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Samenvatting 

Dit verslag geeft het resultaat van een onderzoek naar een actieve vering, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van beperkte toestandsterugkoppeling, toegepast op het ‘quarter car’ model van 
een trekker-oplegger Combinatie. ’Beperkte ioesiancisienigicoppeiing’ houdt in dat maar een 
bepaald deel van de toestand gebruikt wordt om over terug te koppelen. 
In eerste instantie wordt teruggekoppeld over de relatieve verplaatsing en snelheid van de 
chassis-massa ten opzichte van de as-massa. De terugkoppelmatrix wordt afgeleid aan de hand 
van het minimaliseren van een integraalcriterium waarbij over een oneindig lang tijdsinterval 
geintegreerd wordt. De implementatie van preview is wiskundig gezien te moeilijk. De twee 
waarden uit de terugkoppelmatrix stellen een veerkonstante en een demperkonstante voor. 
Met behulp van een stap als wegdeksignaal worden de weegfactoren zo ingesteld dat de 
volgende grootheden geminimaliseerd worden: dynamische wiellast, versnelling van het 
chassis, maximale en minimale relatieve verplaatsing van de chassis-massa ten opzichte van 
de as-massa en de actuatorkracht. 
De resultaten van simulaties in Matlab met een stap en een ’rounded pulse’ als wegdeksigna- 
len worden voor de passieve vering, actieve vering met volledige toestandsterugkoppeling en 
actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling vergeleken. 
Voor een stap als wegdek zijn de resultaten van de beperkte toestandsterugkoppeling 
gelijkwaardig aan die van de passieve vering en actieve vering. Beide actieve veringen zijn 
niet wezenlijk beter dan de passieve vering. 
De resultaten van simulaties met een ’rounded pulse’ als wegdeksignaal leveren een ander 
beeld. De passieve vering voldoet precies aan de eisen die door DAF zijn vastgesteld. De 
actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling heeft in vergelijking met de actieve 
vering een lagere maximale versnelling van de chassismassa, equivalente wegligging en een 
slechter resultaat voor de veerweg. Beide actieve veringen hebben de slechte eigenschap dat 
de beschikbare veerweg bij lagere frequenties overschreden wordt. 
Het blijkt dat wanneer teruggekoppeld wordt over een gemeten uitgang welke bestaat uit de 
versnellingen van de as- en chassis-massa en de relatieve verplaatsing van de chassis-massa 
ten opzichte van de as-massa, het systeem voor geen enkele waarde van de terugkoppelmatrix 
stabiliseerbaar is. 
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Symbolenlij st 

massa van de as (onafgeveerde massa) 
massa van het chassis (afgeveerde massa) 
veerkonst anten 
dempi ngs kons tante 
verplaatsingen 
snel heden 
versnellingen 
maximale negatieve bandvervorming 
maximale positieve bandvervorming 
max. negatieve rel. verplaatsing van m2 ten opzichte van m, 
max. positieve rel. verplaatsing van m2 ten opzichte van m, 
maximale absolute versnelling 
veerhacht/dynamische wiellast 
toestandskolom 
geregelde uitgangskolom 
gemeten uitgangskolom 
gemeten uitgangskolom 
verstoring wegdek 
ingangssignaal 
systeemmatrix 
ingangsmatrix 
uitgangsmatrix 
doomerbindingsmatrix 
verstoringsmatrix 
terugkoppelmatrix 
trans fo rma tiematrix 
weegmatrices 
weeg factoren 
autocorrelatiematrix 
Lagrange multiplicator 
actuatorkracht 
tijd 
integraalcriterium 
Linker Halfvlak 
amplitude 
frequentie 
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I. Inleiding 

Om het dynamisch gedrag van een voertuig te beschrijven wordt in de literatuur vaak gebruik 
gemaakt van het zogenaamde 'quarter car' model als voertuigmodel. In dit verslag zal 
bekeken worden wat de voordelen en nadelen zijn van actieve vering met beperkte 
toestandsterugkoppeling ten opzichte van passieve vering en actieve vering met volledige 
toestandsterugkoppeling. Preview zal niet geïmplementeerd worden bij de actieve vering met 
beperkte toestandsterugkoppeling omdat dit wiskundig gezien grote problemen oplevert. De 
toetsingscriteria waarmee we de veringen vergelijken zijn het comfort en de wegligging. In 
figuur 1.1 zijn de drie bewegingen weergegeven die het comfort bepalen: de rolbeweging, de 
dompbeweging en de verticale beweging ('stampbeweging') 

verëcde beweging 

rol bewegin?< ( 
4 domp beweging 

Figuur 1.1: De rolbeweging, de dompbeweging en de verticale beweging 

Een goed comfort wordt bereikt door middel van slappe vering en lage demping van het 
systeem. Een optimale wegligging daarentegen wordt bereikt door een stijve vering en een 
hoge demping. Het blijkt dus dat de eisen ten aanzien van comfort en wegligging tegenstrijdig 
zijn. 
De eigenschappen van het passieve systeem (als de veer en demper eenmaal gekozen zijn), 
zoals de responsie op excitaties vanuit het wegdek, zijn onveranderlijk. Bij actieve vering 
wordt er een actuator geïntroduceerd in plaats van de veer en demper. Hierdoor kan er energie 
aan het systeem worden toegevoegd en het dynamisch gedrag variëren. 
Als alternatief voor volledige toestandsterugkoppeling houdt 'beperkte toestandsterugkoppe- 
ling' in, dat maar een gedeelte van de toestand gebruikt wordt om over terug te koppelen. Het 
effect van beperkte toestandsterugkoppeling op het dynamisch gedrag van het model zal 
bekeken worden voor terugkoppeling over twee verschillende gemeten uitgangskolommen: 
z (bestaande uit de relatieve verplaatsing en relatieve snelheid van de chassis-massa ten 
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opzichte van de as-massa) en z* (bestaande uit de versnellingen van de as- en chassis-massa 
en de relatieve verplaatsing van de chassis-massa ten opzichte van de as-massa). 
In hoofdstuk 2 zullen eerst de resultaten van de passieve vering en actieve vering zonder 
preview besproken worden. Om een optimale terugkoppelmatrix te bepalen zal er aan de hand 
van een integraalcriterium in hoofdstuk 3 een regelwet worden afgeleid. In hoofdstuk 4 zal 

vering aan de hand van simulaties met een stap en een ’rounded puke’ als wegdeksignaien. 
In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken en aanbevelingen voor eventueel verder 
onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 7. 

A n  Ln-n..lAn + n a ” + n n A ” + ~ - ~ r r l r n - - n l ~ n , T  .x,n..Ann rrnrrrnlalrnn mn+ A n  -n””;nx,n -,nAn,T nn A n  nd:ns*a ub ubpihLb LubaLaiiua~biugAu~~biii ig w uiubii v b i g b i b h b i i  i i i b ~  ub paaaibvb v b u i i g  bi1 UCI ~ ~ L I L V C I  
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2.Resultaten van het actieve en passieve systeem zonder preview 

2.1 Inleiding 

Het onderzoek naar het dynamisch gedrag mil eeii trekker-@egger cmnhinatie met een 
passief veersysteem en een actief veersysteem is gedaan door Huismfin [I]. In [I] werd bij 
de actieve vering 'preview' geintroduceerd. Preview houdt in dat het wegdek een bepaalde 
tijd (de zogenaamde previewtijd) van te voren bekend is en deze informatie gebruikt wordt 
om de vering te regelen. Omdat we willen vergelijken tussen passieve vering, actieve vering 
met volledige toestandsterugkoppeling (vanaf nu zal bij het refereren naar de actieve vering 
bedoeld worden 'actieve vering met volledige toestandsterugkoppeling') en actieve vering met 
beperkte toestandsterugkoppeling, zullen in dit verslag de resultaten van de implementatie met 
preview buiten beschouwing worden gelaten. De resultaten van Huisman [l] ten aanzien van 
het gedrag van de veringen zonder preview zullen in de volgende paragraaf kort worden 
weergegeven om hiermee later de resultaten van de actieve vering met beperkte toestandste- 
mgkoppeling te kunnen vergelijken. 

