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SAMENVATTING

'Carin' is een auto-navigatiesysteem, dat ontwikkeld wordt bij Philips Consumer Electronics.
Er is binnen dit project een model gevormd tussen de overdracht van de stuurwielhoek en de
koersverandering van een auto. Het doel hiervan was om te onderzoeken of m.b.v. een
stuurwielsensor betere positiebepaling van de auto te verkrijgen is, dan met de reeds bestaande
sensoren.

Ten eerste is er een fysisch model opgesteld. Daaruit blijkt dat de koersverandering afhangt van
de stuurwielhoek en de snelheid van de auto. Dit is een statisch niet-lineair model.

Dit fysische model vormt de basis voor het model, waarover geschat is. Hiervoor is aan dit
model nog een extra niet-lineariteit toegevoegd.

De schatting is verricht met een algoritme, waarbij niet alleen de uitgang geminimaliseerd
wordt, maar waarbij ook de ingang geminimaliseerd wordt, wat een betere schatting geeft. Er
wordt geminimaliseerd met een kleinste kwadraten criterium. Hiervoor moeten de varianties
van alle signalen bekend zijn. De validatie op dit geschatte model levert tweeslachtige
resultaten. Wanneer er op een wegdek gereden wordt, dat nagenoeg glad en plat is en waarbij
de wind geen grote rol speelt, dan beschrijft het model het werkelijke rijgedrag van de auto
goed. Wanneer de genoemde externe verstoringen wel optreden, dan gaat het model
afwijkingen vertonen. Deze afwijkingen zijn groter dan voor het wielrnodel, het model
waarmee in het huidige 'Carin'-systeem de koersverandering bepaald wordt.

Daar de externe verstoringen niet te modelleren zijn, en op ieder moment kunnen optreden, is
het niet nuttig een stuurwielsensor in het 'Carin'-systeem op te nemen. Het huidige wielmodel
presteert beter onder deze omstandigheden dan het stuurwiel-model en beide modellen worden
verstoord door fouten van dezelfde aard.

SUMMARY

'Carin' is a car navigation system, that is developed by Philips Consumer Electronics. Within
the project a model is designed which represents the relation between the steering wheel angle
and the change of the heading of the car. The purpose of this was to investigate if with this
steering wheel sensor better determination of the position of the car was possible in comparison
with the existing sensors.

First a physical model was formed. From that it appeared that the change of heading depends
on the steering wheel angle and the velocity of the car. This is astatic non-linear model.

On the basis of this physical model a model is formed over which an estimation will take place.
For this an extra non-linearity has been added to the model.

The estimation has been done with an algorithm, in which not only the output is minimized but
in which also the input is minimized, which gives a better estimation. This is done with a least
square method. To do this the variances for all the signals have to be known. The validation of
this estimated model gives ambiguous results. When you drive on a surface, that is as good as
smooth and flat, and driving conditions in which the influence of wind is marginal, then the
model describes the real driving behavior of the car very weIl. On the other hand, when this
external disturbances do occur, then the model will show great deflections. These deflections
are even greater than for the wheel model, the model with which the change of heading in the
present 'Carin' -system is determined.

Because the external disturbances can not be modelled, and can occur any time, it is not useful
to built in a steering wheel sensor in the 'Carin' system. The present wheel model has a better
performance under these circumstances than the steering wheel model and both models are
disturbed by the same sort of errors.
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INLEIDING

Hl INLEIDING

Bij de afdeling 'Car Stereo' van Philips Consumer Electronics wordt er reeds enige jaren
gewerkt aan de ontwikkeling van een autonavigatiesysteem, 'Carln' genaamd. Dit systeem
dient de bestuurder via aanwijzingen naar de juiste bestemming te loodsen. Om deze
aanwijzingen te kunnen geven moet het systeem beschikken over de momentane positie,
snelheid en hoek van de auto. Deze informatie wordt verkregen m.b.v. sensoren, die in de auto
aangebracht zijn. Dit zijn een gyroscoop, een linker- en een rechterwielsensor en een kompas.

M.b.v. de gyroscoop is het mogelijk de hoeksnelheid, oftewel de koersverandering van de auto
te bepalen. Deze sensor is in een dure uitvoering een zeer nauwkeurige sensor. Vanwege deze
hoge kostprijs is het echter niet mogelijk deze sensor in het uiteindelijke 'Carin'-systeem te
gebruiken.

De wielsensoren meten de omwentelingssnelheid en het aantal omwentelingen van de wielen,
door het tellen van pulsen. Met deze sensoren is het mogelijk de snelheid, de verplaatsing en
de koersverandering van de auto te bepalen. Deze sensoren zijn gevoelig voor
diameterveranderingen van het wiel en slip van het wiel.

Het kompas geeft aan hoe het aardmagnetisch veld is gericht in het x-y-vlak. Het kompas geeft
dus informatie over de absolute richting van de auto. Met deze sensor is het eveneens mogelijk
de koersverandering van de auto te bepalen. Het kompas wordt verstoord door magnetische
velden anders dan het aardmagnetisch veld. Denk hierbij aan verstoringen t.g.v. spoorlijn,
tramlijn, viaduct etc.

Het is de bedoeling dat de auto genavigeerd gaat worden op de linker- en rechterwielsensor en
het kompas. De prestatie van deze sensoren laat nog vaak te wensen over t.g.v van
bovengenoemde verstoringen. M.b.v. voorkennis van de mogelijke gereden route in de vorm
van een kaart is het echter toch mogelijk de auto te navigeren naar de juiste plaats van
bestemming. Wil het gehele systeem echter (nog) betrouwbaarder worden, dan is het
noodzakelijk om onderzoek te verichten naar betere, niet al te dure, sensoren. De
stuurwielsensor is een sensor waarvan men hoopt dat deze het vorige kan bewerkstelligen.

Het afstudeeronderzoek is er nu op gericht om te onderzoeken of het mogelijk is om uit
informatie van de stuurstand van de auto een betere koersverandering van de auto te bepalen,
dan met de huidige sensoren al mogelijk is. Hiervoor dient een geschikt model voor de
overdracht van stuurwielhoek naar koersverandering van de auto bepaald te worden.
Vervolgens dient het model m.b.v metingen geschat en gevalideerd te worden.
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FYSISCH MODEL VOOR HET RUGEDRAO VANEEN AUTO

H2 FYSISCH MODEL VOOR HET RIJGEDRAG VAN EEN AUTO

2.1 Inleiding

De eerste stap naar het vormen van een model van de overdracht van stuurwielhoek naar
koersverandering van de auto is het vergaren van a-priori kennis over het te schatten systeem.
Dit wordt gedaan door een fysisch model op te stellen van het rijgedrag van een auto, waarbij
bestaande literatuur over dit onderwerp geraadpleegd is[1].

2.2 Statisch een-spoor model zonder sliphoek

De basisbeginselen van het rijgedrag van een auto zijn het overzichtelijkste te beschrijven met
een eenvoudig model. Hiervoor wordt een een-spoor model gebruikt met twee vrijheidsgraden:
draai-richting en voortbewegings-richting (zie figuur 2.1). Het een-spoor model beeld de auto
af als een as met een wiel voor en een wiel achter. Het zwaartepunt van de auto zp bevindt zich
op een punt van de as en wordt verondersteld vlak boven het wegoppervlak te liggen. Eerst zal
het model eenvoudig voorgesteld worden, zonder sliphoeken (figuur 2.1). Wanneer de auto slip
gaat vertonen, t.g.v. hogere snelheden en grotere stuurhoeken, dan zal het model
gecompliceerder worden.

Wanneer er met een dusdanige snelheid en wielhoek gereden wordt, dat de auto geen slip
vertoont, dan is het een-spoor model uit figuur 2.1 geldig. Onder wielhoek wordt hier de hoek
die de velg van het wiel maakt met de langs-as van de auto verstaan. Hierin wordt de lengte
van de auto, de wielbasis 1, gegeven door de afstand van de wiel-as voor t.o.v. de wiel-as achter.
De auto draait met hoeksnelheid 'Î' om zijn zwaartepunt. R is de draaistraaI van het achterwiel
rond de draaipool van de auto M. Dit middelpunt wordt gevonden door het snijpunt van de twee
lijnen loodrecht op de wielen.

v

.....
.....

.....
.........

....
......

....

M·~

figuur 2.1 : Een-spoor model bij verwaarlozing sliphoeken

Uit figuur 2.1 volgt dan voor de wielhoek 8:

1
tan8 = 

R
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FYSISCH MODEL VOOR HET RDOEDRAG VANEEN AUTO

M.b.v. bovenstaande uitdrukking en \j!=v!R volgt voor de koorsverandering \j! van de auto:

. v s:'" = - . tanuI
2.2

De uitdrukking 'Ï'= v!R is geldig bij een eenparige cirkelbeweging. Voor kleine hoeken Ögeldt:

~
~-I- 2.3

Statisch een-spoor model met sliphoeken

Wanneer nu de snelheid groter wordt zal de auto niet meer slipvrij rijden. Hierdoor zal het
model uit figuur 2.1 ingewikkelder worden, doordat er op de wielen sliphoeken ontstaan. Met
slip rijden houdt in dat de voortgangs-richting van de wielen niet meer evenwijdig aan de
wielvelg liggen (BIJLAGE 11). Dit levert een model, zoals gegeven in figuur 2.2. Hierin zijn
Vv en va respectievelijk de snelheden van de wielen voor en achter. T.g.v. de drifthoeken (Xv en
(Xa zal de richting van deze snelheden niet meer gelijk zijn aan die van de wielvelg. De
resulterende snelheid v van de auto maakt een hoek van ~ met de auto-as.

bFc
I'

I \ la
<E('-- ---"V----'\:~<E-<----~----~)!.

/ \ F
sa

\
\
\ZP

figuur 2.2 : Een-spoor model voor stuurgedrag
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FYSISCH MODEL VOOR HET RIJGEDRAG VANEEN AurO

De richting van deze snelheid staat loodrecht op de draaistraal van de auto. De componenten
\jf·la en \jf·ly zijn de snelheden op de auto t.g.v. de draaibeweging van de auto. De snelheden
vyen va worden nu gevonden door de snelheidsvector in het zwaartepunt en de snelheidsvector
van het wiel t.g.v. de draaibeweging van de auto op te tellen. Door het optreden van de
sliphoeken zal het draaipunt van de auto zich verplaatsen van M naar M'. Dit omdat de
draaistralen Ry en Ra loodrecht staan op de snelheidsvectoren V y en va.

De auto zal gaan slippen als de zijdelings op de banden werkende krachten FSY en Fsa groot
worden.FSY en Fsa zijn twee krachten die loodrecht op de wielvelg staan. Deze hangen af van
de de hoek die de snelheid van het wiel heeft t.o.v. de wielhoek B van de auto en de
spoorstijfheid-factor C van de band:

2.4

Door het instellen van een stuurhoek wordt het wiel t.o.v. zijn oorspronkelijke
bewegingsrichting verdraaid. T.g.v. deze verdraaiing ontstaat er een vervorming van de band
t.o.v. het rijopppervlak. Er ontstaat een kracht op de band, die slip veroorzaakt, waardoor de
bewegingsrichting van het wiel niet meer gelijk is aan de richting van de velg. De kracht
verloopt voor deze drifthoeken <X lineair, mits deze hoeken niet te groot worden (figuur 2.3 en
BIJLAGE 11).

8 10 12 14 16 18 20

a(")
64

Zijwaartse kracht op band niet-lineair en gelineariseerd

2

; ! Cr=1<J?<1.N·.}.~e..g."i ', , .

" ~ooo + ',.:""':".•.................., , ,.

,,' ' ./ ' '·······1'
~ : :

)()()O t..!...•............ ( :.:):: : : ! ······l..,.·······.···.. ·.·:···············.!.':·..··· .

. ~ . 1 . .
~ooo 1 ::···:: j............•...j i. l j 1 1 ,.

i l i . . 1 ! i !

!.OOO ~ ···········..··t···············t···············\······· j•••..•, ~•.•.•..•••.••...! j""', "1' .

! I i'

figuur 2.3 : Krachtenkarakteristiek van band bij drifthoeken

De index R in de formule 2.4 geeft aan dat het hier om een pure spoorstijfheid-coëfficient gaat,
die afhangt van de bandeigenschappen. Door elasticiteiten in besturing en wielophanging zorgt
de zijwaartse kracht zowel op voor- als op achteras voor een extra richtingsafwijking van de
auto. Dit wordt opgevangen door de spoorstijfbeid van de banden te modificeren. De zijwaartse
kracht is dan recht evenredig met de slip hoek met een constante, die afhangt van
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FYSISCH MODEL VOOR HET RIJGEDRAG VIoN EEN AUTO

bandeigenschappen, wielophanging en elasticiteiten in de besturing. CRy en CRa uit 1.1 worden
dan vervangen door Cy en Ca' die wederom constant verondersteld worden, mits de drifthoeken
niet al te groot worden. Vergelijking 2.4 wordt dan:

F = C . asv v v 2.5

Voor <Xv en aa kan dan geschreven worden :

Fsv m la v2
2.6a = = -----

V Cv Cv I R
Fsa Iv 2m v 2.7aa = _._.-
Ca Ca I R

voor-as
Fc achter-as

L p
l=ly+la

y a

tFSY
FSy.l=Fc.la

tFsaFsa.l=Fc.ly

figuur 2.4 : Krachten-evenwicht

Hierbij worden de krachten op de wielen voorgesteld zoals getekend in figuur 2.4. Dit is een
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bij grotere wielhoeken zullen Fc en FSY een
andere hoek t.o.v. de auto hebben (figuur 2.2). Voor kleine hoeken is de wielhoek echter
evenwijdig te veronderstellen aan de langs-as van de auto. Het evenwicht geldt dan voor de y
componenten van FSY en Fc. Het verschil tussen a y en aa wordt nu:

M.b.v. de sinusregel kan voor de draaistraal Ry uit figuur 2.2 geschreven worden:

sin (90 0
- a ) cosa

R =1. a =1. a
v sin [0 - (a - a )] sin [0 - (a - a )]v a v a

2.8

2.9

Bij kleine hoek geldt sin(hoek),,=,hoek, cos(hoek)"='1 Ry"='R. Vergelijking 2.9 wordt hierdoor
vereenvoudigd tot:

-7-



R = 1
8-(cx-cx)

V a

FYSISCH MODEL VOOR HET RUGEDRAG VANEEN AUTO

2.10

Met \j1=v/R, geldig voor een eenparige cirkelbeweging, volgt voor de richtingsverandering
van de auto "':

Met 2.7 wordt 2.10:

E l V· 8 I
=I 1 + K .i

Hierin is K gelijk aan:

2.11

2.12

2.13
m· (Ca' la - Cv' lv)

K= 2
Cv' Ca' 1

Wanneer K=O dan voldoet vergelijking 2.12 aan vergelijking 2.3, waarin nog geen rekening
werd gehouden met de sliphoek. De slip wordt dus in zijn geheel omvat door de term K·v2.

