hier altijd het geval is want de aantallen roofdieren en 
prooien kunnen niet negatief zijn en zijn ook niet nul. Om de 
rekentijd te beperken en verkeerd gebruik van de rekenregel te 
voorkomen wordt deze meteen weer verwijderd. 
De factoren a, (i=O,l) kunnen berekend worden met de factor c. 
M u  zijn alle factoren bekend in de systeem-coördinaten X. Ze 
moeten daarom getransformeerd worden naar de oorspronkelijke 
systeem-coördinaten x. Dit wordt in regel 44 tot en met 47 
bewerkstelligd. 
Nu de factoren c en a, (i=O,l) bekend zijn als functie van x 
kan de transformatie x* = v(x) berekend worden. Het laatste 
element van v is gelijk aan c .  De voorgaande elementen kunnen 
bepaald worden als in regel 50 (zie vergelijking 1.7). Hiermee 
worden de rijen in omgekeerde volgorde berekend te beginnen 
bij n-l. 
De berekende transformatie moet sok weer een inverse hebben 
die met behulp van Reduce wederom niet te bepalen is. Het 
SOLVE-commando geeft als melding: ''SOLVE GIVEN INCONSISTENT 
EQUATIONS". De vergelijkingen die opgelost moeten worden zijn: 
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XI = -alog(x,)  + xlc - d 

xz = log (XJ 

en moeten opgelost worden voor x, en x,. 
De verbazing neemt toe wanneer ik Reduce eerst de tweede 
vergelijking ïaac oplossen. A ï s  ik clan het resultaat substi- 

tueer in de eerste vergelijking komt Reduce wel met een oplos- 
sing. 
De transformatie en zijn inverse zijn nu bepaald. Nu moet door 
middel van poolplaatsing de polen van de waarnemer in stabiele 
gebied gebracht worden. Hiervoor zijn de gewenste eigenwaarden 
gekozen op -5 waarmee de karakteristieke polynoom berekend kan 
worden e 
In regel 58 wordt de karakteristieke polynoom gevormd met de 
FOR ... PRODUCT...-constructie. De functie COEFFN kent de coëf- 
ficiënten van deze polynoom toe aan de matrix p in regel 5 9 .  

Als laatste wordt de correctieterm van de waarnemer terug- 
getransformeerd naar de oorspronkelijke systeem-coördinaten. 
Hiervoor wordt in regel 62 de transformatie v gedifferentieerd 
naar de tijd. In het resultaat hiervan moeten de x*-coördinaten 
getransformeerd naar x-coördinaten. Deze uitdrukking kan 
vereenvoudigd worden met dezelfde rekenregel die al eerder 
gebruikt is. 
Met deze afleiding kan de correctieterm in de oorspronkelijke 
systeem-coördinaten worden berekend met de vergelijking: 

De correctieterm wordt in regel 69 tot en met 71 berekend in 
twee stappen. In regel. 69 wordt a ( h ( G ) )  - aiy) bepaald eri het 
resultaat in regel 71 gesubstitueerd om de correctieterm te 
bepalen. De schakelaar EXP wordt uitgezet om te zorgen dat de 
uitdrukking 1 niet wordt uitgewerkt in losse termen. Dat zou 
alleen maar leiden tot beeldvulling. 
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De resultaten van deze berekeningen met Reduce zijn de correc- 
tietermen van de volledige orde waarnemer. Om te controleren 
of deze waarnemer het oorspronkelijke systeem goed volgt, zijn 
de waarnemer en het oorspronkelijke systeem voor x, en x2 
uitgezet tegen de tijd in figuur 1 en 2. 

Figuur 1: x, = x,(t) Figuur 2: x, = x,(t) 

Oorspronkelijk systeem en niet-lineaire waarnemer 
(niet-lineaire waarnemer heeft steeds grootste begin- 
waarde) * 

De resultaten van de methode van de tweestapstransformatie en 
de veelgebruikte methode van lineariseren en het bepalen van 
een lineaire waarnemer zijn met behulp van figuur 3 en 4 te 
vergelijken met de eerste twee figuren. 