2.2 De gekozen modellen 

Bij de simulaties is uitgegaan van een 'quarter car model' met twee graden van vijheid. Dit 
ziet er voor de passieve vering en de actieve vering als volgt uit: 

c 
I 

I 

F I 
I 

m, = 1350 kg 
m2 = 8650 kg 
k, = 6.5e6 N/m 
k, = 4.4e5 N/m 
b, = 4.31e4 N/m 
F = actuatorkracht 

Figuur 2.1:Het passieve model Figuur 2.2:Het actieve model 
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De veer k2 en demper b, stellen de vering van het systeem voor; de suspensie. Het 
bandgedrag wordt gemodelleerd met behulp van een luchtveer met veerkonstante k,. Bij het 
actieve model zijn k2 en b, vervangen door een actuator. De actuator kan bijvoorbeeld van 
hydraulische, pneumatische of electromagnetische aard zijn. De fysieke realisatie van de 
actuator wordt hier echter niet nader behandeld. 

2.3 De regeistrategie 

De regelstrategie om de actuatorkracht te bepalen is gebaseerd op de optimale regeltheorie 
[l]. Bij de regeling wordt er teruggekoppeld over de volledige toestand. Er is gebruik gemaakt 
van de volgende toestandsbeschrijving om de bewegingsvergelijking en de uitgang van het 
systeem weer te geven. 

X(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ew(t) 
y(t) = Cx(t) + Du(t) 

x(to) = xo 

met de toestandskolom xT( t)= [ (yl( t)- yo( t)) , (y2( t)- y ,( t)), y ,(t) , y2(t)], het ingangssignaal u( t) is 
de actuatorkracht F(t), de verstoring door het wegdek w(t)=[yo(t)], de geregelde uitgangskolom 

A de systeemmatrix, B de ingangsmatrix, C de uitgangsmatrix, D de doorverbindingsmatrix- 
matrix en E de verstoringsmatrix. 
De optimale regeltheorie houdt in dat het volgende kwadratische integraalcriterium 
geminimaliseerd moet worden. 

YT(t>=[(Yl(t)-YO(t>>7 (y2(t>-yl(t)>7 Ydt)l en 

t e  

J = j [ y  '(t) Qy (t) + U T(t)R ~ ( t ) ]  dt 
2 

tb 

Waarbij Q en R semi-positief definiete weegmatrices zijn die er als volgt uitzien: 

De terugkoppelmatrix Lop, minimaliseert dit integraalcriterium en levert als optimale 
actuatorkracht: 

uopAt) = -Lepta (2.5) 
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waarbij de terugkoppelmatrix 

en P de oplossing van de volgende Matrix-Riccati vergelijking 

waarbij de overige variabelen gelijk zijn aan: 

L,,, = (v)-~(B~P+D~Qc) 

F~P+PF+G-PHP = o 

/ - - b  -1, ,.,.,.,..-,,a, x7.n\ 
( l i lG1 Q13 VUUlWQCilUG V >U) 

17 E n T f i n .  T) v - u yutn 

F = A-B(V)-'DTQC 
G = CT(Q-QDVIDTQ)C 
H = BVIBT 

2.4 De resultaten 

(2.8) 

(2-9 
(2.10) 
(2.11) 

Als weegfactoren zijn gekozen q1=le13, q,=le12, q3=0 en r=l  [i]. De belangrijkste conclusie 
uit de vergelijking van actieve vering ten opzichte van passieve vering met een stap als 
wegdek is dat actieve vering zonder preview niet wezenlijk beter is dan de passieve vering 
en tevens het nadeel heeft dat het energie kost. Het blijkt onmogelijk te zijn om de weglig- 
ging en het comfort wezenlijk te verbeteren. Er is geen reductie mogelijk van de maximale 
chassisversnelling zonder de maximaal positieve wiellast te vergroten (dit zou de wegligging 
verslechteren). 

Er dient nog vermeldt te worden dat het aanbrengen van preview in het actieve systeem yeJ 
significante verbeteringen ten opzichte van het passieve systeem oplevert. 
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3.Beperkte Toestandsterugkoppeling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zuiien eerst de redenen voor beperkte toestancisterugicoppeiing behancieici 
worden. Het gekozen model wordt beschreven, waarna een regelstrategie toegepast zal 
worden. 

3.2 Redenen VQQF beperkte toest8andstesilg~Qppeling 

Het primaire doel van regelen is het stabiliseren van het systeem. Het blijkt nu dat de polen 
van de systeemmatrix A zonder toestandsterugkoppeling niet stabiel zijn; een niet-negatieve 
reële eigenwaarde hebben. Met behulp van toestandsterugkoppeling kan nu het systeemgedrag 
worden gestabiliseerd. Door een geschikte keuze van de weegfactoren komen de polen in het 
EH te liggen maar op een specifieke ligging van de polen in het LH, heeft de regelaar weinig 
invloed. De ligging van de polen wordt bepaald door de optimale terugkoppelmatrix die volgt 
uit het minimaliseren van het integraalcriterium na invulling van de weegfactoren. 
Beperkte toestandsterugkoppeling houdt in dat er maar een bepaald deel van de toestandsko- 
lom beschikbaar is om over terug te koppelen. 
Er zijn enkele redenen waarom beperkte in plaats van volledige toestandsterugkoppeling 
gebruikt zal worden: 
- De volledige toestand is in de praktijk vaak moeilijk te meten. 
- Als  de volledige toestand in de praktijk wel te meten is dan is er nog het nadeel dat de 
kosten om de volledige toestand te bepalen vaak groot zijn. 
- Het reconstrueren van de toestand door middel van een Kalman-filter (waardoor je dus weer 
volledige toestandsterugkoppeling zou kunnen toepassen) is niet mogelijk omdat één van de 
ingangen (het wegdek) niet bekend is. 

3 3  Met gekozen model 

Er wordt gebruik gemaakt van een quarter car model om het dynamisch gedrag van een 
trekker te beschrijven. De dompbeweging van de cabine heeft een negatieve invloed op het 
comfort. Dit is de reden dat het dynamisch gedrag van de achtenijde van de trekker wordt 
bekeken, zoals ook het geval was bij het passieve en actieve veersysteem. Het is duidelijk dat 
kleine verticale verplaatsingen en versnellingen van het chassis gewenst zijn om deze 
dompbeweging zoveel mogelijk te onderdrukken. Het gekozen model is hetzelfde als 
beschreven in Figuur 2.2. De bewegingsvergelijkingen van dit model zijn: 
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De zwaartekracht is in deze bewegingsvergelijkingen weggelaten, omdat we het dynamisch 
gedrag willen analyseren rond de evenwichtsstand. In bijlage A wordt aangegeven hoe de 

toestandsbeschrijving is identiek aan de toestandsbeschrijving van (2.1) en (2.2), met ais extra 
vergelijking voor de gemeten uitgangskolom: 

in t ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ” ~ , a v = ~ ~ ~ ~ ~ ~ n = ~ n  x x r n 4 a n  n m n a ~ i r . L v ~ r r ~ n  
CUC..3C~llU3VC.lf;C.11JN11f;~11 W UlUUll  U l l l ~ ~ h Y U l l l ~ V  -11. De L,.,,, ,: - ,,,,,.-,,1: :L:n m a n  

UG W G ~ I I l f ; ~ V G l ~ G l l J ~ l l f ; ~ l l  

z(t) = Mx(t) (3.3) 
waarbij zT(t> = [(yz(t)-yl(t)>, (Yz(t)-Y1(t))l+ 

3.4 De regelstrategie 

De huidige regelstrategie is een gereviseerde vorm van de regelstrategie die gebruikt is bij de 
actieve vering [l]. Er wordt gebruik gemaakt van de optimale regeltheorie. De regeltheorie 
is gebaseerd op de minimalisatie van een integraalcriterium J, dat er als volgt uitziet: 

met [tb, te] het tijdsinterval waarover J geminimaliseerd moet worden. Q is een symmetrische 
semi-positief definiete weegmatrices en R is nu een positief definiete weegmatrix. 