2.3 Bewegingsvergelijkingen

De bewegingsvergelijkingen kunnen nu afgeleid worden uit het krachten- en momenten
evenwicht. Met de massa van de auto m en massatraagheidsmoment Jm volgt voor het
krachten-evenwicht:

Voor het momentenevenwicht om het zwaartepunt geldt:

Jm . 'V = F sv . lv - Fsa . la

Uit figuur 2.5 blijkt dat voor de drifthoeken <Xv en cxa geschreven kan worden:

2.14

2.15

2.16

-8-
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voor-as achter-as

Jiguur 2.5 : Urijthoeken voor-as en achter-as

In deze figuur zijn de voor-as en de achter-as van het een-spoor model uit figuur 2.2 nog eens
afzonderlijk weergegeven. De x-richting is hierbij gelijk genomen aan de langs-as van de auto.
Hoe de hoeken tussen de snelheid van de auto v en respectievelijk Vv en va zijn bepaald is
weergegeven in figuur 2.6.

Met drifthoeken gelijk aan 0 en Yv en Ya klein

~x

!
v !

/

figuur 2.6: Bepaling hoeken tussen snelheidsvector auto en snelheidsvectoren wielen

Na invullen van 2.5 en 2.16 in 2.14 en 2.15 volgen de bewegingsvergelijkingen:

m· v· Ä + ~. Cm' i + C ·l - C ·l ) . lif+ CC + C ) . A - C . Ö = 0 2 17I-' v v v a a'" v a I-' v .
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FYSISCH MODEL VOOR HET RUGEDRAG VANEEN AUTO

Daar formule 2.16 geldt voor kleine hoeken gelden deze bewegingsvergelijkingen ook slechts
voor kleine hoeken

2.4 Dynamisch stuurgedrag

Het dynamische stuurgedrag van een auto wordt bepaald door bewegingsvergelijkingen 2.17
en 2.18 uit te schrijven. Met s=d/dt volgt:

'Ï'=K. I+T·s
cS s s2 + 2 . cr . s + y2

o

met:

m· y.[v
T = C .[

a

m· (Cv·[;+Ca·[~)+J. (Cv+Ca)
2· cr = ---------:0--------

J·m·y

m . y2. (C . [ - C . [ ) + C . C . [2
002 = a a v v v a

n J. m. y2

C . C .[
K = v a

S J. m· y

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

In formule2.19 staan enkele fundamentele parameters voor 2e-orde systemen. In BIJLAGE TIl
is hierover een kort overzicht gegeven. Om na te gaan hoe het gedrag van de auto in het
dynamische bereik ongeveer is is er een stapresponsie gesimuleerd (figuur 2.7). In het
algemeen geldt dat de stapresponsie zijn maximale waarde tmax zal bereiken tussen de 200 ms
en 400 ms [1].

Opvallend is dat alle parameters van formule 2.19 afhangen van de snelheid van de auto. Bij
verschillende snelheden zal de functie dus een andere overdracht hebben. Verder dient er
opgemerkt te worden dat alleen t.g.v. sliphoeken de auto dynamica kan vertonene. De
elasticiteit van de banden veroorzaakt dat de uiteindelijke voortbewegingsrichting van het wiel
later bereikt is dan de gegeven velghoek.

De parameters nemen hierbij de volgende waarden aan:

m = 1550 kg
J = 2800kg.m2

Cv = 75 kN/rad
Ca = 150 kN/rad
I = 2.8m
lviI = 0.48

-10-



FYSISCH MODEL VOOR HET RIJGEDRAG VANEEN AUTO

sta" wielhoek

0.8 1 .t J J t f. .............•.1 .; , ; .

~ :: ~~~t~~I:::T:~r:::+::I~~t=:+::=j=:_:
01....----'----':----'---'---'-:-----'---,-':,.....---:'---"-----'o ~ u ~ MUM ~ ~ U

lijd (sec) snelheid 72 km,Iu

4 ·t··· ..... ;. -+==t----1---+~~==Ï==4=~-I

.~ :::tt::l:::~:::r:;:::I:::FT:
1 ········t············;······ ·····("···········!····.. ·· + : ; : : .

i i i ; i i i

Ql Q2 Q3 Q4 QS Q6 Q7 Q8 Q9

lijd (sec)

figuur 2.7 : stapresponsie

Het statische model wat afgeleid is in voorgaande paragrafen is niet met behulp van het
opstellen van bewegingsvergelijkingen bepaald, maar puur op goniometrische gronden
bepaald. Wanneer we in de dynamische functie s=O invullen, blijkt echter dat deze twee
afleidingen dezelfde oplossing geven (BIJLAGE IV).

2.5 Eigenschappen bij statisch gedrag

Om een beter begrip te krijgen van de gevonden statische overdracht van formule2.12 zal deze
wat nader toegelicht worden:.

Voor wielhoek Bgeldt dan:

'Ï" (l + K . / . v2)
B=-----

v
'Ï' . /
-+'Ï'·K·/·v = B +K·/·av A y

2.24

2.25

m· (C . / - C . / ) R
met: K = a a v v = (a - a ) . _

C . C . P v a v2
v a

2.26

De factor BA in 2.25 wordt in de literatuur ook wel Ackermannhoek genoemd. Deze is gelijk
aan de de wie1hoek, die de auto zou hebben bij gegeven koersverandering, wanneer de slip
afwezig zou zijn. De slip wordt in de tweede term van formule 2.25, KI·ay, meegenomen. Deze
neemt rechtevenredig toe met de centrifugale versnelling ay=v21R. De constante K wordt de
zgn. 'onderstuur-gradient' genoemd. Deze omvat alle eigenschappen van het stuurgedrag van
de auto, waar de bestuurder geen invloed op heeft. Deze stuureigenschappen van een auto
worden bepaald door een aantal factoren:

-11-



FYSISCH MODEL VOOR HET RUGEDRAO VANEEN AUTO

- wiellastverdeling.
- kinematica en elasticiteiten vld wielophangingen en besturing.
- bandeigenschappen.

De onderstuur-gradient bepaald hoeveel er naast de te geven Ackermannhoek bijgestuurd dient
te worden om de auto een gelijkblijvende draaistraal te laten houden. Bij positieve K en
gelijkblijvende draaistraai zal bij verhogen van de versnelling een grotere stuurhoek gegeven
moeten worden. Bij normaal rijgedrag heeft de onderstuur-gradient een constante waarde. Bij
ay>4m/s2 gaat deze gradient zich niet-lineair gedragen (figuur 2.8). In H4 zal deze niet
lineariteit nader bekeken worden. Het eerste plaatje van figuur 2.8 geeft het verband tussen
wielhoek en versnelling aan bij constante snelheid. De versnelling wordt hierin gevarieërd. Dit
gebeurt door te sturen. Het tweede plaatje geeft het verband tussen wielhoek en versnelling aan
bij constante draaicirkel van de auto. De versnelling wordt hier gevarieerd door de snelheid te
veranderen. Om de draaicirkel constant te houden zal er dan bij gestuurd moeten worden, wat
verandering van wielhoek betekend. Dit laatste geldt natuurlijk alleen voor K:;L!:O.

Constante snelheid
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figuur 2.8 : niet-lineariteiten in onderstuur-gradient

Het teken van K is afbankelijk van de grootte van de drifthoeken zoals uit formule 2.26 blijkt.
Wanneer de drifthoek van het voorwiel groter is dan die van het achterwiel spreekt men van
een ondersturend karakter (K>O). Wanneer het omgekeerde het geval is, drifthoek achter groter
dan voor, dan spreekt men van een oversturend karakter (K<O). Bij gelijke drifthoek voor en
achter heeft de auto een neutraal karakter (K=O).

De onderstuur-gradient is in het lineaire bereik (ay ~4m/s2)dus een constante, die afbangt van
(2.26):

massa
ligging van het zwaartepunt
wielbasis
spoorstijfbeid

De uiteindelijke statische overdracht van wielhoek naar richtingsverandering van de auto is in
grafiekvorm uitgezet in figuur 2.9. De overdracht heeft als ingangen snelheid en wielhoek.
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(Wh.V) - verandering heading (<leg/sj

figuur 2.9: Overdracht (wielhoek,snelheid)-koersverandering met K>O

Het paar (wielhoek,snelheid) neemt in de praktijk niet alle waarden aan zoals dat in figuur 2.9
weergegeven is. In de praktijk zal een auto bijna nooit een grotere centrifugale versnelling
hebben dan 4 m/s2 [4]. Tevens zal in de praktijk de auto vaak een ondersturend karakter hebben
(K>O). Dit houdt dus in dat bij grotere uitsturing de wielhoek relatief minder sterk toeneemt,
wat de veiligheid ten goede komt. Bij een oversturend karakter van de auto zal de figuur voor
hogere snelheden niet afnemen maar sterker toenemen. Zonder drift geldt:

l/R I
-2- ~ BA = "2' a y
v IR v
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In figuur 2.10 is de stippellijn de lijn, die formule 1.26 representeerd met ay=4m1s2 . De lijnen
in deze figuur representeren de niet-lineaire overdracht (wielhoek,snelheid)-koersverandering
(2.12). De combinaties snelheid,wielhoek, die in de praktijk het vaakste zullen voorkomen zijn
gearceerd in figuur 2.11

grensbereik (Wh,V)

100

80
,
\

...... 60
t...

40

5

........

10 15
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Wh=3 deg

. Wh--o. eg

20 25 30

figuur 2.10: Overdracht (wielhoek,snelheid)-koersverandering met grensbereik
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figuur 2.11 : Grensgebied reéele waarden wielhoek en snelheid

2.6 Overdracht stuurwiel wielhoek

Tot nu toe is er slechts gekeken naar overdrachten van wielhoek naar richtingsverandering van
de auto. Er zit echter ook een sterke niet-lineaire overdracht van stuurwiel-hoek naar wielhoek.
Evenals bij het opzettelijk ondersturend maken van de auto wordt deze overdracht opzettelijk
door de fabrikant niet-lineair gemaakt. Dit gebeurt zodanig dat voor hoge snelheden het
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stuurgedrag ZO is dat adequaat Op verkeerssituaties gereageerd kan worden. Voor grotere
stuurhoeken is dit minder van belang, daar men dat niet met zulke hoge snelheden zal rijden.
Bij grotere hoeken wordt daarom een relatief grotere wielhoek toegelaten, waardoor de
bestuurder, bij bijvoorbeeld parkeren, minder slagen met het stuur hoeft te maken. In de
praktijk zal het verband tussen wielhoek en stuurwielhoek de vorm hebben zoals deze
weergegeven is in figuur 2.12. In H4 wordt deze overdracht geschat aan de hand van gegevens,
verstrekt door Volkswagen.
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figuur 2.12 : Overdracht stuurwiel-wielhoek
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H3 MODEL-MODEL SCHATTING OP STATISCH MODEL

3.1 Inleiding

Voordat het afstudeerproject werd gestart was er reeds een schatting van het model gemaakt,
gebaseerd op het fysische statische model beschreven in het vorige hoofdstuk. Deze schatting
gedaan door Yu-Cai Zhu [2] leverde geen goede resultaten. Voor deze schatting zijn er
metingen gedaan over een traject van ongeveer 10 km. Aangezien het te schatten model een
statisch model is, en er dus geen dynamisch verband is in de metingen, is slechts het totale
bereik van de meetsignalen belangrijk. Oftewel het is slechts belangrijk welke combinaties
(St(k),v(k)) voorkomen. Omdat de overdracht van stuurwielhoek naar koersverandering en niet
de overdracht van wielhoek naar koersverandering bepaald moet worden, worden de
combinaties stuurwielhoek (St), snelheid (v) bekeken. In figuur 3.1 zijn van de door Zhu
gebruikte meetsignalen de voorkomende combinaties (St(k),v(k)) uitgezet. In deze figuur is
tevens de grens van 4 rn/s2 aangegeven voor de centrifugale versnelling, waar alle
meetwaarden binnen blijven.

Combinaties (St(k),v(k» meting Thu

,
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figuur 3.1 : Combinatie (St(k),v(k)) voor meting Zhu

Het doel van de model-model schatting is nu om te proberen, uitgaande van de resultaten en
het fysische model van Zhu, m.b.v. het toevoegen van foutenbronnen t.g.v. meetfouten te
bekijken of de fouten, die bij Zhu optreden te verklaren zijn door deze meeûouten.

3.2 Gebruikte sensoren met meetfouten

Om de signalen te meten zijn drie sensoren gebruikt. Voor het meten van de stuurwielhoek is
gebruik gemaakt van een 'lO-turn' -potmeter. Overbrenging van de stuurwielas naar de loper
wordt via een 'v-snaar' bewerkstelligd (figuur 3.2).
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1:loper potmeter
2:stuurwiel-as

figuur 3.2 : Overbrenging stuurwiel-as loper m.b.v 'v-snaar'

De overbrenging is zo dat de potmeter over zijn gehele bereik zal worden uitgestuurd. Voor
het meten van de snelheid kunnen twee soorten sensoren gebruikt worden. De AB S-sensoren,
die op sommige auto's tot de standaard uitrusting behoren, en odometers. Beide sensoren
hebben dezelfde functie : het tellen van pulsen. Daar waar de ABS-sensor 43 pulsen per
omwenteling van het wiel kan tellen, kan de odometer ongeveer het dubbele aan: 92 pulsen.
Voor het meten van de richtingsverandering van de auto, de uitgang van het model, wordt een
gyroscoop gebruikt.

Van de gyroscoop wordt verondersteld dat deze nagenoeg zonder fouten zal meten.