Figuur 3: x, = x,(t) Figuur 4: x, = x,(t) 

Oorspronkelijk systeem en lineaire waarnemer (lineaire 
waarnemer heeft steeds grootste beginwaarde). 



Uit de figuren blijkt dat de uit het gelineariseerde systeem 
bepaalde waarnemer te veel afwijkt van het oorspronkelijke 
systeem en zelfs negatieve waarden aanneemt. Voor dit roof- 
dier-prooi model is de tweestaptransformatie dus veel beter 
geschikt. 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat met het bepalen van de 
figuren een fout is ontdekt in de resultaten van Kedüce. Ei 
bestond een verschil tussen de resultaten bepaald met de 
mainframe-versie en bepaald met de PC-versie van Reduce. De 
resultaten van programmaregel 62, waar de DF-functie wordt 
toegepast, waren verschillend en fout in het geval van de PC- 
versie. 
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4. Conclusie 

De algemene conclusie van dit onderzoek is dat Reduce voor dit 
soort problemen niet voldoende mogelijkheden biedt om tot een 
bevredigende oplossing te komen. Een groot gemis hierbij is 
een behoorlijke invoermogelijkheid van gegevens die de gebrui- 

dit verslag beperkt tot één specifiek probleem, in dit geval 
de roofdier-prooi verhouding. 
De incomplete SOLVE-operator beperkt de mogelijkheden voor het 
berekenen van een niet-lineaire waarnemer met een symbolische 
manupilatietaal enorm. De SOLVE-operator is niet in staat om 
een stelsel niet-lineaire vergelijkingen op te lossen, een 
vast onderdeel van het niet-lineaire waarnemer probleem. 
Een tweede beperking van het programma is geen gevolg van de 
beperkingen van Reduce. Het programma is namelijk nu geschikt 
voor 2'-orde systemen als gevolg van de NKV, die in het pro- 
gramma is uitgewerkt voor 2"-orde systemen, Het lijkt me echter 
wel mogelijk om met behulp van een aantal procedures deze MKV 
door REDUCE te laten uitwerken voor een ne-orde systeem. Met 
behulp van recursieve procedures en te werken met de DEPEND- 
functie zal dit mogelijk te verwezenlijken zijn. Doordat de 
integraalberekening met Reduce lang niet altijd tot een goed 
resultaat leidt, moet betwijfeld worden of het uitwerken van 
de NKV met Reduce tot een goed resultaat leidt. 
De onzekerheid of Reduce een opdracht juist oplost en daarbij 
het antwoord goed vereenvoudigt, maakt het noodzakelijk bij 
elk op te lossen waarnemersprobleem de tussenresultaten te 
controleren. Wanneer dit niet zou gebeuren bestaat de kans dat 
Reduce vast loopt door slecht vereenvoudigde tussenresultaten. 

b.-.- -AA+ ;n-n~~nn 
ACL 1 L l U G L  Illyc="c=*,. Om die reder! is het prc?cJrumma beSChreve?2 in 

Als laatste beperking van Reduce wil ik nog aangeven dat het 
werken met een externe editor voor het wijzigen van een 
Reduce-programma mij niet zo bevalt. Dit geldt dan voor- 
namelijk voor het werken met de PC-versie van Reduce. Na elke 
wijziging in het programma moet Reduce weer opgestart worden, 
wat een vlot gebruik van Reduce in de weg staat. Aangezien 
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Reduce geen compiler, maar een interpreter is kan de ontwik- 
kelingstijd van een programma aanzienlijk worden bekort met 
een interne editor. 
Naast de beperkingen kent Reduce natuurlijk ook sterke kanten. 
Uit het programma is gebleken dat de taal erg krachtig 
gebruikt kan worden. Het in elkaar nesten van opdrachten en 
net resultaat weer kunnen toekennen aan een variabele biedt 
veel mogelijkheden. Dit uit zich in het programma in de bij- 
lage doordat de lengte ervan beperkt is gebleven. Bij de 
berekening van de korrectieterm van de waarnemer in de oor- 
spronkelijke coördinaten (regel 71) blijkt dit ook. De for- 
mulering volgens de vergelijking op bladzijde 15 is in het 
programma in twee regels vertaald in Reduce, terwijl het een 
aantal vector-vermenigvuldigingen bevat. 
Indien Reduce wordt uitgebreid, zodat de hier aangegeven 
beperkingen worden verholpen, zal het een uitstekend hulpmid- 
del bij oplossen van analyse- en syntheseproblemen voor de 
regeltechniek kunnen zijn. Als bovendien de tussenresultaten 
van de berekeningen beter zijn te voorspellen zal de tussen- 
komst van de gebruiker minimaal kunnen worden. 
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< *  li> 