De regelstrategie en de daarbij behorende weegfactoren moeten zo gekozen worden dat een 
aantal grootheden gereduceerd wordt [i]. Deze grootheden zijn: 

a) 
b) 

De maximale absolute versnelling I y2 I m. 

De relatieve verplaatsing van de gemodelleerde asmassa m, ten opzichte van chas- 
sismassa m,: 
(y2-yJmp (maximaal toegestane waarde voor een DAF truck is 14 cm) 
(yz-yl), (minimaal toegestane waarde voor een DAF truck is -9 cm) 
De absolute waarde van de dynamische wiellast (de veerkonstante vermenigvuldigd 
met de bandvervorming): k, I (yl-yo) I max 
De actuatorkracht F, welke lineair afhankelijk is van versnelling van m2. 

c) 

d) 

De vergelijking voor de optimale actuatorkracht die het integraalcriterium minimaliseert is 
afgeleid in bijlage C. Dit geeft als resultaat: 

waarbij L gegeven wordt door de impliciete relatie: 
u(t) = -Lz(t)= -LMx(t) (3-5) 
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L=(D 'QD+R)-l(D 'QC+B 'p)XMT(MXM1)-l (3.6) 

met als nevenvoorwaarden: 

(A -BLM) +(A -BLM)'S +(C -DLM)'Q(C -DLM) +M 'L 'EM=O (3.7) 

X(A-BLM)'+(A -BLM)X+EWE '+Xo=O (3.8) 

Als we terugkoppelen over de gemeten uitgangskolom z zal de terugkoppelmatrix L bestaan 
uit twee waarden. De eerste waarde stelt een veerkonstante voor en de tweede waarde een 
dempingskonstante. De actuatorkracht F kan geschreven worden als: F = -L1(y2-yJ-L2(y2-y1). 
Doordat de relatie voor L impliciet is, moet L numeriek met behulp van een iteratief proces 
opgelost worden. Er is gekozen voor de volgende algoritme om tot een oplossing voor L te 
komen. 

Iteratiealgoritme 
Kies E=[Elo met als voorwaarde dat de polen van (A-BEM) in het EH iiggen. Vul E in 
de Lyapunov-vergelijking voor p (3.7), hieruit resulteert een matrix p1. Vul L in de 
Lyapunov-vergelijking voor x (3.8), hieruit resulteert een matrix xi. Substitueer PI en xi in 
de vergelijking voor L (3.6) en als nieuwe waarde voor L resulteert L,. Herhaal dit proces nu 
totdat aan de volgende afbreekvoorwaarde is voldaan: 

continue while Ln-Ln-,rO.OOO1 * ILn Im 

'n7 geeft het aantal cycli in de algoritme aan. 
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4. De resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het gedrag van het model met de beperkte toestandstemgkoppeling 
worden bekeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee verschillende soorten wegdeksigna- 
len, de stapfunctie en de zogenaamde ‘rounded pulse’. Deze wegdeksignalen zijn beide 
deterministisch van aard; op elk tijdstip t is de waarde van het wegdeksignaal eenduidig 
vastgelegd. De werkwijze is als volgt: met behulp van het stapsignaal worden de optimale 
waarden van de weegfactoren bepaald waarbij de eerder gestelde eisen met betrekking tot 
comfort en wegligging in acht genomen worden. Als de optimale waarden vastliggen, wordt 
het gedrag van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling nogmaals vergeleken 
met de resultaten van het passieve en actieve veersysteem, maar dan bij beschouwing van een 
andersoortig wegdek (in dit geval de ‘rounded pulse’). 

4.2 Simulatiesignalen 

De verstoring w in de toestandsbeschrijving is de afgeleide naar de tijd van het weg- 
deksignaal. Om het gedrag van het systeem nader te analyseren bekijken we de responsie op 
de volgende twee signalen: 
- Een stap. 
- Een ‘rounded pulse’. 

Het stapsignaal: 
Het stapsignaal is als wegdeksignaal gekozen, omdat dit signaal vaak in vergelijkende 
onderzoeken gebruikt wordt. Populair gezegd simuleert het stapsignaal: ‘de stoep oprijden’. 
De resultaten van het actieve en het passieve systeem met de stapfunctie als wegdeksignaal 
zijn bekend [l]. De hoogte van de stap is bij DAF zodanig gekozen dat (yz -yl)- bij de 
passieve vering gelijk is aan -9 cm. Het stapsignaal is in Figuur 4.1 weergegeven. 

De ‘rounded pulse’: 
Dit signaal kan door de volgende wiskundige vergelijking beschreven worden: 

waarbij z, de amplitude en fa de ’frequentie’ is [3]. 
Dit signaal is geïntroduceerd om bij een ‘bultvormig’ wegdek het gedrag van de drie veringen 
te vergelijken. De waarden van de amplitude en frequentie zijn zo ten opzichte van elkaar 
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Verder dient nog opgemerkt te worden dat de stap als gebruikt signaal niet echt realistisch 
is voor het quarter car model, maar er alleen voor dient om het gedrag van de gekozen regel- 
strategie te onderzoeken. 

4.3 Bepalen van de optimale weegfactoren met de stap als wegdek 

Uitgaande van de basiswaarden voor de weegfactoren van de actieve vering [l], worden de 
weegfactoren bij de simulaties gevarieerd. Numeriek gezien zijn niet alle combinaties van 
weegfactoren mogelijk; als het verschil tussen de weegfactoren qi en q2 groter is dan een 
factor 10e3 convergeert de algoritme om de optimale L te vinden niet door het feit dat enkele 
matrices slecht geconditioneerd zijn. 
Daar de actuatorkracht, welke door r gewogen wordt, proportioneel is met de versnelling van 
massa m2 via de relatie F(t) = heeft een verandering van r zowel een verandering 
van de versnelling als de actuatorkracht tot gevolg. De weegfactor q3 weegt de versnelling en 
wordt dus gelijk aan nul gesteld daar deze eigenlijk overbodig is. 
Voor alle simulaties geldt dat k, I yi-yo I = 4.6113e5 [NI. Dat de maximale veerkracht voor alle 
regelingen gelijk is aan 4.615e5 [NI is logisch (het verschil tussen de analytische en gesimu- 
leerde waarde wordt veroorzaakt door rekenonnauwkeurigheden). Deze waarde kan analytisch 
verkregen worden door de staphoogte te vermenigvuldigen met de veerkonstante k,. De band 
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wordt over de hoogte van de stap ingedrukt en zal daarna weer terugveren en op een later 
tijdstip tijdens de simulatie nooit meer een grotere uitwijking hebben. Het verdere verloop in 
de tijd van (yl-yo) is dus niet zo van belang. 
Het zal blijken dat het reduceren van I y2 I en (y2-yl), zo dicht mogelijk van boven naar -9 
cm laten naderen, maatgevend is voor de keuze van de weegfactoren. Aan de eis van (y2-yl)mp 
xTr,-8vA+ nl+;;A x , f i lAnnm w WLUL a i r i j u  v uiuaaii. 

Tabel 4.1: De resultaten van de stapresponsie van het actieve systeem met beperkte 
toestandsterugkoppeling waarbij bij constante waarden van q1=k13 en r=l, q2 gevarieerd 
wordt. De staphoogte is 7.1 cm. 

Tabel 4.2: De resultaten van de stapresponsie van het actieve systeem met beperkte 
toestandsterugkoppeling waarbij bij constante waarden van qi= le12 en r=l, q2 gevarieerd 
wordt. De staphoogte is 7.1 cm. 

Naar aanleiding van tabellen 4.1 en 4.2 en de grafische representatie in de figuren 1 en 2 in 
bijlage F, kan men zien dat verhogen van q2 leidt tot : 
* een kleiner worden van (y2-yl), 
* sneller uitdempen van de relatieve verplaatsing van y2 en y, naar een evenwichtsstand, dit 
is logisch daar de dempenvaarde in L groter wordt 
* een nadelige toename van de maximale versnelling y2 wat tegenover het positieve aspect 
dat door de toename van q2 de actuatorkracht (proportioneel met de versnelling!) steeds 
minder zwaar worden gewogen, (en dus grotere ingangssignalen mogelijk zijn) staat. 
Tabel 4.2 dient ervoor om aan te geven dat een andere keuze voor qi bij gelijkblijvende 
waarden voor q2 en r, tot zeer verschillende waarden van de beoogde criteria leidt. 
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Tabel 43: De resultaten van de stapresponsie van het actieve systeem met beperkte 
toestandsterugkoppeling waarbij bij constante waarden van q,=le12 en r=1, ql gevarieerd 
wordt. De staphoogte is 7.1 cm. 