Bij de wielsensor wordt van de slechste sensor uitgegaan: de ABS-sensor. Deze sensor is
slechter dan de odometer, omdat slechts 43 pulsen per omwenteling worden afgegeven. De
omtrek van het wiel van de VW golf, de auto waar het model voor bepaald wordt, is gelijk aan
1.8 meter. Dit betekend dat de afstand tussen twee pulsen gelijk is aan 1.8143=0.0419 m.. In
figuur 2.3 is visueel gemaakt hoe de meetfout zich gedraagt. In de figuur zijn twee intervallen
aangegeven, met als tijdsduur de sampletijd. Wanneer er samples genomen worden op
tijdstippen tI en t2 dan is de fout op de snelheid gelijk aan:

afstand (werkelijk - meting) 0.0419 = 0.419 [7J 3.1tI ~ t2 =T 0.1

t ' ~ t '
afstand (werkelijk - meting) -0.0419 = -0.419 [7J 3.2=1 2 T 0.1
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fout wielsensor
: - !; I: ; Wi~l~~kelijk
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tijd

figuur 3.3 : Meetfout t.g.v. 'kwantisering' wie/omtrek

Wanneer de snelheid van het wiel maar voldoende verandert, dan is de fout op de wielsensor
te zien als een witte ruisbron, unifonn verdeeld op het interval [-0.419,0.419].

De fout op de stuurwielsensor ontstaat t.g.v. de potmeter. Aangenomen wordt dat de koppeling
van de stuurwiel-as met de loper vld potmeter met de 'v-snaar' een vaste koppeling is. De
bevestigde potmeter is een Boums 3541 'lO-tum'-potmetermet R=lK 10% en niet-lineariteit
van 0.25%.. Neem fout op potmeter 0.25% * maximale bereik potmeter. Het bereik van de
potmeter is 0-lOV. De loper kan 10 omwentelingen maken, wat een bereik aan de loper geeft
van -1800° tot 1800°. Het bereik van de stuurwielhoek is -844° tot 844°. De fout op de potmeter
is dan 0.25%*3600=9°. Dit leven een stuurwiel-meetfout van 4.22°, aangezien de
overbrenging m.b.v. de 'v-snaar' 2:1 is.

3.3 Resultaten

Er is een dataset gegenereerd van 1000 samples. Deze dataset bestaat uit 1000 paren
(St(k),v(k», die zo goed mogelijk het totale gebied van figuur 3.1 moeten bestrijken. Er wordt
aangenomen dat de auto meestal onder kleine stuurhoeken zal rijden. Om deze dataset zo goed
mogelijk het totale bereik te laten bestrijken zijn beide ingangssignalen gegenereerd met een
random-generator. Vervolgens is er een laagdoorlaat-filtering toegepast om enigsinds
werkelijk stuurgedrag te benaderen. Dit in verband met een mogelijke vergelijking van de
resultaten met de resultaten van Zhu. Voor de snelheid moet gelden dat v(k)>O, waardoor voor
de snelheid de absolute waarde van de gegenereerde getallenreeks genomen moet worden. De
gegenereerde dataset is te zien in figuur 3.4. Als sampletijd is 0.1 sec genomen. Deze is echter
alleen relevant om de koers en positie van de auto te bepalen, en heeft geen invloed op de
schatting.
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figuur 3.4 : Gegenereerde dataset voor model-model schatting

Met deze ingang is een uitgang gegenereerd, waarbij het volgende model is toegepast:

3.3

met:

3.41= 2.8 m

f
O.0025J

K = 20.8
9. 10-6

Dit zijn de fysische parameters, die in eerste instantie door Zhu gebruikt zijn. De eerste term
uit formule3.3 is het in het reeds in afgeleide een-spoor model. De tweede term representeert
de niet-lineariteit van het stuurhuis, zoals deze zich tussen stuurhoek en wielhoek bevindt.
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Vervolgens worden de beschreven fouten van de sensoren aan de gegenereerde signalen
toegevoegd (figuur 3.5). De ruisbronnen van de snelheid en de stuurwielhoek, resp. Çvo en ÇSto'
zijn witte ruisbronnen, terwijl de koersverandering, 'Ï' ruisvrij wordt verondersteld. Met
gegeven model met parametervector K wordt nu een schatting, van deze parameters verricht
voor de gegeven verstoorde signalen. Dit is gedaan m.b.v. een eenvoudig output-error
criterium. De te minimaliseren objectfunctie luidt dan:

N

J = L e(k)2
k=l

met eek) = ~(k) - 'II(k) 3.5

ODEL

V

figuur 3.5 : Blokschema mod2mod-identificatie

M.b.V. de geschatte parameter-vector K is met een tweede gegenereerde dataset een validatie
op de schatting uitgevoerd. Het resultaat van deze schatting en validatie is te zien in de figuur
2.5. Wanneer de richtingsveranderingen en de snelheden van referentie, schatting en validatie
worden omgeschreven naar afgelegde weg dan volgen de twee plaatjes zoals, die gegeven zijn
in figuur 2.6. De afgelegde weg verkrijgt men alsvolgt.

hoek =J'Ï'
VX = cos (hoek) . v

vy = sin (hoek) . v

Xx =Jvx

xy = JVy

3.6

Uit figuur 2.6 is het langzame weglopen van schatting en validatie t.o.v. de werkelijke
afgelegde weg zichtbaar gemaakt. Dit komt omdat de continu optredende fout tussen de
signalen t.o.v. het referentiesignaal twee keer geïntegreerd worden (3.6). Zelfs na twee keer
integratie blijft de afgelegde weg berekend met de geschatte parameters goed op de werkelijke
afgelegde weg lijken.

Het te schatten model wordt beter wanneer niet alleen de uitgang in het kwadraat
geminimaliseerd wordt maar wanneer tevens de beide ingangen geminimaliseerd worden. De
algemene formulering voor dit probleem en het bijgaande algoritme zijn gegeven in BIJLAGE
VIII. Dit was voor deze model-model schatting niet zo noodzakelijk, daar de resultaten met een
eenvoudig output-error criterium ook al goed waren.
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figuur 3.6 : Uitgangsignalen schatting en validatie
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figuur 3.7 : Afgelegde weg schattings-set en validatie-set

Uitgaande van het in dit hoofdstuk gehanteerde model en de optredende meetfouten op de
sensoren kan geconcludeerd worden dat de resultaten van deze model-model-schatting niet
overeenkomen met de resultaten van Zhu (BIJLAGE V). De parameters worden zeer goed
geschat (vergelijk formule 3.4 met figuur 3.7). De fout op de afgelegde weg is t.g.v de
meetfouten op de sensoren en ligt niet aan de schatting. In het algemeen zal het resultaat van
model-model afregeling goed zijn, omdat de omstandigheden geïdealiseerd zijn. Het verschil
tussen de resultaten van de model-model schatting en de resultaten van Zhu zou een van de
volgende oorzaken kunnen hebben:
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-Modellerings-fout:
Het gebruikte model is strikt genomen slechts geschikt voor kleine hoeken. Tevens wordt
het zwaartepunt van de auto vlak boven de weg verondersteld.
Het gebruikte model is een statisch model, terwijl de auto in het dynamische bereik
geopereerd heeft.

-Externe verstoringen ('off-set'-verstoringen):
wind
dwarshelling van weg
oneffenheden in weg

Wanneer een auto zijwind ondervindt dan zal deze om gelijke koers te behouden via het
stuurwiel licht tegen gestuurd moeten worden. Dit levert dus een soort van off-set aan de
ingang van het model, die niet te modelleren is daar deze verstoring niet te meten is. Dezelfde
overwegingen zijn toe te passen op de overige twee externe verstoringen.

Ten eerste moet het model uitgebreid worden. De niet-lineariteiten dienen goed bekeken te
worden. Bij het bepalen van de statische overdracht, zal ook alleen maar in het statisch bereik
van de auto gemeten moeten worden. Wanneer alle niet-lineariteiten goed geschat zijn, kan een
dynamisch model geschat worden door bij de schatting de gemeten signalen voor te bewerken.
Ten tweede moeten die factoren, die de externe verstoringen veroorzaken, zo goed als mogelijk
is uitgeschakeld worden. Op de wind valt niet veel invloed uit te oefenen. De meting moet een
tijd van tevoren gepland worden, waardoor het niet mogelijk is zeker te zijn van windstilte. De
andere twee opgenoemde factoren zijn echter wel te verminderen. Door op een platte vlakke
weg te gaan rijden worden deze zo goed als mogelijk uitgeschakeld.

Voordat er gemeten en geschat kan gaan worden moeten bovenstaande punten dus nader
onderzocht worden.
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H4 VOORBEREIDING TOT METINGEN

4.1 Inleiding

Om een goed model van een systeem te kunnen bepalen is er a-priori kennis van het te schatten
systeem nodig. Dit betekent dat men voorkennis nodig heeft over de vorm en eigenschappen
van het systeem. Voor het te schatten model van stuurwielhoek naar koersverandering zal
uitgegaan worden van het fysische een-spoor model zoals beschreven in Hl. Met dit model en
de daarbij behorende niet-lineariteiten zou het systeem voldoende beschreven moeten kunnen
worden. Deze keuze is mede gemaakt naar aanleiding van een gesprek met ir. T.J.J. Meylink
van de faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep WOC sectie Vervoerstechnologie, van de TU
Eindhoven. Naar zijn inzicht moet het mogelijk zijn met dit een-spoor model het stuurgedrag
van de auto voldoende te beschrijven. Leidraad hiervoor was ondermeer een
afstudeeronderzoek van J.P.M. Hendrikx bij deze vakgroep. Deze laatst heeft een model voor
het rijgedrag van een personenauto gerealiseerd, waarbij tevens de optredende elasticiteiten in
de wielophanging zijn meegenomen [3]. Dit model levert een zeer gedetailleerde beschrijving
voor het rijgedrag. Uit de resultaten blijkt echter dat dit model voor de overdracht van
stuurwielhoek naar koersverandering geen noemenswaardige verschillen vertoont t.o.v. het
een-spoor model. Daar dit model echter zo gedetailleerd is levert het natuurlijk wel meer
inzicht in datgene wat er daadwerkelijk in het voertuig plaatsvindt.

De overdracht kan grof in twee gedeelten worden opgesplitst. Ten eerste de overdracht van
stuurwiel naar de wielhoek en ten tweede de overdracht van de wielhoek naar de
koersverandering. De overdracht van stuurwiel naar de wielhoek is een gelijkblijvende
overdracht, daar de bouw van het stuurhuis met het verstrijken van de tijd niet zal veranderen,
en dient dus slecht eenmalig bepaald te worden. Het een-spoor model levert de overdracht van
wielhoek van de auto naar koersverandering.

4.2 Niet-lineariteit stuurwiel-wielhoek

Zoals reeds vermeld zal deze overdracht niet veranderen. In eerste instantie bestond echter het
vermoeden dat dwarshellingen van de auto invloed zouden hebben op deze overdracht. Dit
houdt in dat bij gelijkblijvende stuurstand, t.g.v. de dwarshellingen in de auto de stand van de
wielen gaat veranderen. Uit metingen op een speciaal hiervoor ontworpen meetbrug bij
Goodyear blijkt dat deze invloeden te verwaarlozen zijn (BIJLAGE VI). De metingen op deze
meetbrug zijn gedaan door Hendrikx met het doel alle parameters van de wielophanging te
bepalen voor zijn model. Door deze overwegingen kan er uitgegaan worden van een
gelijkblijvende overdracht en is een eenvoudige meting van de wielhoeken bij verschillende
stuurwielstanden voldoende om deze overdracht te bepalen.

Wanneer uitgegaan wordt van gegevens zoals die gegeven zijn voor de VW golf dan is deze
overdracht het beste alsvolgt te representeren (BIJLAGE VII):

De overdracht I is hierin gelijk aan:

1= St
Ö
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4.3 Niet-lineaire statische overdracht wielhoek-koersverandering

In H2 is de fysische statische overdracht bepaald van wielhoek naar koersverandering. Deze
heeft de volgende vonn:

'ir=!' v .8
I 1+K. v2

8 = _'Î'_._(_I_+_K_._I_·v_
2
_)

v

'Î' . I
= -+K·l·a = 8 +K·l·av y A y

4.3

4.4

Deze fonnules gelden bij een centrifugale versnelling die kleiner is dan 4 m/s2. Uit een
onderzoek van Smith & Smith uit 1967 [4] blijkt dat dit voor de gemiddelde weggebruiker zal
gelden. Het is echter goed mogelijk dat een bestuurder deze grenswaarde van de centrifugale
versnelling zal overschrijden. Dan zullen de fonnules 4.3 en 4.4 een niet-lineaire component
moeten gaan bevatten (zie figuur 2.8). De krommen uit figuur 2.8 zijn te beschrijven met
fonnule 4.4 door voor de centrifugale versnelling ay een kwadratische tenn mee te nemen:

4.5

Voor versnellingen kleiner dan 4 m/s2 wordt nu fonnule 4.4 gebruikt terwijl voor grotere
versnellingen fonnule 4.5 zal gaan gelden. Bij het rijden met constante radius en toenemende
snelheid wordt de overdracht opgebouwd zoals gegeven is in figuur 4.1. In de figuur zijn de
lineaire kromme en de niet-lineaire kromme voor het gehele bereik van de centrifugale
versnelling weergegeven (.- en --). De getrokken lijn, die de uiteindelijke overdracht
representeert, ligt bij ay<4 m/s2 op de lineaire kromme en daarboven op de niet-lineaire
kromme. De tenn 8A uit fonnule 4.4 is een constante evenals de tenn Ko uit fonnule 4.5. Deze
twee tennen representeren de waarde van de wielhoek bij versnelling O. Uit de figuur blijkt dat
deze twee tennen niet aan elkaar gelijk behoeven te zijn.

Opbouw overdracht uit lineair en niet-lineair deel
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figuur4.1 : Verdeling overdracht in lineair en niet-lineair deel.
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In fonnule 4.5 zorgen Kl en K2 voor de vonn van de curve in het niet-lineaire deel. De curve
zal voor verschillende draaistralen dezelfde vonn behouden. De K-parameters zullen namelijk
gelijk blijven. De curve van het lineaire deel zal bij een andere draaistraal in verticale richting
in de grafiek verschuiven. De niet-lineaire curve zal dit ook doen, waarbij de afstand waarover
de curve verschuift gelijk zal zijn aan de afstand waannee het lineaire deel verschuift. Voor
verschillende draaistralen kan Ko nu opgedeeld worden in een variabel en een constant
gedeelte.

'Ï' . I
K = B +1:: =-o A V

4.6

Vanwege de hierboven genoemde reden zal I:: in deze fonnule voor verschillende draaistralen
en snelheden constant blijven.