Biilaae 1: Het Reduce [i roaramma 

comment off echo; 
n := 2; 
operator xxq,xs; 
matrix f(n, 1),cpc(n,l),'~(n,n),cptinv(n.l )Nn, 1 ),ay(n 1 ),fx(n, 1) 

,vinv(n, 1 ),dvinv(n,n),l(n, 1 ),p(n, l),s(n, 1); 
array k n; 
comment ... define system; 
f := mat((a*x 1 - b*x l*x 2),(c*x l*x 2 - d*x 2)); 
h := ~ 2 ;  
comment ... calculate observability transform; 
~ ( 1 , l )  := h; 

p; 
aa := for j := l:n sum df(qx(n,l),x j)*f(j,l); 
comment ... calculate observability matrix (Jacobian of obs.transform); 
for i := l:n do for j := l:n do j (y) := df(qx(i,l),x i); 
comment ... determine rank of o T s. matrix; 
if det(jqx) =O then 

< <write "no inverse of transformation to non linear observability can. form"; 
write "program aborted"; 
end> >; 

comment ...g ive inverse of obs. transform; 

#.-w i .- -"_i A- r i v l i ~ i  i\ .- fnr i e -  4 - n  eilm Aflnvl l  i\ v I\*fn i\- 1-1 I .- 1.#1-l UV -\I r lil] .- I V O  J .- I i I t  U U I V I  W B \ ~ \ S t i ] i A  Jj ' f j # B j #  

for i := 1:n do write su$(xq 1 =qx(l,l),xq 2=qx(2,1),qxinv(il1)) - x i; 
comment ... calculate non-linear observability canonical form; 

for i := l:n do let x i = 
for i := 1:n-1 do fx(i,l) := 

íx(n,ij := aa; 
for I := l:n do clear x i; 
fx; 
comment ... calculate c and ay for second order system; 
for i := O:n do k(i) := coeffn(fx(n,l),xq n,i); 
for i := O:n do wriie k(i); 
cy : = exp(-int(k(2),xq 1)); 
for all x let e**log(x) = x; 
cy := cy; 
for all x clear e**log(x); 

ay(1,l := -(k(O)*cy); 
comment ... rep ace xq(1) 

ay(*, cc -= i ìn9Gt&cy,xq 
1); 

=Y by x(n) = x(2) = y; 
let xq 1 = x n; 
cc := cc; 

comment :..calculate nonlinear observer canonid form transformation; 
v(n,l) := cc; 
for i := n step -1 until 2 do v(i-1,l) := ay(!,l) + for j := 1:n sum df(v(i,l);x j)*f(j, 
v; 
comment ...g ive inverse transformation; 
vinv 1,l := (xs 1 +d+a% 2-b*exp(xs 2))/c; 
vinv I I  2,l : = exp(xs 2); 
comment ...g ive desired pole locations and calculate pok coe& 
s 1,l := -5; 
s2,1 := -5; 

P: 
comment ... calculate transformation to normal coordinates; - 
for i:= l:n do for j := l:n do dvinv(i,l) := df(vinv(i,l),xs i); 
foor i := 1:n do let xs i = v(i,l); 
for all x let e**log(x) = x; 
dvinv := dvinv; 
for dl x dear e**log(x); 
for i := l:n do clear xs i; 
comment ... caicuíate innovatisan: 
far i := l:n do ay(ill) := ayQ113-suk4(k=y,a~(8,1)); 
off exp; 
I := ~inv*(ay+p*~~ub(hly,e~~~ceaP; 
on exp; 
end; 

7i;;Y; 

*= for i := 1:n product(ss - ~0.1)); 
î:n bo p(i,i) := egefkpipd,s,i-î), 

I 1  
I%-:= 
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