Naar aanleiding van tabel 4.3 en de grafische representatie in figuur 3 in bijlage F, kan men 
opmerken dat een toename van qi leidt tot: 
* een groter worden van ( y , - ~ ~ ) ~  
* een groter worden van (y,-y3,, 
* een groter worden van de actuatorkracht en dus ook de versnelling I y2 I , dit wordt weer 
veroorzaakt door het minder zwaar wegen van het ingangssignaal 

Er wordt nu gekozen als waarden van de weegfactoren voor de relatieve verplaatsingen: 
q1=le13 en q,=le12. De weegfactor r wordt in de volgende tabel aangepast. Analytisch kan 
er al worden verwacht dat als r groter gekozen wordt, de actuatorkracht zwaarder gewogen 
wordt; er is minder regelinspanning mogelijk. Zoals eerder vermeldt heeft dit een verlaging 
van de versnelling y, tot gevolg; maar ook een groter negatief worden van (y2-yJm. 

Tabel 4.4:De resultaten van de stapresponsie van het actieve systeem met beperkte 
toestandsterugkoppeling waarbij bij constante waarden van q,=le13 en q,=le12, r gevarieerd 
wordt. De staphoogte is 7.1 cm. 

Voor toenemende r geldt dat de veerwaarde L, en demperwaarde L, in de terugkoppelmatrix 
L kleiner worden (de veerkonstante neemt wel sneller in waarde af dan de dempingskon- 
stante). 
Er is te zien in tabel 4.4 aan de waarde van (y,-y3, en in figuur 4 in bijlage F, dat de opti- 
male waarde r=1.2. 
Resumerend kunnen we nu dus stellen dat: I 
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De optimale weegfactoren gelijk zijn aan q,=le13, q,=le12 en r=1,2 en hieruit volgt 
Lo,,,=[ 1.5835e5 4.843e4 1. 

De gesloten systeemmatrix A,=A-BLM is stabiel daar de eigenwaarden allen een negatief 
reëel deel hebben. De eigenwaarden zijn: 

-3 7 7 7 ~ 2  2n21; 

- 17.95ûWX4û5gj -2.7776-3.383 Ij. 
-hr. I I I U T J . J U J I J  

I 7 OCQO, LL AnCO: -i. I .7J07TUU.-tUJ7J 

4.4 Resultaten van de simulatie met de stap als wegdek 

Nu we de optimale waarden van de weegfactoren hebben vastgesteld kunnen we het gedrag 
van de drie veringen vergelijken. 

Tabel 4.5: De resultaten van de passieve vering, actieve vering met volledige toestandsterug- 
koppeling en actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling. 

In de figuren 5.a t/m d in bijlage F zijn de resultaten grafisch weergegeven. In figuur 5.c is 
de actuatorkracht tegen de tijd uitgezet. In het geval van de passieve vering is er natuurlijk 
geen actuator aanwezig maar om toch de actuatorkrachten van de verschillende systemen te 
kunnen vergelijken is er voor de passieve vering de een soort 'schijnactuatorkracht' ingevoerd 
welke verkregen wordt door de versnelling van m, met de massa van m2 te vermenigvuldigen. 
Er kan het volgende worden geconcludeerd: 
* de (y,-y3 verplaatsing dempt voor de beperkte toestandsterugkoppeling minder snel uit, de 
actieve vering heeft het meest ideale verloop 
* de ( y , - ~ , ) ~ ~  is voor de passieve vering groter dan bij de actieve veringen maar voldoet nog 
steeds aan de eisen 
* door een geschikte keuze van de weegfactoren is I y2 I voor alle systemen vrijwel gelijk 
maar voor de passieve vering het kleinst, het verschil in waarde tussen de passieve vering en 
de beperkte toesiandstenigkoppe~ing is kleiner dan 2% 
* de actieve vering vertoont een onverklaarbare onregelmatigheid door net na het tijdstip van 
de stap een negatieve piek te hebben 
* de I yi-yo I - is voor alle drie de veringen identiek, dit is al eerder verklaard 
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* het verloop van (yl-yo) tegen de tijd is voor alle drie vrijwel identiek, de actieve veringen 
dempen iets sneller uit 
(Strict genomen voldoet de actieve vering niet aan de eis dat (yz-yi)mn<0.09 cm, de iets te hoog uitgevallen waarde 
kan gecompenseerd worden door de weegfactoren iets te varieëren) 

De algemene conclusie is dus dat voor de stap als wegdek de actieve vering met beperkte 
toestandste_rlrgkoppeling zeker zo goed als de actieve vering met volledige toestandste- 
rugkoppeling maar niet wezenlijk beter als de passieve vering. 

Een verklaring voor de tegenvallende resultaten van de actieve vering in vergelijking met de 
passieve vering zou kunnen liggen in het integraalcriterium J [i]. In het integraalcriterium 
worden kwadratische grootheden gebruikt in plaats van de grootheden die juist relevant zijn, 
namelijk de maxima van (yl-yo), (y2-yl), I y2 I en F. De kwadratische grootheden worden 
ge'iintegreerd over de tijd. Om 9 te minimaliseren zal een snel uitdempende responsie 
resulteren en terwijl het dit doet, hoge pieken vertonen. De relevante grootheden zijn 
minimaal over het tijdsinterval, maar de maxima van de grootheden zijn niet noodzakelijk 
minimaal. 

4.5 Discussie L-waarden 

Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten zijn om de weegfactoren qi, q2 en r zo te kiezen 
dat als waarden voor LI en L2, de veer- en demperkonstante van de passieve vering (k2=4.4e5 
[N/m] en b2=4.41e4 [Ns/m] respectievelijk) volgen. Hiermee wordt dan bewezen dat de actie- 
ve vering met beperkte toestandsterugkoppeling minstens zo goede resultaten levert als de 
passieve vering en misschien zelfs betere resultaten (even afgezien van het nadeel dat actieve 
vering energie kost). Er zijn diverse optimalisatie algoritmen beschikbaar, een voorbeeld 
hiervan wordt gegeven in bijlage E. Door het beperkte werkgebied, dat opgespannen wordt 
door de weegfactoren die wel zorgen voor een nette convergentie van L, is het praktisch 
gezien onmogelijk om de juiste combinatie van waarden van de passieve vering te verkrijgen. 
De gewenste demperwaarde is eventueel te krijgen maar de veerwaarde ligt buiten het bereik 
van het gebied. 
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4.6 Resultaten van de simulatie met de ‘rounded pulse’ als wegdek 

In de volgende tabel zijn de combinaties van ’frequenties’ fa en amplitudes z,, weergegeven 
die worden gebruikt bij de simulatie met de ’rounded pulse’ als wegdek. 