Daar de gehele overdracht bepaald wordt uit twee afzonderlijke overdrachten, die ieder voor
een deelgebied geldig zijn, zal aan de parameters uit de fonnules 4.4 en 4.5 een constrictie
worden opgelegd. Er moet gelden:

( 'Ï" 1)1 2 I- + K . I· a = (K + Kl . 1. a + K 2 . 1. a )v y 0 Y Y a =4
~=4 ,

4.4 Dynamische overdracht wielhoek-koersverandering

4.7

Om nu een goede schatting te verkrijgen van het dynamische model moet in dit model, dat
reeds in H2 beschreven is, rekening gehouden worden met de in de vorige paragraaf bepaalde
niet-lineariteit (ay2). Voor het dynamische model geldt:

'Ï'=K' I+T·s
B s s2 + 2 . cr . s + 002

n

4.8

Deze overdracht bevat een statisch en een dynamische gedeelte. Het statisch gedeelte (s=O) was
voorheen gelijk aan fonnule 4.4. Daar fonnule 4.4 in de vorige paragraaf vervangen is door
fonnule 4.5 voor versnellingen boven 4 m/s2 zal de daar optredende niet-lineariteit
meegenomen worden door deze fonnule in het statisch gedeelte van het dynamische model op
te nemen. Het gehele model heeft nu in totaal de volgende vonn:

St

~
~ ,1,1 "'st

a .s + a '"1 2, .... ... ....,. ,. ,.
s2 + b .s+b

,.
1 2

niet-lineariteit
van stuurhuis

statische
niet-lineariteit

dynamica

figuur 4.2 : Overdracht stuurwielhoek-koersverandering
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Op de wijze zoals hierboven beschreven is er geprobeerd de aanwezige niet-lineariteit in het
dynamische model uit dit model te verwijderen. De niet lineariteit zit echter in alle parameters
van het dynamische modeL De niet-lineariteit komt namelijk voort uit de
spoorstijfheidscoëfficient, die voor grotere sliphoeken niet lineair is (figuur 2.3). Daar deze
spoorstijfheids-coëfficient in alle parameters van het fysische dynamische model voorkomt
(zie paragraaf 2.4) zal voor de juiste verwerking van de niet-lineariteit in dit model alle
parameters aangepast moeten worden. Hierdoor wordt het model zeer complex en daarom
wordt er getracht met een niet-lineaire statische voorbewerking een lineair dynamisch model
te verkrijgen. Het model is uiteraard alleen lineair bij constante snelheid (zie paragraaf 2.4). In
de volgende paragraaf zal in het kort het simulatie-model van Hendrikx beschreven worden, en
zullen de resultaten van dit model getoond worden, waarna een modelschating met het hiervoor
beschreven model zal worden toegepast op de metingen, die door Hendrikx gebruikt zijn.

4.5 Simulatie·model Hendrikx

Het simulatie-model van Hendrikx berekent het stuurgedrag van een auto op gegeven
stuurwielsignaaL De koersverandering en de centrifugale versnelling zijn hierbij de uitgangen
van het modeL Het model is een fysische beschrijving van de auto, waarbij de toestanden van
ieder van de vier wielen afzonderlijk beschreven worden. Door vier wielen te beschrijven is het
mogelijk de auto ook dwarshellingen te laten beschrijven. De hoogte van het zwaartepunt van
de auto wordt niet meer vlak boven het wegoppervlak verondersteld, zoals dat tot nu toe wel
gesteld is (de auto wordt drie-dimensionaal). De toestanden van de wielen worden bepaald door
de eigenschappen van de wielophanging en door de bandeigenschappen. Ter bepaling van de
bandeigenschappen is een bandmodel gebruikt. Dit bandmodel berekent de laterale en
longitudinale krachten en het draaimoment van het wiel bij gegeven normaalkracht, sliphoek,
longitudinale slip en hellingshoek van het wieL

Voor de eigenschappen van de wielophanging is door Hendrikx zelf een model ontwikkeld.
Door nu de auto op de meetbrug op verschillende plaatsen te belasten en te kijken wat er t.g.v.
deze belastingen met de wielstand gebeurt is het mogelijk de parameters van de wielophanging
te bepalen. De parameters van het bandmodel zijn bepaald a.d.h.v. metingen. Hierbij is het
model zo goed mogelijk 'gefit' op deze metingen aan de band.

Op de meetbrug kan de wielophanging belast worden met de volgende belastingen:

- normaalkracht
- dwarskracht (lateraal)
- langskracht (longitudinaal)
- draaimoment

Deze belastingen worden als onafhankelijk van elkaar verondersteld. Nu kan de wielstands
verandering t.g.v. een verandering in een van deze vier belastingen bepaald worden. De
wielpositie omvat x,y en z-componenten van het wiel, dwarshelling van het wiel, wielhoek
t.g.v. stuurhoek en een voorwaartse spinhoek. Resultaten: BULAGE VI.
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Fn : nonnaalkracht
Fd : dwarskracht
F} : langskracht
Md : draaimoment

figuur 4.3 : Belastingen op wiel

In fig 3.1 is een schematische weergave van het model gegeven, met enkele van de parameters.

3

figuur4.4 : Schematische representatie van het simulatie-model

Het gevonden simulatie-model is gevalideerd door het doen van enkele proeven op de weg. De
volgende proeven zijn verricht:

De zgn. cirkelproef. Hierbij is er met een constante draaistraal gereden, waarbij de snelheid
zeer langzaam opgevoerd is. De karakteristiek, die dan ontstaat is gelijk aan die gegeven
in figuur 2.8. Door het verhogen van de snelheid en gelijkblijvende draaistraal zal de
versnelling van de auto groter worden (statisch ay=y2/R). Om nu gelijke draaistraal te
behouden zal bij een hogere centrifugale versnelling en bij een ondersturend karakter van
de auto de stuurhoek groter moeten worden.

Een stapresponsie. Aan het stuurwiel van de auto wordt bij constante snelheid een stap
gegeven, waardoor de auto van richting zal veranderen. Met deze meting is het mogelijk
om het dynamisch gedrag van het simulatie-model te testen.
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Een zgn. 'lane-change'. Dit is een sinusvorrnige exitatie op het stuurwiel, waarbij de
snelheid van de auto wederom constant wordt gehouden. Ook met deze meting wordt het
dynamische gedrag van de auto getest.

De resultaten van deze validatie zijn gegeven in figuur 4.5. Van boven naar beneden zijn de
cirkelproef, de stapresponsie en de 'lane-change' gegeven. Voor de twee laatsten is tevens het
ingangssignaal gegeven. Het stuurwiel wordt bij beiden veranderd bij constant blijvende
snelheid. Voor de stapresponsie is de snelheid 106 km/u en voor de 'lane-change' 71 km/u.
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figuur 4.5 : Vergelijk Simulatie-model Hendrikx met metingen

De metingen van de cirkelproef waren nogal onnauwkeurig. De meting is aangegeven met
plus-tekens, en vormt een brede band. Doordat er meerdere keren gemeten is en doordat er
grote onnauwkeurigheden waren, was het noodzakelijk de meting met zijn onder-en
bovengrens te representeren. Het simulatie-model is voor alle proeven gerepresenteerd door
een hele of een gestreepte lijn. De hele lijn representeert het gehele model terwijl bij de
gestreepte lijn enkele coëfficiënten van de wielophanging buiten beschouwing zijn gelaten. Dit
laatste is echter niet interessant voor dit onderzoek. De gestippelde lijn geeft bij de transiente
metingen de gemeten koersverandering weer.

Uit de figuur is duidelijk dat het gebruikte simulatiemodel niet goed overeenkomt met de
gedane proeven. De proeven zijn gedaan met een Peugeot 605 v6 24v. De coëfficiënten van de
wielophanging zijn bepaald aan de hand van metingen aan een Peugeot 605 SR!. Er wordt
echter verondersteld dat de ophanging van deze beide auto' s gelijk is. Een andere mogelijkheid
voor het verschil zouden verkeerde, door Goodyear verstrekte, gegevens van de

-28-



VOORBEREIDING TOT METINGEN

bandeigenschappen kunnen zijn. Om deze laatste reden zijn de belangrijkste paremeters van
het bandmodel geschat a.d.h.v. verschillende signalen, die tijdens de proeven gemeten zijn. De
resultaten worden hierdoor iets verbeterd, maar zijn niet goed te noemen.

4.6 Modelschatting op data Hendrikx

Om te bekijken of met het een-spoor model betere resultaten te bereiken zijn is een
modelschatting uitgevoerd op de in de vorige paragraaf beschreven metingen. Hierbij is
uitgegaan van het model gegeven in figuur 4.2.

Voor de overdracht van stuurwiel naar wielhoek wordt voor de eenvoud uitgegaan van de voor
de VW golf afgeleide formule. Met dien verstande dat gegeven is dat voor de Peugeot geldt dat
voor zeer kleine stuurhoek de overdracht 18.1 bedraagt. De gehele overbrenging zal dus iets
kleiner worden. De overbrenging is nu alsvolgt bepaald:

I I
18.1

P=vxlv(O) 4.9

10 .

Met lp en Iv respectievelijk de overbrengingscoëfficiënten van de Peugeot en de VW Golf.

Overbrenging stuurwiel·velghoek
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figuur 4.6 : Overbrengingscoëjficiënten Peugeot en VW golf

Er wordt nu een model geschat van wielhoek naar koersverandering van de auto. Hiervoor
wordt de wielhoek bepaald uit de gemeten stuurwielhoek. Het verband tussen stuurwielhoek
en wielhoek is gegeven in figuur 4.7. Hierin is wielhoek=stuurwielhoek/Ip'
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Overbrenging stuurwiel-velghoek
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figuur 4.7: Verband stuurwie/hoek wielhoek

Ten eerste is er een schatting gedaan naar het statische gedrag van de auto. Hiervoor zijn de
gegevens gebruikt van de cirkelproef. Van de brede band, die het stuursignaal representeerde,
is de gemiddelde waarde bepaald. M.b.V. dit signaal en de centrifugale versnelling is er een
schatting gedaan. Het te schatten model heeft de volgende vorm.

/ö = -+K·/·aR Y
m

a y <4 2s
m

a y >4 2s

4.10

4.11
/\

met eek) = ö(k) - ö(k)

Hierin is I de wielbasis en R de draaistraal van de auto. Deze twee waarden zijn bekend. Toch
is deze factor l/R als extra parameter K3 meegeschat omdat dit een beter resultaat opleverde.
Daar er geen informatie over de manier van meten bekend was is er een output error kriterium
gebruikt waarbij de som van het kwadraat van het verschil van de gemeten uitgang Ö en de
gesimuleerde uitgang ~ geminimaliseerd is. Er is geschat over 14 metingen:

14

J = L e (k) 2

k=1

Voorde parameters is gevonden:

K = 9.5141,10-4
Ko = 0.0798
Kl = -0.0014
K2 = 3.3507.10-4

K3 = 0.0683

De geschate K3 komt goed overeen met de factor l/R, waarbij de bekende warden voor
wielbasis en draaistraal ingevuld zijn (l/R=2.78/39=0.0713). De gemeten en de geschatte curve
zij uitgezet in figuur 4.8.
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gemiddelde gemeten velghoek en geschatte velhoek
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figuur4.8 : Schatting cirkeiproej

Vervolgens is er een dynamisch model geschat m.b.v. de metingen van de stapresponsie.
M.b.v. het hiervoor verkregen model voor de statische overdracht wordt de statische
koersverandering verkregen (niet-lineaire voorbewerking van figuur 4.2). Rest nog het
schatten van het noemer-en tellerpolynoom van de overdracht van statische naar dynamische
koersverandering. Hiervoor is eveneens een output-error criterium genomen. De volgende
polynomen zijn verkregen:

al = 4.32876
a2 = 61.6506
bI = 8.12025
b2 = 62.17

met: 'Ï' alS +a2
4.12="8 s2+bIS+b2

De resultaten van deze schatting zijn gegeven in figuur 4.9.

In het dynamische gedeelte van het model moet nog een gedeelte van de statische overdracht
meegenomen worden, omdat de niet-lineaire statische voorbewerkingen, niet geheel tot het
juiste resultaat leiden. Dit is echter niet vreemd, omdat deze niet-lineariteiten bepaald zijn uit
zeer onbetrouwbare gegevens (gegevens stuurhuis, brede band wielhoek bij cirkelproef).
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Ingangssignaal: IltuUrwielhoek bij v=106 km/U
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figuur 4.9 : Resultaten modelschatting stapresponsie
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Om het geschatte model op juistheid te testen is het gevonden model gevalideerd op de
metingen van de 'lane-change'. Deze proef is bij een andere constante snelheid uitgevoerd.
Daar de coëfficiënten van de polynomen snelheidsafhankelijk zijn, moeten deze opnieuw
bepaald worden. Dit is niet eenvoudig. Voor 0)02, 20' en T, de componenten waarmee het
fysische teller- en noemerpolynoom zijn opgebouwd, gelden de formules 2.20,2.21 en 2.22.

Deze formules bevatten de volgende grootheden:

massa
massatraagheidsmoment
wielbasis
ligging zwaartepunt
spoorstijfheid voor/achter

Door Hendrikx zijn de bovenste vier van deze grootheden als constanten in zijn model
meegenomen (bepaald uit metingen). De spoorstijfheden echter omvatten in het een-spoor
model juist alle elasticiteiten en bandeigenschappen, die door Hendrikx afzonderlijk bekeken
zijn. Voor deze spoorstijfheid is dus niet gemakkelijk een waarde vast te stellen. Dit wordt nu
gedaan door deze spoorstijfheid als enige onbekende te veronderstellen in het fysische model
en door vervolgens de formules voor 000' 20' en T gelijk te stellen aan de coëfficiënten van de
geschatte polynomen.

Uitgaande van het fysische model zal voor de dynamische overdracht gelden:

=
0)2 . T . s + 0)2

n n

s2 + 20' . S+ 0)2
n

4.13

Voor de drie fysische coëfficiënten zal dan moeten gelden:

oon2 = 61.6506; 62.17
T = 4.32876/ 0)02 =0.0699
20' 8.12025

Gemakshalve nemen we aan dat Oln2 gelijk zal zijn aan het gemiddelde van de twee gegeven
waarden. Dit leven dan een stelsel van drie vergelijkingen met twee onbekenden. Dit houdt in
dat er over het algemeen geen oplossing te vinden is voor alle drie de vergelijkingen. De
spoorstijfheden worden daarom geschat door de volgende objectfunctie te minimaliseren:

{

(002 _ &2) 2 A 2 2}
J = L n 2); + (T;2

T
) + (2cr

2
-:'ê:J) 4.14

min (C". Cv) (O)n

De verschillende termen worden hierbij gewogen met het kwadraat van de waarde van de
desbetreffende coëfficiënt. Dit is gedaan om de geschatte coëfficiënten relatief zo dicht
mogelijk bij hun referentie-waarden te laten.

Dit levert voor Ca en Cv:

Cv = 21.7523 kN/rad
Ca = 177.784 kN/rad

Wanneer deze geschatte spoorstijfheden in de fysische vergelijkingen worden ingevuld dan
volgt:
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0)2 = 97.1077n
T = 0.1181
20' = 9.59545

met:

m = 1750 kg
J = 3000kg.m2

Iv = 1.112m
la = 1.668 m

De verschillen met de drie geschatte coëfficiënten is redelijk groot. Het geschatte model heeft
dus meer vrijheidsgraden dan dat het fysische model heeft. De orde van grootte van de
spoorstijtbeden is echter redelijk goed te noemen, wanneer een vergelijking wordt getrokken
met het getallenvoorbeeld van paragraaf 2.4.

Het teller- en noemerpolynoom voor de 'lane-change' proef wordt nu verkregen door de
gevonden spoorstijtbeden

i
de constante grootheden en de veranderde snelheid in te vullen in

de uitdrukkingen voor O)n ' 20' en T. Er volgt: '

al =
a2 =
bI =
b2 =

8.09
105.911
14.8384
105.911

De validatie geeft resultuItaten zoals die gegeven zijn in figuur 4.10

Er kan geconcludeerd worden dat voor een goede schatting van het dynamische model
metingen bij meerdere snelheden moeten worden verricht. Er zijn geen juiste waarden voor de
spoorstijtbeden te schatten waardoor het model in alle werkgebieden goed functioneert. Dit
houdt dus in dat de stapresponsie voor verschillende snelheden bepaald moet worden. Het te
schatten model moet namelijk meer vrijheid hebben dan mogelijk is met het fysische model.
De uitdrukkingen voor O)n2, 20' en T dienen hiervoor omgeschreven te worden naar
vergelijkingen die alleen van de snelheid atbangen:

T = Cl . Y

C2
20' ==-

Y 4.15

2 C4
0) == C3 +-

n y 2
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H5 MODELSCHATTING EN RESULTATEN

5.1 Inleiding

Naar aanleiding van de beschouwingen van het vorige hoofdstuk wordt er nu een model
geschat, dat uitgaat van het model dat gebruikt is om de schatting op de meting van Hendrikx
te verrichten. Hierbij wordt getracht een statisch model en een dynamisch model te schatten.
De resultaten worden gevalideerd op een tweetal ritten, waarbij bij één rit wordt uitgegaan van
ideaal wegdek. Deze laatst genoemde rit en de metingen t.b.V. de schatting zijn gedaan op de
testbaan van DAF, te st-Oedenrode.

5.2 Voorbewerkingen van signalen

De signalen uit de metingen ondergaan voordat ze gebruikt gaan worden eerst een
voorbewerking. De inkomende signalen zijn met 100 Hz bemonsterd. Vervolgens worden ze
gefilterd met een 4e-orde Butterworth filter met afsnijfrequentie 2 Hz, om hoogfrequente
storing uit de signalen te verwijderen. Theoretisch ligt het frequentiebereik van een auto binnen
een band van ongeveer 5 Hz [1]. Uit de metingen is echter gebleken dat dit bij normaal
rijgedrag nooit zal voorkomen. Vandaar dat voor een afsnijfrequentie van 2 Hz gekozen is. Alle
gemeten signalen, behalve de dynamische metingen, blijven ruim binnen deze frequentieband.
Voor het schatten van het dynamisch model wordt geen filtering van 2 Hz toegepast.

5.3 Statische modelschatting

Evenals in het vorige hoofdstuk wordt het statische model geschat met de cirkelproef. Hierbij
worden verschillende ronden met dezelfde draaistraaI bij verschillende snelheden gereden.
Door de snelheid te veranderen en de draaistraal gelijk te houden forceert men verandering van
de centrifugale versnelling op de auto. Door nu over een zo groot mogelijk bereik van de
centrifugale versnelling te meten, is het mogelijk een goede schatting van de met deze
versnelling verwante parameters te verkrijgen.

In het vorige hoofdstuk is het statische model opgesplitst in een lineair deel en een niet-lineair
deel. Daar uit de meting van het vorige hoofdstuk blijkt, dat in het lineaire deel van de CUIVe,
de CUIVe reeds licht kwadratisch verloopt wordt gepoogd het model over het gehele bereik met
een kwadratische kromme te beschrijven. Dit is mede gedaan om bij de schatting het
continuïteits-probleem bij ay=4 m/s2 te ontwijken. Het te schatten model van centrifugale
versnelling ay naar velghoek 0 heeft dan de volgende vorm:

5.1

De in deze formule te schatten parameter Ko is alleen geldig voor die draaistraaI van de auto
waarmee de schatting is uitgevoerd. Er geldt namelijk:
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('\jf. 1) Iv=l/R is hierin gelijk aan Ka en deze is slechts constant bij constante draaistraal. Met
ay=v·W volgt voor variabele draaistraai:

5.3

5.5

Voor de koersverandering 'Î1 geldt dan:

Met formule 5.4 wordt uit de te schatten functie de uitdrukking voor de koersverandering
afgeleid, waarbij deze afhangt van de stuurwielhoek en de snelheid. Dit is het uiteindelijke
model waarop gevalideerd gaat worden. De geschatte Ka wordt hierbij dus vervangen door de
uitdrukking ('\jf. I) Iv.

Ten eerste dient dus het model bepaald te worden m.b.v. de cirkelproef. Er is bij 6 verschillende
snelheden gereden. Hierbij zijn zowel linksom als rechtsom cirkels gereden. Bij iedere snelheid
zijn meerdere rondjes gereden om voldoende meetpunten te verkrijgen voor een zo goed
mogelijke schatting. De meetpunten, waarover geschat is, zijn bepaald door de meetpunten met
draaistraai 42.9 m + 0.3 m uit de dataset te selecteren. De draaistraai 42.9 m is hierbij de
gemiddelde draaistraai over alle meetpunten. Hierbij wordt uitgegaan van stationair rijgedrag.
De draaistraal is bepaald uit het gemeten gyro-signaal en de gemeten snelheid: R=vlo/ . Op
deze manier kan er een schatting gedaan worden over 105 meetpunten.

Omdat er meetfouten gemaakt worden op de ingang en de uitgang en omdat er zekere kennis
over deze fouten beschikbaar is is het in dit geval nuttig om niet alleen de fout aan de uitgang
maar ook de fout aan de ingang te minimaliseren. De manier waarop dit dient te gebeuren en
het te gebruiken algoritme binnen het programma 'Matlab' zijn gegeven in BIJLAGE VIII.

Uiteindelijk dient de volgende functie geminimaliseerd te worden:

= ~ ((B (k) - 0 (k)) 2 (ay (k) - a y (k)) 2)
J L..J 2 + 2

k=l Ga G~

met ~ en ~y de te schatten signalen en G0
2 en Ga/ de varianties van resp. de fouten op de

wielhoek en de centrifugale versnelling.

De wielhoek wordt verkregen door de niet-lineaire bewerking van stuurwielhoek naar
wielhoek zoals deze geschat is uit de gegevens van Volkswagen (BIJLAGE VID.

Voor de varianties wordt uitgegaan van de berekeningen van H2 met dit verschil dat voor de
wielsensoren i.p.v. de ABS-sensoren de odometers zijn gebruikt, wat dit verschil met zich
meebrengt dat er niet 43 maar 48 pulsen per omwenteling van het wiel geteld worden.
Uitgaande van deze gegevens geeft dit voor de variantie van de stuurwielhoek dat dezel:elijk
is aan 0.0021 rad2. Dit geeft voor de wielhoek een variantie van 0.0021/(20.82)=4.8.10- rad2.
Voor de variantie op de odometer geldt voor v2 dat deze gelijk is aan 1.8e-7 m2/s2. Voor de
versnelling ay=v2/R en R is constant geldt dan dat de variantie ongeveer gelijk zal zijn aan
9.7,10-11 m2/s4.

Dan volgt voor de te schatten parameters:

-37-



MODELSCHATfINGENRESULTATEN

Ka = 6.7215.10-2

Kl = 1.0687.10-3

K2 = 1.0984.10-3

Hierbij is Öin rad en ay in rn/s2. De parameters Kl en K2 kunnen zondenneer in 5.3 ingevuld
worden. De parameter Ka dient eigenlijk te voldoen aan (zie ook 5.2):

\jf·l I
K = -- =

o v R 5.6

Met het gegeven dat 1=2.48 m en de draaistraai R=42.9 m geldt voor de op fysica gebaseerde
Ka:

K I = 2.48 = 5781 . 10-2
of 42.9 .

Omdat er verschil bestaat tussen de geschatte Ka en de op fysica gebaseerde Ka is geprobeerd
dit verschil in rekening te brengen door de fysische Ka met de verschilfactor van deze twee te
vennenigvuldigen. Fonnule 5.3 wordt dan:

\jf'l 2ö = c· - + Kl . a + K 2 • av y y 5.7

met c=6.7215·10-2/5.781·1O-2. De fysische Ackennannhoek wordt zo gecorrigeerd a.d.h.v. de
geschatte Ka. Het resultaat van deze schatting is gegeven in figuur 5.1. Hierin zijn de
datapunten en de curve die de functie J minimaliseert weergegeven. De wielbasis 1is in 5.7 de
eneige term berust op het fysische model. Deze wordt nu vervangen door Ie' de effectieve
wielbasis, die gelijk is aan c·l. Op deze manier hangt de functie alleen af van geschatte tennen.

schatting met randvoorwaarde cirkelproef
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figuur 5.1 : Statische schatting model a.d.h.v. cirkelproef

Deze effectieve wielbasis geïntegreerd in 5.4 geeft de functie waar uiteindelijk de validatie mee
gepleegd gaat worden:

0/= 5.8
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Naast de statische overdracht is er ook nog de dynamische overdracht, die geschat dient te
worden. Dit heeft nogal wat problemen opgeleverd.

5.4 Dynamische modelschatting

bI b2

15.3595 222.04~

18.9483 215.28~

22.1908 244.801
132.3 1248.~

bI b2

18.5286 254.454~

67.8509 755.706'":.

40.2089 453.54H

16.5183 214.106~

tweede orde

al a2

-0.8192 48.9774

-4.8810 155.1099

-2.8278 91.9328

-0.4948 42.0196

tweede orde

al a2

-0.5359 43.8786

-0.6948 49.8881

-1.3011 55.1083

-13.8324 319.3910

bI

bI

17.7468

7.7069

8.9938

9.8162

17.5290

11.9788

11.3836

15.0552

a2

a2

3.4537

2.4872

2.4204

3.1299

3.6875

2.2071

2.2829

2.5268

al

al

-0.13
-0.0754

-0.0840

-0.1111

-0.1378

-0.0642

-0.0842

-0.0953

meting bij 100 km/uur:
eerste orde

Er is getracht een dynamisch model te vormen a.d.h.v. gemeten stapresponsies bij de snelheden
80 km/h en 100 km/h. Het stuurwiel-signaal heef hierbij weer de niet-lineaire bewerking naar
de wielhoek ondergaan. Uit BULAGE IX blijkt dat het niet mogelijk is om uit deze metingen
een juist dynamisch model te bepalen. Er zijn bij iedere snelheid vier metingen verricht. De
schattingen van een tweede-orde model vertoont hierbij weinig overeenkomsten, terwijl een
schatting van een eerste-orde model reeds grotere overeenkomsten vertoond. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de stapresponsie gewoonweg te weinig informatie levert om een
goed model te verkrijgen.

tabelS.] Dynamische schatting eerste en tweede orde

meting bij 80 km/uur:
eerste orde

In de bovenstaande tabel zijn a de teller-coëfficienten en b de noemer coëfficienten.

In het verdere verloop zal blijken dat bij normaal rijgedrag van de auto geen rekening gehouden
hoeft te worden met dynamica van de auto. Normaal rijgedrag van de auto bestaat uit
voornamelijk rechtuit rijden en af en toe een bocht maken. Dynamica zal slechts bij abrupte
uitwijkingsmanouvres gaan meespelen. De validaties zijn daarom verricht op het statische
model van formule 5.8.

5.5 Validatiemetingen

Het statische model is gevalideerd op twee metingen. De eerste meting is gereden op het DAF
terrein. Het parcours wat daar lag was nagenoeg ideaal. De wegen waren, voor zover dat
mogelijk is, plat en van asfalt. Daar het gehele terrein beschut tussen de bomen lag zal de wind
ook weinig invloed uitgeoefend hebben.
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De resultaten zijn gegeven in BIJLAGE X. Hierin zijn tevens gegevens van het wielmodel,
zoals dat in het huidige 'CARIN'-systeem wordt gebruikt weergegeven. Dit model gaat er van
uit dat de koersverandering proportioneel toeneemt met de verschilsnelheid tussen het linker
achterwiel(snelheid vI) en het rechter-achterwiel(snelheid vr):

'Ï' = k· (v,-vz)

Daar de beide wielen niet compleet identiek zijn wordt voor de twee wielen een afzonderlijke
coefficient geschat:

'Ï' = k"v,+kz'vz

De parameters zijn m.b.v. deze eerste meting geschat. De geschatte waarden zijn:

kr = 65.76
kl = -65.68

Afgezien van een piek, die optreedt bij maximale stuurhoek, levert de validatie van het
stuurwiel-model een beter resultaat dan het wiel-model. Dit in tegenstelling tot de resultaten
van Yu Cai Zhu [2], waar het wielmodel duidelijk beter is dan het stuurwiel-model. De piek,
die optreedt bij maximale uitsturing is slecht te verklaren. Het zou kunnen duiden op een
verschil in de niet-lineariteit tussen stuurwiel en wielhoek tussen de gegevens van Volkswagen
en de werkelijkheid. Bij grote stuurhoeken zal volgens het model de wielhoek sterker toenemen
dan bij kleine stuurhoeken. Het zou zo kunnen zijn dat de wielhoek voor grotere hoeken minder
sterk toeneemt dan dat wat uit de gegevens van Volkswagen blijkt.

Het feit dat bij deze meting, het rijgedrag van de auto zeer goed beschreven wordt door het
model onderstreept nog eens het feit dat bij normaal rijgedrag geen dynamische beschrijving
van de auto nodig is.