Tabel 4.6: Frequentie fa met de bijbehorende amplitude z, 

22.85 1.88e-2 

15.19 I 1.88e-2 

11.42 I 2.07e-2 

9.14 2.41e-2 

7.65 2.85e-2 

6.51 3.46e-2 

5.71 4.16e-2 

4.57 I 6.22e-2 

2.28 I 1.25e-1 

1.64e-1 

1.94e-1 
I 

0.89 I 2.28e-1 

0.74 I 2.64e-1 

0.63 I 3.06e-1 

0.44 I 4.40e-3 

0.22 I 1.04e0 

In de figuren 6 in bijlage F zijn de resultaten van de simulaties weergegeven. Naar aanleiding 
van deze figuren kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

* het passieve systeem voldoet steeds aan de eis dat (y,-y3, > -9 cm. De actieve vering en 
de beperkte toestandsterugkoppeling voldoen hier vanaf respectievevlijk fa=1.48 Hz en fa=2.28 
Hz respectievelijk & meer aan. Tot die frequenties zijn de waarden van (yZ-yJmn voor alle 
drie vrijwel gelijk. Bij lagere frequenties neemt de waarde van (yz-yi)m bij de actieve 
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veringen steeds verder toe waarbij de beperkte toestandsterugkoppeling de slechtste resultaten 
geeft (maximaal 6% slechter dan de actieve vering) 
* alle drie de veringen voldoen aan de eis dat (y2-yl)mp e 14 cm. De actieve vering levert hier, 
met name bij de lagere frequenties, de beste resultaten. Bij hogere frequenties ontlopen de 
drie elkaar niet veel. 

kleinste waarde van I y2 1 (op een kleine uitzondering na namelijk fa=9.14 Hz). Bij de laagste 
frequenties is dit in de orde van 13% beter. Vanaf fa=7.65 Hz is de beperkte toestands- 
terugkoppeling ook beter dan de passieve vering. Vanaf f,=2.28 Hz is de actieve vering ook 
beter dan de passieve vering. De getalwaarde van de versnellingen liggen over het algemeen 
veel lager dan bij de stap als wegdeksignaal. De getalwaarde van de dynamische wiellast is 
in dezelfde ordegrootte als bij de stap als wegdeksignaal. 
* in tegenstelling tot bij het stapsignaal is de maximale waarde van I kl(yl-yo) I nu niet voor 
alle systemen gelijk. Bij hogere frequenties is deze waarde voor de passieve vering hoger. De 
actieve vering en de beperkte toestandsterugkoppeling ontlopen elkaar niet veel. Wel komt 
de grootste maximale waarde van I k,(y,-y,) I voor bij de beperkte toestandsterugkoppeling. 

* A n  hnmnrttn t ~ n " t ~ n ~ " t n - , = t n ~ ~ a 1 ~ n =  Laak t a m  nmAnLt0 x r n m  A n  olrt;ncrn x r n t ; n m  81t:;A de ucr U ~ ~ C I L A L ~  L u ~ ~ L a i i u ~ L ~ i u s ~ u y y u i i i i ~  i i c r c r u  ccri i  uybibiibu v ai1 ub a b r i u v  u v buiis i r i j u  

De algemene conclusie met betrekking tot de actieve vering met beperkte toestandsterugkop- 
peling in de vergelijking met de actieve vering is dus dat: de maximale versnelling van de 
chassismassa lager is, wegligging ongeveer gelijk is (soms beterhorns slechter) en de (y2-yl) 
slechter is. 
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5. Alternatieve gemeten uitgang: z* 

In de voorgaande analyse bestond de gemeten uitgangskolom z uit de relatieve verplaatsing 
en de relatieve snelheid van de as- ten opzichte van de chassismassa. In de praktijk is het 
moeilijk om (y2-yJ bepalen. Het is relatief eenvoudig daarentegen om de versnellingen van 
de as- en chassismassa te meten. We kunnen nu de mogelijkheid onderzoeken om in plaats 
van over z terug te koppelen, nu terug te koppelen over een alternatieve gemeten uitgangsko- 
lom z*. Waarbij z* er als volgt uitziet: z*=[ yl, y2, (y2-yl) I'. 
De volledige uitwerking is in bijlage B weergegeven. Hierin is tot de conclusie gekomen dat 
hoewel het systeem voor toepassing van volledige toestandsterugkoppeling regelbaar is, dit 
voor beperkte toestandsterugkoppeling niet geldt. Met behulp van het stabliliteits-criterium 
van Routh is bewezen dat het systeem door toepassing van beperkte toestandsterugkoppeling 
niet stabiel te maken is. 
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6. Conclusies 

a) Bij de stap als wegdeksignaal en z als gemeten uitgangskolom, is beperkte toestandsterug- 
koppeling zeker zo goed als volledige toestandsterugkoppeling maar er zijn geen echte 
verbeteringen in vergelijking met de passieve vering mogeíijic. De maximale waarde van de 
versnelling van de chassismassa is 1% groter dan bij de passieve vering. 

b.1) Bij de ‘rounded pulse’ als wegdeksignaal en z als gemeten uitgangskolom voldoet 
passieve vering steeds aan de eis dat (y2-yl), > -9 cm. De actieve vering met volledige 
toestandsterugkoppeling en de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling 
daarentegen voldoen bij lagere frequenties niet meer aan deze eis. 

b.2) De beperkte toestandsterugkoppeling heeft ten opzichte van de actieve vering een beter 
gedrag voor de maximaal absolute versnelling van m,. Bij de laagste frequenties in de orde 
van 13% beter. Vanaf f,=7.65 Hz is de beperkte toestandsterugkoppeling ook beter dan de 
passieve vering. 

c) Het integraalcriterium J representeert de eisen met betrekking tot het doel van de regeling 
niet correct, omdat het de grootheden minimaliseert over het tijdsinterval, maar niet 
noodzakelijk de maxima gedurende het tijdsinterval. 

d) De keuze van de weegfactoren in het integraalcriterium heeft grote invloed op het 
dynamisch gedrag en een verkeerde keuze van deze weegfactoren kan een slechter gedrag 
geven. 

e) Als de rang van de regelbaarheidsmatrix de volle rang heeft en dus inverteerbaar is geldt 
dat voor toepassing van volledige toestandsterugkoppeling het systeem stabiel wordt. Deze 
algemene stelling geeft geen garantie dat door beperkte toestandsterugkoppeling het systeem 
ook stabiliseerbaar is. 

f )  Terugkoppeling over z*=[ yl, y,, (y,-yl) 1’ is niet mogelijk omdat het systeem voor geen 
enkele waarde van de terugkoppelmatrix L stabiliseerbaar is. 
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7. Aanbevelingen 

a) Het geval van beperkte toestandsterugkoppeling onderzoeken waarbij er niet over een 
oneindig tijdsinterval geintegreerd wordt. 

4 

J = S. T[(C-DLM)TQ(C-DLM)+MTL 'RLM]Xdt 
'6 

De matrixvergelijkingen Issen rechte haken zijn nu nit tijdsonafhankelijk en dus is het 
wiskundig gezien zeer moeilijk om het criterium uit te werken. De tijdsafhankelijke 
terugkoppelmatrix is waarschijnlijk niet in expliciete vorm weer te geven. 

b) Het opstellen van een ander integraalcriterium, dat de maxima van de diverse grootheden 
kan minimaliseren in plaats van het gedrag in de tijd van de grootheden. 

c) Een andere toestand introduceren waarmee het wel mogelijk is om toch over z* als gemeten 
uitgangskolom terug te koppelen en tevens een stabiel systeem resulteert. 

d) De modellering van de truck veranderen; meer vrijheidsgraden introduceren of een 'half 
car' model toepassen. Met dit model kan dan worden nagegaan of hier beperkte toe- 
standsterugkoppeling een duidelijk beterhlechter gedrag oplevert dan de actieve vering en 
passieve vering. De verwachting is dat er geen beter gedrag zal zijn. 
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Bijlage A. Het gebruikte model bij z 

De bewegingsvergelijkingen van het 'quarter car' model zijn: 

mlyl(tj = -F-kl(yl(tj-yo(tjj (Â2j  
Deze vergelijkingen kunnen in een toestandsbeschrijving gezet worden gebruikmakend van 
de toestandskolom xT(t> = [(y,(t)-yo(t)), (y2(t)-yl(t)), yl(t), y2(t)], de ingangskolom u=[F(t)] en 
een verstoringskolom w=[y,(t)]. De uitgangskolom ziet er als volgt uit, yT(t) = [(yl(t)-yo(t)>, 
(y2(t)-yl(t)j, y2(t)]. De kolom z waarover teruggekoppeld zal worden ziet er als volgt uit: z'(t) 

De toestandsvergelijking en de uitgangsvergelijkingen zien er als volgt uit: 

m2y2(t) = F ( A 4  

= [(YP(t)-Yl(t)), (Yz(t)-Y1(t>>I 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ew(t), 
y(t) = Cx(t) + Du(t) 

x(to) = xo 

z(t) = Mx(t) 
met 

A =  

o o 1 0  

o o - 1 1  

-4 - 0  O 0  
ml 

o o O 0  

, B =  

O 

O 

O 

O 

-1 

m l  

1 

m2 

- 

- 

, E =  

-1 

O 

O 

O 

o 1  o o 
. = C O - l j  
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Y1 