De tweede meting waarop het statische model gevalideerd is een autorit van st-Oedenrode naar
het Philips-terrein toe. Hierin zijn wederom de gegevens van het wielmodel meegenomen. De
parameters van dit wielmodel zijn gelijk aan die van de eerste meting. De meting is in twee
gedeelten, 'rondritl' en 'rondrit2', opgedeeld. De resultaten zijn gegeven in BIJLAGE XI en
BIJLAGE XII. De resultaten van 'rondritl ' zijn slecht. T.g.v. een externe verstoring (wind en/
of dwarsheling. wegdek was goed) loopt het stuurwiel-model en in mindere mate ook het
wielmodel weg van de werkelijke koers (gyroscoop). De resultaten van 'rondrit2' daarentegen
geven weer een beter resultaat.

Geconcludeerd kan worden dat de externe verstoringen op het stuurwielmodel zo'n grote
invloed hebben, dat dit model voor prediktie van de plaats niet efficiënter is dan het huidige
wielmodel. Wanneer de omstandigheden geidealiseerd worden (metingl), dan vertoont het
stuurwielmodel beter gedrag dan het wielmodel. Bij meting 1 is de fout geïntroduceerd door
het wielmodel vrijwel overal groter dan bij het stuurwiel-model. Wanneer er externe
verstoringen gaan optreden, zoals dat bij de tweede meting het geval moet zijn geweest, lijkt
het of het wielmodel daar minder last van ondervindt dan het stuurwiel-model. Om dit te
verifiëren zijn er, eveneens op het DAF-terrein, metingen op slecht wegdek en dwarshelingen
gedaan.

5.6 Invloed van externe verstoringen

Om na te gaan hoe groot de verstoringen op de koers van de auto kunnen worden t.g.v.
verstoringen zijn er metingen op dwarshellingen van 30% en 20% gedaan en is er op zeer slecht
wegdek gereden. In bijlage VIII zijn de gegevens voor het slechte wegdek gegeven en in
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BIJLAGE XIII de gegevens voor de dwarshellingen. Uit beide bijlagen blijkt dat de fout op de
koers t.g.v. zo'n verstoring bij het stuurwiel-model een factor twee hoger is dan bij het
wielmodel.

Het slechte wegdek geeft bij verschillende snelheden dezelfde koersafwijking. Deze
koersafwijking is ongeveer 0.042°/m (BIJLAGE XIII). Bij dwarshellingproef is er een
overgang van 30% naar 20% dwarshelling. De resultaten geven een idee over de orde van
grootte van de fout. Dit komt neer op 1.330/s bij een helling van 25% = 14°(BIJLAGE XIII).
met:

mate van
tegensturerï..·..···....···..··..

""
~'"
.~

'\
......................................................l. .

figuur 5.2 : Tegenstuur-gedrag bij dwarshelling

De mate van tegensturen (MT) neemt proportioneel met sin(a) toe. Met bovenstaande kan men
stellen:

MT = 0.096· sina [r:dJ

Voor rondrit 1 houdt dit in dat de dwarshelling van de weg ongeveer 4° moet zijn geweest om
de daar optredende fout te bewerkstellingen. De koersafwijking is bij die fout in de 0.4 o/s.

5.7 Conclusies

Uit de eerste meting is gebleken dat het mogelijk is om met het stuurwiel-model het rijgedrag
van de auto goed te beschrijven. Wanneer er echter externe verstoringen gaan optreden, dan
gaat dit model grote fouten vertonen. Deze fouten zijn niet te modelleren, daar de verstoringen
op willekeurige momenten optreden en steeds verschillend van aard zijn. Op dat moment levert
het stuurwiel-model een slechter resultaat dan het wielmodel. Het wielmodel zal t.g.v. deze
verstoringen minder sterk wegdriften dan het stuurwiel-model. De verstoringen op het
wielmodel zijn van dezelfde aard als de verstoringen op het stuurwiel, waardoor het stuurwiel
geen additieve informatie kan geven.
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H6 CONCUSIES & AANBEVELINGEN

Het is mogelijk gebleken om uitgaande van a-priori kennis van het proces in de vorm van een
fysisch model, een goede schatting van de overdracht tussen stuurwielhoek en
koersverandering vld auto te bepalen. Dit fysische model, gevonden via literatuurstudie, is
daarvoor uitgebreid met enige niet-lineariteiten, waardoor het geldigheidsgebied van het model
groter wordt. De koersverandering van een auto hangt in dit model af van de stuurwielhoek en
de snelheid van de auto.

De schatting is gedaan bij één bepaalde draaistraal van de auto, waarbij de snelheid steeds
verhoogd is. Hierdoor is het mogelijk het totale bereik van de centrifugale versnelling uit te
sturen. De bedoeling bij deze meting is om de draaistraal van de auto constant te houden. Op
deze manier kan het model voor de koersverandering, die afhangt van stuurwielhoek en
snelheid, omgevormd worden tot een model waarbij er een verband onstaat tussen centrifugale
versnelling en stuurwielhoek. Wanneer men de draaisttaal van de auto gelijk wil houden en
men gaat de versnelling opvoeren dan zal over het algemeen de stuurhoek van de auto
aangepast moeten worden. Dit laatste verband is geschat.

Voor de validatie van dit model is het geschatte verband tussen stuurwielhoek en versnelling,
weer omgevormd naar een verband, waarbij de koersverandering afhangt van stuurwielhoek en
snelheid.

Uit de validaties blijkt dat bij rijden onder ideale omstandigheden(geen wind, geen
dwarshellingen en goed wegdek) het geschatte model het rijgedrag van de auto goed kan
volgen. Wanneer de zonet opgesomde verstoringen de meting gaan beïnvloeden, dan zal het
geschatte model afwijkingen gaan vertonen t.o.v. de werkelijke positie.

Daar deze afwijkingen het wielmodel, waarmee in het huidige 'Carin'-systeem gewerkt wordt,
een factor twee minder beïnvloeden, lijkt het niet rendabel om een stuurwielsensor binnen het
'Carin'-systeem te gebruiken. Mede gezien het feit dat uit de metingen blijkt dat het stuurwiel
model en het wielmodel hinder ondervinden van dezelfde verstoringen en op dezelfde wijze
gaan afwijken.

Waar bij dit onderzoek nog niet zo goed naar gekeken is is de dynamica van de auto. De
parameters van deze dynamische functie hebben namelijk de vervelende eigenschap dat ze van
de snelheid van de auto afhangen. Dit houdt in dat voor iedere snelheid een andere overdracht
geldt. Wanneer er nog onderzoek naar betere modellering gedaan gaat worden, dan zal het op
dit laatste punt moeten gebeuren. Daar bij normaal rijgedrag geen dynamica van de auto wordt
aangesproken, is dit voor een autonavigatie-systeem zoals 'Carin' niet noodzakelijk.
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BULAGEN

BULAGE I Lijst van symbolen

centrifugale versnelling
sliphoek achterwiel
sliphoek voorwiel
snelheidshoek auto t.o.v. langs-as vanuit zwaartepunt
gemodificeerde spoorstijfheid achterwiel
gemodificeerde spoorstijfheid voorwiel
spoorstijfheid achterwiel
spoorstijfheid voorwiel
wielhoek, hoek velg t.o.v. langs-as
Ackermann-hoek
kracht t.g.v. centrifugale versneling
dwarskracht op achterwiel
dwarskracht op voorwiel
overbrengingscoëfficient stuurhuis
traagheidsmoment auto
onderstuurgradient
wielbasis auto
lengte zwaartepunt auto tot achter-as auto
lengte zwaartepunt auto to voor-as auto
massa auto
draaipool auto zonder slip
draaipool auto met slip
draaistraai zwaartepunt auto
draaistraai achterwiel auto
draaistraai voorwiel auto
snelheid auto vanuit zwaartepunt
snelheid achterwiel auto
snelheid voorwiel auto
zwaartepunt auto
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BIJLAGEN

BIJLAGE IJ Onstaan van sliphoeken

Onstaan van sliphoeken

v Wanneer een autoband rechtuit voortbeweegt t.o.v. de langs
as van de auto dan zal een punt x op de band op aangegeven
plaats het wegdek raken en over de afstand aangegeven in
het gearceerde gebied het wegdek blijven raken. Het
gearceerde gebied is het loopvlak van de band.

Er ontstaat nu een hoek ex tussen het velgvlak en de
voortbewegingsrichting van het wiel (v), wanneer er een
hoekverandering van de velg t.o.v. de langs-as van de auto
gaat optreden. T.g.v. de elasticiteit van het rubber van de
band zal de band niet zo maar met de velghoek
meeveranderen. Wanneer een punt x van de band het
velgvlak raakt, zal dit punt als het ware aan het wegdek
blijven plakken. Bij niet te grote hoeken ex zal dit punt tijdens
traject van het loopvlak aan het wegdek blijven plakken. De
krachten op punt x, die ontstaan tijdens dit traject zullen
evenredig toenemen. De resulterende kracht Fd zal daarom
evenredig met de sliphoek ex toenemen.

v

v De hoek ex kan echter zo groot worden dat op een gegeven
moment punt x de wrijvingskracht met het wegdek overwint.
Op dat moment zit dit punt niet meer vast aan het wegdek en
gaat glijden. De krachten op dit punt zullen dat afnemen.
Deze krachten, ontstaan door de elasticiteit van het rubber
kunnen voor het gehele loopvlak gerepresenteerd worden
door veer-systemen. De resulterende kracht Fd zan niet meer
evenredig met de sliphoek toenemen. Voor dit geval geldt de
lineariteit van het een-spoor model niet meer.
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BULAGEN Algemene eigenschappen van 2c a ordc systemen

BULAGE 111 Algemene eigenschappen van 2e-orde systemen

In algemene vorm kan een 2-orde systeem met twee polen en geen nulpunten zo opgeschreven
worden:

CJ)2

H (s) = --=-__n_----::

s2 + 2Çcons + CJ)~
lIl. 1

Het systeem wordt nu voor drie verschillende waarden van çbekeken.

ç= 1 : kritisch gedempte stapresponsie
stapresponsie loopt zonder overshoot naar de gewenste eindwaarde

ç< 1 overgedempte stapresponsie
stapresponsie loopt
met overshoot naar de gewenste eindwaarde

ç> 1 ondergedempte stapresponsie
stapresponsie loopt zonder overshoot naar de gewenste eindwaarde, maar zal
later zijn eindwaarde bereiken dan bij kritische demping.

voorbeeld:

Ç=1 H(s)
25

S2 + lOs + 25

ç=0.5 H(s)
25

s2 + 5s + 25

Ç=2 H(s)
25

=
s2+ 20s + 25

1.2 r----,---------r-----,----r----,---------r-----,-------,

43.S32.S2I.SO.S

v·············I......
1 .. ·······X .... u:::C.èu,.);.ö.u._••..;..•••,..".~••..-<--+------:c:±;:==*=........j

1
~

1
j / ! I 1 I ":~nder.krit~ch

uj" u,uu'uu, .u uuuU'U'U uuu .. uu' HH. "UUU""U" . u .. U U.'UU•..

,

tijd (sec)

figuur lIl.]: Eenheids-stapresponsie voor ç= 0.5, ],2
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BULAGEN Algemene eigenschappen van 2c-ordc systemen

amplitude-p1ot

: :: i:::

0.8 , ~ .

. . ..
... .. ····l· ... { ·+-~··H+H . n' •••• ~. ···.l.t·':··.~-;.~.~

',~" ; 111 11 ~11'\, : : :: :::
ij '\. . ::. :: ;:::
11"·····\1"····1"'··; 'Ti . ··;.!:······~···:···:··:··~·:::···········~,1,:,. ....:....~... ~ .. -:-.':'.:..
1l \.;,..1 ".: .: .l '.~ :, i, i. i. " ',l, j ~ j j j H

I) ~ j ; ; j j j
~ 0.6 ; ~ ; !..~.!.~.1.1 !..>.J ~ t.~ ~ _j l l..l..;..[.lli ~ l i. ..l ~.lj.:
~ • '''i'; i',';; :;;,:i;

·,-;tiLl-~i:W:\f-~ij~lli---lJWII!
0.2 L...r..\.trt1-tt.i~.j, ..i,.,: , 1..!1;:;~:::.:~:}~;,,~: ~~. :..,' i..•,' 11·········..t······I····I···j···l.~.i.!

: : i iH . il I! i ::"
1'h·2 10-1 100

freq (deg/sec)

lOl 102

~ -80J
~ -100

freq (deg/sec)

figuur III.2: Bodeplots voor ç=0.5, 1,2

Het volgende geldt nu:

De oscillatiefrequentie bij ç< 1 : (Om

De eerste piek in stapresponsie bij ç< 1 treedt op bij: tp = 1t

De waarde van de eerste piek van de eenheids-stapresponsie is:

max = l+exp (-~)

De eigenfrequentie ffin en de oscillatiefrequentie ffim worden hierin uitgedrukt in radialen.

-47-
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BIJLAGE IV Afleiding statische overdracht uit bewegingsvergelijkingen

. 1 2 .m· V· A + - . (m· v + C . [ - C . [ ) . lil + (C + C ) . A - C . 8 = 0tJ v vv aa 'Y va tJ v

J . lil + ! . (C . z2 + C . [2) • lil- (C . [ - C . [ ) . A - C . I . 8 = 0gz 'Y V V V a a 'Y a a v v p v v

= K· l+T·s I =K.~=
s s2 + 2 . cr . s + v2 S v2

0s=o 0

C . C .[v a

J·m·v

1 V

ï' K. v2+ 1
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BIJLAGEN Resullall:n 2Jlu

BIJLAGE V Resultaten Zhu

schatting Zhu
40r---"'T"""----,-------;.----,------,-------.------,

I:
t j

30 ··················.+i<oersveratideringmet·~o··········· .+ + .
--1: koersverarldcring met !node1 .

1 i :
20 "1"............."1" !..•••......... ··1················+··············· .

j; :

10 ~···rl ··I:IH~.. t"··f ····I~·;·.············ ·rl~·············+··········,·I···

°ll"'r 7\1 'T a I r1 I "11 f" C· ·
-10 ·11··..·••..···+·..· • · ·..··, ·+··..· :· · ·..·..· : " ; -1

-20

-30OL---l-':00.,..---:-2~00:----3:-'00-:---4....oo---:-S00'---600::-'-::-----,J7oo

ûjd(sec)

schatting Zhu
4oor----,-----,-------,---,------,----,------,

-, .3S0
. .·······..······:T~~·~~~··~~~··· ..·.. ·· i ! ····•· ..·..····· 1..

300 ··· ·..'·'t·koers·metlnOOel··· ······1· · ..· ··· .. ···:·..· · ·..·•..· .