Y2 
'2 -y1 

Bijlage B. Het gebruikte model bij z* 

-kl/ml O O O --1/rnl7 

o 1 0 0  O 

= O o O O x +  l/m2 u = M x + G u  

Beschouwd wordt nu de volgende kolom ~ * ~ = [ y ~ ,  y2, (y2-yl)]. Als dit in de toestandsbeschrij- 
ving geschreven wordt, resulteert dit in: 

C * =  

1 0 0 0  o --k,/m, O O O -Urnl- 

0 1 0  0 0 , M * =  O O O O í/m2 

O O O O l/m2 o 1 0 0  o 

Er treedt nu een probleem op omdat de ingang, die over z* wordt teruggekoppeld, zelf in de 
vergelijking van z* voorkomt. Dit representeert een niet-bestaande lus. Dit probleem zal niet 
optreden als we een nieuwe toestand x * ~  = [(yl-yo), (y2-yl), yl, y2, u] definiëren. De 
toestandsvergelijking en de uitgangsvergelijkingen zien er dan als volgt uit: 
X*= A*x* + B*u* -t E*w, x*(t,) = xx0 

* * *  y = y = c x  
z*= M*x* 
met 

o 0 1 0  o 
o 0 - 1 1  o 

-kilml O O O -Urnl 

O O O O l/m2 

o O 0 0  o 

, E* = 

De actuatorkracht u kan nu als volgt bepaald worden. Laplace transformeren van (B.5) levert 

(s+LG) U ( S ) - U ( ~ )  = -LM X(S) (B.6) 
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De waarden in de toestandskolom zijn op tijdstip t=O eigenlijk ongelijk nul door de statische 
afstand tussen m2 en m,, maar omdat we alleen geïnteresseerd zijn in de dynamische verande- 
ringen van deze waarden en niet in de veelal onbekende statische beginwaarden mogen we 
stellen dat x(t=O)=O. We gaan er dan ook van uit dat op het begin tijdstip de actuatorkracht 
u gelijk aan nul is. Deze vergelijking kan worden herschreven tot: 

X(s) = H(s)x(s) U ( S )  = - -LM 
s +LG 

Waarbij H(s) de overdrachtsfunctie is. De overdrachtsfunctie kan opgelost worden door terug 
te transformeren naar het tijdsdomein. 

-LM H(s) =- + h(t) = -LMe +qt 
s +LG 

De oplossing van de differentiaalvergelijking (B.5) is: 

u(t) = h(t) * x(t) h(t) = -LMe-@q' (B.9 

waarbij '*' een convolutie voorstelt. 
Wanneer volledige toestandsterugkoppeling wordt toegepast kan de regelbaarheid van het 
systeem worden geanalyseerd door de rang van de regelbaarheidsmatrix te bepalen. De 
regelbaarheidsmatrix P is voor een 9-orde systeem gedefinieerd als: P=[B* A*B* A*'B* A*3B* 
A*4B*]. Uitwerken levert de volgende matrix met de volle rang 5: 

ml +m2 -k1 

m1m2 m,2 
0 0 - 0 -  

-1 kl 

ml m: 

P =  
o -  o - 0  

O 0  o -  o 

1 0  O o 0  

1 

m2 

Hiermee is nog niet bewezen dat door toepassing van beperkte toestandsterugkoppeling het 
systeem ook regelbaar is. De karakteristieke vergelijking van de gesloten systeemmatrix 
A,*=A*-B*L*M*] als functie van de terugkoppelmatrixelementen L*=[L1* L2* 5*] ziet er als 
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volgt uit: 

28 

Deze vergelijking heeft de volgende vorm: 

A5 + a,A4 + a,A3 + a2k2 + alk + a. = O 

(B.lO) 

(B.11) 

We kunnen nu de stabiliteit van dit Se-graads polynoom toetsen met behulp van het 
stabiliteitscriterium van Routh. Opdat alle polen (oplossingen van het polynoom) in het LH 
liggen en dus het gesloten systeem A,* stabiel is moeten de coëfficienten van dit polynoom 
aan enkele eisen voldoen: 
1)alle coëfficienten > O 
~ ) C X , * C ~ ~ - C ~ ~  > O 
3)( a,* C(~-C(Z)( ai* a2-0.0* a,)-( ai* a 4 - a 0 ) ~ > 0  

Doordat al aan de eerste eis niet wordt voldaan: al=O, hebben we hier te maken met een niet- 
stabiel systeem. Daar de desbetreffende coëfficient onafhankelijk is van de elementen van de 
terugkoppelmatrix L* kunnen we dus voor geen enkele waarde van Ll*, L; of b* het systeem 
stabiliseren. 
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Bijlage C. Afleiding van de terugkoppelmatrix L 

Er wordt uitgegaan van de toestandsbeschrijving beschreven in de vergelijkingen (A.3) t/m 
(AS). We kunnen ook de vergelijking voor de actuatorkracht opstellen: 

u@) =-EZ@) (C.1) 

Dit stelsel vergelijkingen kan worden herschreven door de verschillende relaties samen te 
voegen tot: 

A( t) =(A -BLM)x( t) +Ew( t) =Agx( t) +Ew( t) (C.2) 

Wanneer volledige toestandsterugkoppeling wordt toegepast kan de regelbaarheid van het 
systeem geanalyseerd worden door de rang van de regelbaarheidsmatrix te bepalen. De regel- 
baarheidsmatrix P is voor een 4e-~rde systeem gedefinieerd als: P=[B* A*B* A*2B* A*’B*]. 
Uitwerken levert de volgende matrix met de volle rang 4: 

-1 ki 
ml m: 

o - 0 -  

ml +m2 -4 
mim2 m: 

0 - 0 -  

P =  

Het systeem is voor volledige toestandsterugkoppeling dus regelbaar. 
De doelstelling bij het vinden van de optimale regeling is om het volgende integraalcriterium 
te minimaliseren: 

t e  

J = SCy *(t)Qy(t) +U *(t)Rü(t))dt 
t* 

De gemeten uitgang z(t) wordt gebruikt om over terug te koppelen. De dimensie van z is 
kleiner dan de dimensie van de toestand, we spreken daarom van ‘beperkte toestand- 
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sterugkoppeling'. De geregelde uitgang y(t) bestaat uit alle grootheden die volgens de doel- 
stelling van de regeling geregeld dienen te worden. Als we de bekende relaties invullen 
resulteert het volgende: 

We beschouwen de stationaire regelsituatie, waarin het regelinterval oneindig groot genomen 
wordt. Hierdoor zal de terugkoppelmatrix L een constante waarde aannemen. Het interval 
wordt dus: 

Daar de matrices tussen de haken tijdsonafhankelijk zijn mag het integraalcriterium worden 
herschreven tot: 

De huidige werkwijze om de L te vinden die het integraalcriterium minimaliseert is gebaseerd 
op Skelton [2]. Bij deze werkwijze wordt de 'verstoring' Ew beschouwd als een deltafunctie 
op tijdstip t=O; Ew(t)=Ed(t). Tevens geldt op t=O een beginvoonvaarde. De oplossing van 
(C.2) is dan ais volgt: 

We definiëren nu de positief definiete en symmetrische autocorrelatiematrix: 

Hierbij stelt t een tijdsverschuiving voor.Er is bewezen (bijlage D) dat deze vergelijking de 
oplossing is van de volgende vergelijking: 
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(n.b. x(0) en Ew(t) worden niet tegelijkertijd op het systeem gezet, omdat ze hierdoor niet 
gecorreleerd zijn vallen de kruistermen dus weg) 
We definiëren nu de volgende matrices: 

x(0)x T ( 0 )  =xo E ~ ~ T E  T=EWE T 

waarbij W de intensiteit van de impulsfunctie is. 
We moeten nu over alle impulsen op de verschillende toestanden sommeren, er geldt dus nu: 

Een impuls wordt in de bovenstaande formule met 'i'. Resumerend wordt het integraalcriteri- 
um teruggebracht tot de volgend vergelijking: 

J=tr X[(C:QCg+MTL 

Met als nevenvoonvaarde: 

XA;+A~X +E WE +xo =o 

(C.11) 

(C.12) 

De nevenvoonvaarde kan verdisconteerd worden met een Lagrange multiplicator, hierdoor 
resulteert dus een nieuw integraalcriterium. 