250

: :.......~ ~ " .

................................ - -.

o

SO

-SO

100
j

200 ~ l h •••••••••! '*"_ :~.~~.~.~.~.~~\ .
~ ":!',...
~ 1

lSO , : : .

-loo
0
·L-=--l--'oo---W...0---3....oo---4....oo---S00'---6--'oo-------'7oo

ûjd(sec)

schaning Zhu
lSoo r---.-------.--,------.--,-----,------,

Soo

1000 1:afge!~gcle~eg.gyro !

f- :afgel+gde weg model I
,y: +/

o r=:::=r.:::::::: L -i L :;;/

SOO 1000 lSoo 2000 2500 3000o
_lSooL----'-----'---'------..L.--'--~------'

-Soo

x-positie (m)

figuur V.l : Resultaten modelschatting Yu Cai Zhu
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laltra! acceleratian I tyre coefficient mIs' ~ varialian
0
M

C slirtness of a standing tyre NIm fA vuiatian -<
Cf curvarure faclar ~ langirudina! slip 1- ......

Cl Iinear dampiilg rate Ns/m J' fricliaa caemcient 3:
Cr ralldamping Nnu/rad '/I yawangle rad (1).....
Cs cornerlng stirtness N/deg lol spin angle rad 5'
Csa cu slip angle deg op rail angle rad <r.l

l'1)

D driving -lOrque Nm =::s
t:d

F force N
~ C

I

~

UI Fu front slip angle deg INDICES =::s t""
0,

Fw aeradynamlc drag N
.... >-<!

g gravltatlana! acceleratlan mls' langirudinal direclian of vehicle
;;" 0

H beigbt centre of gravity lateral direction of vehicle
0 M

m '0 Z
I ~ameat of Ineni~. 'leeriog ralia kgm' venica! direclian relalive ta the ground :r

~

Kr rollsllrtness Nmlrad
"

radial direClion of cirele =::s

L dislance langential direction of cirele
<r.l

m r' 5'
Lr relaxatIon lengbt m longirudinal di,recllon of wlleel <r.l

M mass kg lalera! direction of wllecl 0-

~b~1 radius; cirele -radius

,. 0

R, m aeceleralioa 0

'r~!"~e~~e b~l~bt -' ' .

..,
re m centte of gnvity, centre of circle 0'. ....•

-Rsa reu slip angle ' deg dyaamic (normal force), drift (slip angle) 0
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0 ~
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E
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0'
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,g-

v velocity- mls ' velocity IS
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~
Cl

ficst derivative wim respect to time Is
0

t
Ol . slip angle deg sC':and derivalive with respect to time Is' ~
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LongirudinaJ forc. complianee co.fficients

6L/6F. 61...)6F. 6fJ/6F. 6<.J/6F. frr/6F, 6F./6F.

mmlN mm/N deg/N deg/N deg/N N/N

-3.3.-3 -8.3.-4 1.4.-4 3.3.-1

'3.0e-~ 2.8.-4 -2.3.-5 -5.60-4 l.8e-4 3.4.-1

~3.3e-3 2.1.-4 4.4c-7 -7.0.-4 1.1 c-4 3.3c-1
--------------------------~-.

-3.2.-3 2.5.-4 -2.3c-5 -7.Oc-4 1.4.-4 3.3.-1

O:l
Sclf aligning lorqllc compliancc co.ffici.nts C

~

6L.16sal 61...)6sal 6fJ/6sa1 6<.J/6sal frr/6sat 6F./6sal >
Ç'}

mm/Nm mm/Nm deg/Nm deg/Nm dcg/Nm NlNm tz:j

-1.2.-2 2.2c-3 -4.60-3 2.1.-3 Z
-l.1c-2 2.1.-3 -4.5c-3 2.5.-3

,l.Ic-2 1.8e-3 -3.8.-3 1.7.-3

SUS~l\5ion codficlenls of P.llgcol 60S SR!

Th. slgn conv.ntlons of !he sllsp.nsion measur.m.nts ar. diff.r.nt fiom !he ones Ilsed In
Lh. slmlliation mod.1s and ar. shown In figur. 1.1

Front ule',

" '.Ride kin.mallc co.fflci.nlS

6L/h 61...)6z 6(t16z ~/6z frrl6z 6F.l6z

mmlmm mmlmm dcg/nun dcg/rum d.g/mm Nlnuu

-J .Oc-I 7.Sc-3 -7.0.-3 1.9.-2 -16.86

·3.S.-3 -2.2.-1 3.2c-3 -1.4.-3 3.0e-2 -15.99

-7.7c-2 S.S.-2 3.3c-3 -7.0.-3 2.2.-2 -IS.74,
----------------------------.

I
'·9.0c-2 -J.S.-I 3.3.-3 -7.0e-3 2.4.-2 -17.20

V\....
.Roll kln.matic co.fficl.ntsI

6L/6", 61...)6", 6(t/fJ,p ~/6", frr16", 6F.J6v,

mm/d.g uun/deg 'deg/deg deg/deg d.g/deg N/d.g

-3.60-1 -2.27 ' ~.7e-2 4.9.-1 -sn.s·
~.Ie-I -US 1.60-2. . "3.4e-2 . 4.1e-1 ~S02.3

, .,'.,1,. ..
~98.8-S.Io-1 ·1.09 ' . ·7.1&-2 . 3.7.-1 .

-7.5.-1 -0.83 2.1 .-2 -7.3e-2 . 3.60-1 -474.5

-S.6c-1 -1.44 .. ,1.9.-2 -7.0e--2 ...: -.-~.I~-I :. -507:0 ·f .., ...

,LaI.raJ torcc compllancc cocffici.nlS

6L;6Pr ' 61...)6Fr 6(t/6P; 6<.J/6F, :. frr/6Fr 6F./6Fr

,"MIN mmlN dcglN dcglN d.glN NIN

,6.3.-4· .2.0e-3 ...... : :S.7.-5 .:. _...... ":'- ..... .. -2,ge-4 ' ., ..,~ ... -1.2e-1... .

8.30-4 2.60-3 -9.20-5
.. .. ·-1.7e-4 -l.2e-!. -".

7.8e-4 2.2e-3 -1.2e-4 -2.4.-4· -l.2e-i

1.5.-4 2.3e-3 -9.8.-5 -2.3.-4 -1.2.-1
. _______~.__~__~_ .0.

I

-1.1.-2 2.0.-3 -4.3c-3

,2.8c-3

-2.60-3

-2.8.-3

-2.7.-3

-3.4e-3

-3.4c-3

-2.6c-3

·1.4.-3

2.lc-3



Metingen aan wielophanging door Goodyear

Longicudinal force compliance coefficients

óL.,lóF, óL,JóF, op/oF, &"/oF, fry/öF,

mmIN mroIN deglN deg/N deglN

I - - - -I.Se-4 -
! -2.Se-J 4.3e-4 1.ge-S -2.0e-4 -J.le-4

-J.2e-J 7Ae-4 2.7e-S -2.2e-4 -J.ge-4

-2.4e-J 2.2e-4 l.7e-S -l.8e-4 -2.4e-4

-2.7e-J 4.6e-4 2.le-S ·1.9H -J.IH

;

SelfaJigning IOrque compliance coefficienlS

óL.,lósat óL,Jósat óp/ÓSal. &"/ósat fry/ósat

mmlNm mrnINm deglNm deg/Nm deglNm

-3.4e-3 J.0e-4 . -2.2e-3 - 2.JH

I -6.Oe-J 7.0e-4 -1.~3 - 7.Je-4,

-2.6e-3 1.2e-J ·2.5e-J - 8.Je-4

-4.0e-J S.0e-4 -2.1e-3 - 6.0e-4

I

-
I

!
I.,

wheelpoaition

'.

I

-
moment a.cting upon thc wheel

rcmenta_

Fon:ca and

BULAGEN

Figure 1.1 Sign convcntioll.ll used foro thc IUspcll.llion mc.asu

Rear ule

Ride kinell\3lic coefficienlS

óL.,Józ óL,Józ óp/óz &"/óz fry/óz óF./óz

mm/mrn mm1mrn deg/mm deg/mm deg/mm N/mm

-J.3e-1 -6.7e-J -J.le-2 1·.le·2 -197

4.0e-2 -2.Se-1 ·S.8e-3 -2.8e-2 I.Se-2 -20.8

S.0e-2 -2.4e-l -4.Se-3 -2.8e-2 1.0e-2 . -21.1

-3Ae-l -J.7e-J -4Ae-2 l..3e-2 -19.8

S.0e-2 -2.8e-l -4.4e-J -J.3e-2 1.2'e-2 -20.4

Roll l:inemalic coefficienlS

óL.,Jó." óL,J~ óp/ó." &,,/~ fry/~ óF,I~

mm/deg mm1deg deg/deg deg/deg deg/deg N/deg

-2Ae-1 -0.68 l.2e-1 -4.3e-1 0.28 -677.9

-3.0S 0.7e-l -4.4e-l 0.25 -742.4

-1.76 I. le-I -4.8e-l 0.27 -699.5

-9.ge-l -1.90 0.2e-1 -4.1e-1 0.25 -666.1

-6.le-l -1.86 l.Oe-1 -4.4e-1 0.27 -696.4

Laleral force compliance coefficieots

óL,IóF. oL,JoF, óp/óF, Ö<.>/óF. ö-y/óF, óF,IóF,

mmIN mmIN deglN deglN deglN NIN

-7.1H, -3.6e-4 -2.4e-2

.-9.2H 1.9e-J -6.2e-S -3.2H -2.5e-2

-IAH 2.7e-J, -J.4e-S' -3.2H -2.2e-2

-8.2e-4 2.3e-J -4.8e-S -J.3H -2.4e-2

-52-



BIJLAGEN Bepaling overdracitt stuurwiel wicllwek

BIJLAGE VIT Bepaling overdracht stuurwiel wielhoek

De overdracht tussen stuurwiel en wielhoek is een niet-lineaire overdracht. Door Volkswagen
is de hieronder gegeven grafiek van deze overdracht gegeven. I is hierin de zgn.
overbrengingscoëfficiënt, en deze is alsvolgt gedefinieerd :

I = St
Ö

vn.!

Met St de stuurwielhoek en Öde wielhoek.

In de figuur zijn tevens de schattingen aangegeven voor vier soorten functies: een 2e-orde, 3e_
orde een combinatie van beiden en en exponentiële functie.

Stuurhoek =I • wielhoek
22r-----,-------,--,..------,---,---,-----,----,

20 . j .

··-,-,--!:~~-:l<~"l::.-:.. -l-l········
16 ~..:.~.~:~~~ , : , ............••;~~<~~ , .
14 .•......• ·f:·;·~\!,,~L············;,,:.·············t"··········r,; r- -:~;t- .

12 ~.: ~de~1 , ,..,...., ......, .
: ;

161412106 8
St(")

42
10'--_-'-_---'__--'--_----'-__.L.-_---'-__'----__--'

o

Stuurhoek =I • wielhoek

161412106 8
St (")

.., ~ <.L:... ..~ :. : : ~ .
. ",

42

20 ..................•...

19 j +

11
o

: . ;

18 r" '. . .
17 ~ : , ··· .. i,···················~······· '01 ·········~····················i····· .. ···········

j 1 ",; .

16 ···t ! ! ; L.. ..~~\ L..

:: ·:::.:::::::::.::.t:"~::r~:··:::::::I:::::::::::.: .. :..·.:.:·:·::::::1....::·:::::::'>\::::·······:··
~ ~ t j 1 . 1

13 ·········i·:"ltP()!!~. ,· .. ··1······1· ... ······r·
12 , .

-
J
§
=.

t

figuur VIl.l : Schattingen met 2e-orde, Je-orde en exponentiëlefunctie
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BULAGEN Bepaling overdracht stuurwiel wic1hock

orde 2 I = Ka + Kl· St2

orde 3 I = Ka + Kl . St3

orde 2 en 3 I = Ka + Kl . St2 + K2 . St3
• (K . St)

exponentIeel I = Ka +Kl . e 2

Er is uiteindelijk voor de exponentiele functie gekozen, daar deze het beset te passen was op de
door Volkwagen gegeven curve.

De voor deze functie geschatten parameters zijn :
Ka = 21.2838
Kl = -0.3897
K2 = 0.2189

Dit geeft voor de overdracht van stuurwiel naar wielhoek:

ö = St
21.2838 - 0.3897e (0.2189· St)
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BULAGEN Schattingsalgoritm::: m.b.v. randvoorwaarde

BULAGE VIII Schattingsalgoritme m.b.v. randvoorwaarde

Wanneer men een proces heeft dat bestaat uit m in-en uitgangen en noemt men deze signalen
G1 t/m Gm, dan kan men de parameters van dit proces schatten door de volgende functie te
minimaliseren [5]:

J = ±.l [GS;(k),,~G;(k)12

k=ll=l G j

met O'a? de variantie van de verstoring op het signaal i en n de lengte van de signalen

Dit is mogelijk door van de volgende randvoorwaarde uit te gaan:

VIII. 1

VIII.2

Hierin zijn ede te schatten parameters, en Gs(2)...Gs(m) de signalen, die meegeschat worden.

Dit algoritme zorgt ervoor dat niet alleen de uitgang in het kwadraat geminimaliseerd wordt
maar ook de overige signalen van de functie.

Met minimalisatie van VIIl.l en wanneer de Ïn- en uitgangen van het systeem en de
verstoringen voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie [5] ) dan is de least square schatter van
VIII. 1 gelijk aan een 'Maximim Likelihood Estimator' (MLE).

voorbeeld:

- -...-

G=[Y1 U1 U2] met Yl=[Y1(1) Y1(2) Yl(n)]t

Ul=[U1(1) U1(2) U1(n)]t

U2=[U2(1) U2(2) U2(n)]t

De te minimaliseren objectfunctie luidt dan alsvolgt:

_ ~ ((YS 1 (k) - Y1 (k» 2 (US 1 (k) - UI (k» 2 (US2 (k) - U2 (k» 2)
J - L- 2 + 2 + 2 VIII.1

0' 0' 0'k=l Yi Ui U2

Het schattingsalgoritme is gemaakt m.b.v het computerprogramma 'Matlab'.
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aanroep: 8=schat(G,V,Ko,fun)

BULAGEN Schaning,salgoritme m.b.v. randvoorwaarde

De gebruiker dient de in-en uitgangssignalen in te voeren in de matrix G, de varianties van de
fouten van de in-en uitgangssignalen in matrix V, de beginschatting van de modelparameters
in Ko, en de te evalueren functie in fun.

Van de te evalueren functie hoeft alleen de naam ingegeven te worden. bv. bij aanroepen
functie dum.m wordt voor fun ingevuld 'dum'.

De te evalueren functie dum dient te voldoen aan de volgende eis:
aanroep G1=dum(K,n,m,Gs)
met K de te schatten modelparameters , n de lengte van de in- en uitgangssignalen, m het aantal
in- en uitgangssignalen en Gs de te schatten in-en uitgangsparameters. Al deze termen dienen
niet allen gebruikt te worden, maar kunnen een hulpmiddel zijn voor de te evalueren functie.

vb. los op y=ax met G=[y x] en a te schatten.
dan functie dum.m:

G1=dum(a,n,2,Gs);
G1=a*Gs(:,2); (randvoorwaarde !)
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matrix Gl,G2,.....,G5
matrix variantie Vl,V2,..... ,V5
beginschatting
functie evaluatie

BULAGEN

listing schattingsalgoritme schat.m

function [K,OPTIONS]=schat(G,V,Ko,fun);
%
% Schatten parameters t.b.v. overdracht stuurwiel- koers auto
% minimaliseert kleinste kwadraten kriterium
%
% Invoer:
%
%
%
%
% ps : alles als staande vector of matrix !!
%
[ng,mg]=size(G);
nk=length(Ko);

p=l; % initiele waarde meegeven

while p -= 0,

clc
help menulist
p = input(' kies menuoptie :');

clc

ifp == 1,
disp('****************************** KEUZE OPTIE 1
******************************')
disp(")
disp(")
disp(' Schatten direct met randvoorwaarde ')
disp(")
disp(")
disp(")
OPTIONS=foptions;
OPTIONS(14)=200*«mg-l)*ng+3);
Ki=O;
for j=2:mg,
Ki=[Ki G(:j)'];
end
Ki=[Ki Ko'];
K=fmins('VRAND' ,Ki,OPTIONS,[],ng,mg,O,G,V,nk,fun);
VRAND(K,ng,mg,l,G,V,nk,fun);
p=O;
end
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BULAGEN Schaningsalgoritme m.b.v. randvoorwaarde

end
cIc

ifp == 2,
disp('****************************** KEUZE OPTIE 2

******************************')
disp(")
disp(")
disp(' Schatten output error ')
disp(")
disp(")
disp(")
K=Ko;
OPTIONS=foptions;
OPTIONS(l)=l;
OPTIONS(9)=1;
OPTIONS(6)=1;
% OPTIONS(l3)=O;
OPTIONS(l4)=200*length(G(:,1));
[K,OPTIONS]=leastsq('Vout' ,K,OPTIONS,[] ,ng,mg,O,G,ok,fun);
Vout(K,ng,mg, 1,G,nk,fun);
p=O;
end
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Iisting vrand.m

function [f]=VRAND(K,n,m,optie,G,V,nk,fun)

%
% T.b.v. schat.m
% Schat de output error van een funnctie met:
% invoer: K parametervector
% n lengte van de signalen
% m aantal signalen
% optie optie voor printen resultaat (1)
% G matrix met in- en uitgangssignalen
% V variantie van in- en uitgangssignalen
% nk aantal model-parameters
% fun te evalueren functie
%

beep=setstr(7);

Gs=zeros(1:n)';
for i=2:m,
Gs=[Gs K((i-2)*n+1:(i-I)*n)'];

end

Schattingsalgoritmc m.b.v. randvoorwaarde

%******************************modelfunctie********************
hulp=(m-I)*n;
P=K(hulp+1:hulp+nk);
fun=['Gs(:,I)=' fun '(P,n,m,Gs);'];

eval(fun);
%*****************************************************************

Vh=V';

f=sum(sum((G-Gs)."2 ).Nh); % sum(in)/var(in) + sum(uit)/var(uit)
%
% v.b G=[ 1 2 sum(G)= [36] Vh=[I5] f=3 + 12 =15
% 12
% 12]

as=Gs(:,2);
av=G(:,2);
%plot(as,Gs(:,1),'+r' ,av,G(:,1),'+g')
disp(sprintf('minimum functie: %O.6g' ,f)

%************************************************************************
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if optie == 1 ,

disp(beep);
disp(beep);
t=(O:n-1);
for i=1:nk,
disp(sprinû('parameter %g : %0.3g',i,K«m-1)*n+i)))
disp(")
end
disp(")
disp(sprintf('minimum functie: %O.5g' ,f))
disp(")
pause
as=Gs(:,2);
av=G(:,2);
plot(as,Gs(:, 1), 'or' ,av,G(:,1),'+g'),title('uïtgang'),grid,pause

end
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vout.m

function f=Vout(K,n,m,optie,G,nk,fun)

% T.b.v. schat.m
% Schat de output error van een funnctie met:
% invoer: K parametervector
% n lengte van de signalen
% m aantal signalen
% optie optie voor printen resultaat (1)
% G matrix met in- en uitgangssignalen
% nk aantal model-parameters
% fun te evalueren functie

beep=setstr(7);

Scbattingsalgoritmc m.b.v. randvoorwaarde

%****************************** model functie ********************
fun=['Gs=' fun '(K,n,m,G);'];
eva1(fun);
%**************************************************************
%f=sum«G(:,l) -Gs)."2);
f=(G(:,I)-Gs);
%**************************************************************

%plot(G(:,2),G(:, 1), 'og' ,G(:,2),Gs,' -r')

if optie == 1 ,

disp(beep);
disp(beep);
t=(O:n-1);
fori=l:nk,
disp(sprintf('parameter %g : %O.3g' ,i,K(i)))
disp(")
end
disp(")
disp(sprintf('minimum functie: %O.5g' ,t))
disp(' ')
pause

x=G(:,2);
plot(x,Gs,'+r' ,x,G(:,l),'+g'),title('uitgang'),grid,pause

end

-61-



BULAGEN

menulist.m

% Schatten autoparameters met kleinste kwadratenkriterium
% over alle meetsignalen
%
%
%
% MENU
%
%
% 1) Minimalisatie met randvoorwaarde direct
% 2) Minimaliseren zonder randvoorwaarde (output error)
%
% 0) quit
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BULAGEN Schatting dynamisch model

BULAGE IX Schatting dynamisch model

stapresponsie 80 km/h Je meting
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=

orde 1:
num
den -

orde 2:
num
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-0.13 . s + 3.4537
s + 7.5290

-0.08192· s + 48.9774

s2 + 18.5286· s + 254.4547
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stapresponsie 80 kmlh 2e meting
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Schatting dynamisch model

=

orde 1:
num
den -

orde2:
num
den

-0.0754· s + 2.4872
s + 11.9788

-4.8810· s + 155.1099

s2 + 67.8509· s + 755.7063
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stapresponsie 80 kmlh 3e meting
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tijd (sec)

=

ordel:
num
den -

orde2:
num
den

-0.0840 . s + 2.4204
s + 11.3836

-2.8278· s + 91.9328

S2 + 40.2089 . s + 453.5418
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stapresponsie 80 km/h 4e meting

90.-----,----,----,----,----,-------,

SO ; ; 1'.. ···..·· ..· · ·t· ··· .. ······ ·i..·..··..·..·.. ·· ..· ·
70 ..·..········ ·..l····· ·· ······+ · ······ ! + ~ ..

j j l . ~

60·····,.. , .... ~· ..· .... · ....··;· ·..·r···
so ·························l···························~ .•.............. ··········~···························l··············· { .

c 40 1... .1.. I.. L ] .
! . 1 . j

30 ,........ . ,..... . ,.... , .

i . : . .
20 ·························t···························1 ··················1···························+·..·······················1·························

1 :: 1
10 1' : : : 1" ········ y·.. ···· .. ·· ··..· 1 ···· ..··..··· ..···

o ;..... . .:. .

.100L---0......Z---0......4---0......6---0......S----'------'l.Z

tijd (sec)

25.-----,----,----,----,---,------,

20 · ·:J;;·ï' ·: · · ·l · ·~;;~~i.~~::"'·:-·"t ..· · ·
-.: +rdeZ : :

lS· ..·..· ..· ··;· ·· .. ·..L j L. ~ ..

t 1. I i.~ 10.. . ,............... .. , .

;

5 ·····················..··f··· .. ······················1 ··1···..······················~· .. ··· · ····· ..······~· .

'J !
'f ,

: ~. 1 : :
Of--.......;~~ ,_=::·~~····,· ·,· ..· · ·;··· · ·r ..· .

-SOL---0......Z---04---0......6---0......S----'------'1.2

tijd (sec)

-0.1111· s+ 3.1299
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= --::----------

s2 + 16.5183· s + 214.1062

orde1:
num
den -

orde2:
num
den
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stapresponsie JOO kmlh Je meting
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stapresponsie 100 kmlh 2e meting
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Schatting dynamisch model
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ordel:
num
den -

orde2:
nm
den

-0.0642· s + 2.2071
s+7.7069

-0.6948 . s + 49.8881

S2 + 18.9483 . s + 215.2872
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stapresponsie 100 kmlh 3e meting
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ordel:
num
den -

orde2:
num -1.3011 . s + 55.1083
den = -'s2=-+-2-2.-19-0-8-,-s-+-2-4-4-.8-0-1-6
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stapresponsie 100 kmlh 4e meting
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Schatting dynamisch model
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num
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BULAGE X Validatiemeting 1
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afgelegde weg wielmodel
3000,-----,------r---,---....--...,---,

4000300020001000o

. ~ ················t···· ~ ..

; :.....................; .;. .

+--~r-===r~t::;-::~~-
.............::::::::::::::::r:::::::::::::::·:::1::::::::><::··T··::::::·:::::::::::::::······

" :. ,
........;. ····t ············t···;,···!···

:::~:;===:===±~==::::

2500 .

2000

1S00

g 1000

..
SOO:,.

~
'" 0

-SOO

-1000

-1S00

-2000

x-positie (m)
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BULAGE XIII Invloed van externe verstoringen

Slecht wegdek meting 1

.nclhcid
16,----,---....------.-----,------,------,

14 ·····..··············t·········_··········..··•··..·······················,··························r········· -t" .

f :: ~-=~F=~~-=~J==~-E===~1==~~
6 + [ 1..· ·..····..·..·( ·..··..·..· i,:···· .. ·············· .

; :
4 , ~ ; ! + , ~ .I . i . ;

oo 10 20 30

tijd (sec)

40 50 60

koen

......... j : !.

rv' -~....r-.'--...r--.v

-5 ················:···:··b:;o····················;··,····· ,~ , ,.1' ! .
-- : ~lUurwie1.mociel : ! :

-10 .. ·· ....· .. ·;:·,..filëlïiiöäër..· ..·[· ·.. ·.. ··· j......·..........···..·..·+........···....·.. ·....1....···....··.... ·.. ·

..L : :........· ,
,

-30 f" _ +. ..·..· · ··..I· · ·..· ·····,··..·.. · ··..· r·· .
-35 ! ~ 1' 7 1" .

-40"---~---'--- -- --~------:'o W 20 ~ 40 ~ 60

tijd (sec)

i:s -20 .

j
-25

begin slecht wegdek : 22 sec
eind slecht wegdek : 52 sec
afwijking koers : 10°
afgelegde weg : 8*30=240 m

koersafwijking per meter: 0.042 Olm
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slecht wegdek meting 2

snelheid

302D

.................... ~ ······f··· .

IS

lijd (sec)

......... ~ .

S

! . . '---1,.···························..·····················t·········_················;··························l··········· .

,

--~~~:1:=--~r--=--F=-----~----:--1=-~---

22

21

2D

19

î
>

17

16

15

14
0

koen
IS r-------,------,------.-----,-----,------,

·10o S la IS

lijd (sec)

2D 2S 30

-87-



BULAGEN Invloed van extmnc Wdtoringcn

dwarshelling meting 1

snelheid
l2r------;---..-------.--...-----.---~-___,

i

10 ······..·····..·····"f--······..···..······..f···········..···· : .- + +- ·····l····..··..··········

8 , + 1 ;........ . ! 1 .
! . ! i ! I

i 6 J _... ...~ ~ i · ~ ··, _..· i .; I; !; i

4 ·····················t·············..········~········· ! , ········T·······················~·····················

I J

'---'--+--r---r---+--1---
0'-_---'-__"----_---'-__....1.-_---'-__--'-_------'

OSlO IS 20 2S 30 3S

tijd (seç)

koers

3S302S20IS10

~ + , ; ~;(t:.~ ·~...:-.\.\':.t:~~çJ~~f==
~· .. ···· ·.. ·+ ..· ·..· ·f· .. ·\..···· ..;· ..·..·· .. ·····..· + , : .

···~·······················1.;.·······················! .;•......................j .
, !-:gyro. ;

~ + ".\ I" i.."'·~·SllJurwlm'model i.·..· · · ·..

.. ·· .. ·I·::·:~i~~l·.... .. ·r·.. ..
..· T · ·..·..·, · · t" · r..· ·..·..·

1- ·..· · ·.. ·· ·.. ·; •..·, ·..·+ · 1 · + + ..

-20

..30

i
-40

~ -SO
B... -60

·70

-80

-90 .....

-100
0 S

tijd (seç)

begin dwarshelling: 15 sec
eind dwarshelling : 30 sec
afwijking koers : 20°

koersafwijking per seconde: 1.330/sec

Dwarshelling van 20% en 30% geeft gemiddelde dwarshelling van 25%.
Dwarshelling van 25% is gelijk aan een hoek van arctan(25%)=14°.
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dwarsheling meting 2

snelheid
14.-----..------.----,-----.------..-----,-----,

i

...l.....12 ;......... + ,

':~--l--~:~~~:~:]-- -e--- c--

6

4 ......

2 + L ( j + j .

°0L..---S'------1L..0----J1S'---..:'2O----:":2S=----3:':0:---~3S

tijd (sec)

koers
3Sr----.----,---~r---..,.--...,--___r--___.

-s

2S

20

-10

30 ······ ..·············t·······················r········· ~ j ., f;:o::-;t-"' y ••••••••••••

....:,t.::urwlel,inoom ··.·! ..· · ·..I·7 '<::~~.:·:·:.: 1. >.......
.. ······,····~_~f··wielmodc11 .. , /~~"... .., /\\ 1 / . "T •.•..

, , ,~~ ...1 , ,

::::!t:~.=#~~:-~~v=~x==;~t:=;:
:,~~:::· ..·····t· \;:,,;···> ; ..

§...

tijd (sec)
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