(C.13) 

Om het integraalcriterium J te minimaliseren moet gelden dat Jo stationair moet zijn. Jo is 
stationair als de variaties naar L, x en p gelijk aan nul zijn. We variëren dus naar de drie 
onbekenden: de terugkoppelmatrix, de autocorrelatiematrix en de Lagrange multiplicator. 

-=-2D ûJo TQCXMT+2D TQDLMXMT+2RLMXMT-2B T p X M T  
aL 

-=B(A-BLM) dJo +(A -BLikQT(J +(C-DLM)TQ(C-DLM) +MTL TRLM ax 

(C.14) 

(C.15) 

(C.16) dJo -=x(A -BLM)T+(A -BLM)X+EWE T + X ~  

Door deze vergelijkingen gelijk aan nul te stellen kan nu een impliciete terugkoppelmatrix 
worden afgeleid: 
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met als nevenvoonvaarden: 

(C.18) 
(C.19) 

Vergelijking met de literatuur [4] waarin de doorverbindingsmatrix D gelijk is aan de 
nulmatrix geeft identieke resultaten voor de terugkoppelmatrix. 
De gevolgde werkwijze was gebaseerd op een impuls als verstoring. Het blijkt nu dat de 
gevonden relaties waarmee de optimale terugkoppelmatrix L bepaald kan worden ook gelden 
voor niet-impulsvormige verstoringen; elke verstoring kan namelijk worden gezien als een 
verzameling impulsen. 
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Bijlage D. Vergelijking voor de autocorrelatiematrix 

In deze bijlage wordt bewezen dat de autocorrelatiematrix (D.l) voldoet aan de vergelijking 

(D.2) 
m 

T+XJeA:fdt 

Als we nu (D.l) in (D.2) invullen levert dit de volgende vergelijking: 

m i( eA@WE +Xo) eA;h p'+AgeAgr(EWE ' +XO)eA:') dt +EWE +Xo =O 

Uitwerken van de integraal: 

Nu geldt voor de grenzen: 

eAgm -.O eAgo=I 

De grenzen invullen in (D.5) levert nu de volgende triviale vergelijking (D.6) waarmee het 
bewijs is geleverd. 

-(EWE T+XJ +(EWE '+XJ=O (D.6) 
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Bijlage E. Passieve vering-weegfactoren algoritme 

Deze bijlage geeft een voorbeeld van een algoritme om de weegfactoren q, en q2 te bepalen 
die als terugkoppelmatrixwaarden LI en L, de veer- en dempenvaarden van de passieve vering 
van DAF opieveren bij constante r. Deze aigoritme is gebaseerd op de volgende vergeiij- 
kingen voor de veranderingen van de veer- en dempenvaarden als functie van de weegfactoren 

91 en 92: 

Om de inzicht in het proces om de terugkoppelmatrix te bepalen te vergroten worden hier 
alvast enkele resultaten van de invloed van verandering van de weegfactoren op de L-waarden 
gegeven: 
* q2 verhogen leidt tot het gelijkblijven van L, en een toename van L, 
* q, verhogen leidt tot een toename van L, en L, 
* r verhogen leidt tot een afname van L, en L, 

De algoritme: 
1) Kies beginwaarden voor q, en q2 
2) Bereken de terugkoppelmatrix Luidig 
3) Laat qi toenemen met 10’ en bereken de terugkoppelmatrix L, (veenvaarde L,,=k, en 
demperwaarde L12=b3 
4) Laat q2 toenemen met 10’ en bereken de terugkoppelmatrix L, (veenvaarde L,,=k, en 
demperwaarde b,=b,) 
5) Bepaal de Jacobiaan: 

1 dk dk 

6 )  Bepaal de zoekrichting, welke gedefinieerd is als J” 
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7) Bepalen van de nieuwe waarden voor de weegfactoren: 

waarbij a een numerieke dempingsfactor is 
8) Ga naar 3) tot dat geldt: 
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Bijlage F. Figuren behorend bij hoofdstuk 4 

Figuur 1.b 

Figuur 1.a en 1.b: De yl-yo en yayl verplaatsing van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling bij de 
stap ais ingang met ¶,=le13 r=l en variabele qZ 

¶,=le 11 
----- %=le12 
..... ¶,=le13 
-.-.- q,=le14 
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xi05 actuatorkracht 

8 

tijd [SI 
Figuur 1.c 

versnelling van M2 

tijd [SI 

Figuur 1.d 

Figuur 1.c en 1.d: De actuatorkracht en versnelling van m2 van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppe- 
ling bij de stap als ingang met q,=le13, r = l  en variabele q,. 

- q,=lell 

...... q2=le13 
-.-.- q2=le14 

----- qple12 
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tijd [SI 

Figuur 2.a 

r_l 

E 
Y 

tijd [SI 

Figuur 2.b 

Figuur 2.a en 2.b: De yi-y, en y,-y, verplaatsing van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling bij de 
stap als ingang met q,=le12, r=l  en variabele q,. 

q,=lelO 
----- $=lel1 
..... q,=le12 
-.-.- q,=le13 
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XlO* actuatorkracht 

tijd [SI 

Figuur 2.c 
versneiline van M2 

Ld 

O o. 1 0.2 0.3 0.4 O 5  0.6 0.7 0.8 

tijd [SI 
Figuur 2.d 

Figuur 2.c en 2.d: De actuatorkracht en versnelling van m, van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppe- 
ling bij de stap als ingang met q,=le13, r=l  en variabele q,. 

q,=lelO 
----- q p l e l l  
..... %=le12 
-.-.- q,=le13 
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tijd [SI 

Figuur 3.b 

Figuur 3.a en 3.b: De yl-yo en y2-yl verplaatsing van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling bij de 
stap als ingang met ~ = l e 1 2 ,  r=l  en variabele ql. 

q l=lel l  
----- q1=le12 
..... q1=le13 
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xlos actuatorkracht 

0 0. 1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.7 0.8 

tijd [SI 

Figwir 3.c 

Figiiiir 3.d 

Figuur 3.c en 3.d:De actuatorkracht en de versnelling vam m2 van de actieve vering met beperkte toestandsterugkop- 
peling bij de stap als ingang met q2=le12,r=l en variabele qi. 

q,=lell 
----- q,=le12 
..... ¶,=le13 



Bijlage F.Figuren behorend bij hoofdstuk 4 42 

tijd [SI 
Figuur 4.b 

Figuur 4.a en 4.b: De yi-yo en y2-yi verplaatsing van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling bij de 
stap als ingang met q,=le13, q2=le12 en variabele r. 

r=3 
-.-.- r=2 
..... r=1.2 
----- r = l  

r=0.75 
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xi05 actuatorkracht 

I n 

2r 

tijd [s] 

Figuur 4.c 

Figuur 4.c: De actuatorkracht van de actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling bij de stap als ingang met 
q,=le13, q,=le12 en variabele r. 

r=3 
-.-.- r=2 
..... r=1.2 
__--- r=l 

r=0.75 
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0.01 

0.0; 

-0.04 

-0.06 

tijd [SI 

Figuur 5,s 

y2-y1 verplaatsing 

tijd is] 

Figuur 5.b 

Figuur 5.a en 5.b: De yl-yo en yi-yi verplaatsing van de passieve vering, actieve vering en actieve vering met 
beperkte toestandsterugkoppeling bij de stap als ingang. 

passief 
----- actief q1=le13 q,=le12 r=l  
..... beperkte toestand q,=le13 q1=le12 r=1.2 
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2 

1.5 

1 

0.5 

O 

-0.5 

-1 

xlos actuatorkracht 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 O 5  0.6 0.7 ( 

tijd [s J 

Figuur 5.c 

I 

Figuur 5.c en 5.d: De actuatorkracht en versnelling van m, van de passieve vering, actieve vering en actieve vering 
met beperkte toestandsterugkoppeling bij de stap als ingang. 

passief 
----- actief q,=le13 q2=le12 r=l  
..... beperkte toestand q1=le13 q1=le12 r=1.2 
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frequentie fa [Hz] 

Figuur 6.a 

frequentie fa [Hz] 

Figuur 6.b 

Figuur 6.a en 6.b:De (yi-yl)mp en 
beperkte toestandsterugkoppeling voor verschillende combinaties van de fieqcentie en amplitude. 

verplaatsing van de passieve vering, actieve vering en actieve vering met 

passief 
----- actief 
...... beperkte toestand 
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versnelling van m2 

Figuur 6.c 

Figuur 6.d 

Figuur 6.c en 6.d:De versnelling van m2 en de dynamische wiellast van de passieve vering, actieve vering en actieve 
vering met beperkte toestandstemgkoppeling voor verschillende combinaties van de frequentie en amplitude. 

passief 
----- actief 
. . . . . . beperkte toestand 
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Bijlage G. Programmatuur 

Passieve vering 

% modeiparameters 
% ml=1350(kg) rn2=8650(kg) kl=6.5* leS(N/m) 

ml=1350; 
m2=8650; 
kl=6.5*le6; 
k2=4.4e5; 
b2=43100; 

% matrices van de toestandsvergelijking 

A=[ O O 1 O 
O O -1 1 

-kl/m3 U / m l  -b2/m3 b2/ml 
O -k2/m2 b2/m2 -b2/m2]; 

E=[-1 o o O]’; 

C=[l o o o 
O 1 0  o 
O -k2/rn2 b2/m2 -b2/m2]; 

Ml=[Q 1 O O 
o o -1 11; 

D=[O O O O]’; 

%Oplossen van het stelsel levert een probleem op daar matlab een impuls niet 
%kent als ingang. Ga over op een nieuwe toestandsbeschrijving xster=x-E*ws. 
%dxster/dt=A*xster+A*E*ws zl=Ml*x=Ml*xster+M*E*ws 
xsterO=-E*q0( 1’1); 
[yster,xster]=lsim(A,A*E,C,C*E,qO,ts,xsterO); 
x=xster+(E*qO)’; 
zpas=Ml*x’; 
upas=-[k2 b2] *zpas; 
ypas=C*x’; 
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Actieve vering met volledige toestandsterugkoppeling 

%modelparameters 
%ml=1350(kg) m2=8650(kg) kl=6.5* le6(N/M) 

%matrices van de toestandvergelijking en uitgangsvergelijking 

A=[O O 1 O 
o 0 - 1 1  

-kl/ml O O O 
O O O O]; 

B=[O O -l/ml l/m2]’; 
C=[l o o o 

o o o O ] ;  
O 1 0 0  

D=[O O l/m2]’; 
E=[-l O O O]’; 
M=[O 1 O O 

%Weegmatrices Q(uitgang) en R(ingang) 
ql=leld;  
q2=le12; 
q3=0; 
Q=[ql O O 

o o -1 11; 

o q 2  o 
0 0 q31; 

lT=l; 
R=[rr]; 
%Oplossen van de Matrix-Ricatti vergelijking, de terugkoppeling vindt plaats 
%over de uitgang omdat je deze alleen weet. De verstoring hou je buiten 
%beschouwing. 
V=D’*Q*D+R; 
H=B*inv(V)*B’; 
F=A-B *inv(V) *D ’ *Q*C; 
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G=C’*(Q-Q*D*inv(V)*D’*Q)*C; 

L==inv(V)*(B’*P+D’*Q*C); 
[KP]=lqr(F,B,G,V); 

Ag=A-B*L, 
Cg=C-D *L; 
g f n - 1  /oup>iossen van he; sie:se: :eveLC een piûEj:ceiii dzaï m2tlab eeiì impuls iìiet keiìt 
%als ingang. Ga over op een nieuwe toestandsbeschrijving xster=x-E*@. 
%dit levert het stelsel: (q0 is het stapsignaal) 
%dxster/dt=Ag*xster+Ag*E*qO 
%y= yster=Cg*xster+Cg*E*qO 
%z=M*x=M*xster+M*E*qO 
xsterO=-E* qO( 1 1); 
[yster,xster]=lsim(Ag,Ag*E,Cg,Cg*E,q0,ts7xsterO); 
x=xster+(E*qO)’; 
zact=M*x’; 
uact=-L*x’ ; 
yact=C*x’+D*uact; 

Actieve vering met beperkte toestandsterugkoppeling 

%modelparameters 
%m 1= 1350( kg) m2=8650( kg) kl=6.5 * le6( N/M) 
ml=1350; 
m2=8650; 
kl=6.5e6; 

%matrices van de toestandvergelijking en uitgangsvergelijking 

A=[O O 1 O 
o 0 - 1 1  

-kl/ml O O O 

B=[O O - l /ml  l/m2]’; 
o o o O ] ;  

C=[l o o o 

o o o O ] ;  
B=[O o i/ma17; 

O 1 0 0  

E=[-1 O O O]’; 
M=[O 1 O O 
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o o -1 11; 
%verifieeren regelbaarheid 
Wc=[B A*B A*A*B A*A*A*B]; 
rank( Wc); 
% W eegmatrices Q( ui t g ang) en R( i ngang) 
qi=iei3;  
q2= le12; 
q3=0; 
Q=[ql O O 

o q 2  o 
0 0 q31; 

rr=1.2; 
R=[rr]; 

%W is de intensiteit van de impuls 

W=le4; 

%Geef de beginwaarde voor L zodat je het iteratieproces kan doorlopen 
%waarbij je wel aan de eis moet voldoen dat de rang van de 
%regelbaarheidsmatrix gelijk aan N is 
L10=100; 
L20=100; 
L=[LlO L201; 
deltal=max(abs(L')); 
while max(abs( deltaL))>0.0001 *max( abs(L')) 
Ag=A-B*L*M; 
Cg=C-D *L*M; 
%oplossen beta: beta*Ag+Ag'*beta=-Cg'*Q*Cg-M'*L'*R*L*M 
beta=lyap(Ag',Ag,Cg'*Q*Cg+M' *L'*R*L*M); 
%oplossen chi: chi*Ag'+Ag*chi=-E* W *E' 
chi=l yap(Ag,E* W *E'); 
Ln=( inv( D' * Q *D+R)) * (D' * Q * C+ B' *beta) * chi * M' *( inv( M* chi*M ')) ; 
del t aL=Ln-L 
L=Ln 
end 
L 
clear Ln deltal 
Ag=A-B*L* M ; 
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Cg=C-D *L*M; 
%Oplossen van het stelsel levert een probleem daar matlab een impuls niet kent 
%als ingang. Ga over op een nieuwe toestandsbeschrijving xster=x-E*q0. 
%dit levert het stelsel: (q0 is het stapsignaal) 
%dxster/dt=Ag*xster+Ag*E*qO 

%z=M*x=M*xster+M*E*qO 
xsterO=-E*q0( 1,l); 
[yster,xster]=lsim(Ag,Ag*E,Cg,Cg*E,qO,ts,xsterO); 
x=xster+(E*qO)’; 
clear xster yster 
ybep=Cg*x’ ; 
zbep=M*x’; 
ubep=-L*zbep; 

@7-. - - - A - -  fl-* - . - A - - * n - * v * -  /cJy=yblcl=Lg X b L c l t L g  1; yo 

Pngangssignalen 

%tb=begintijdstip te=eindtijdstip deltat=tijdsinterval 

tb=O 
te=0.8 
deltat=0.001 
ts=tb:deltat:te 
ws=0.071 *stepfun(ts,0.25) 

Rounded Pulse 

tb=O 
te=8 
deltat=0.01 
ts=tb:deltat:te 
fa=0.22 %variabel 
Zmax=1.04 %variabel 
qO=Zmax*( .25 *exp( 2)) *((2*pi * fa* ts) .“2). *exp( -2*pi* fa* ts) 
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