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Samenvatting 

In dit verslag wordt gekeken naar een filter voor dynamische systemen zoals dat is 
voorgesteld door Drakunov [2]. Dit niet-lineaire filter blijkt minder gevoelig te zijn voor 
variërende meetruisintensiteit als het Kalmanfilter. Dit terwijl de schattingsfoutvariantie 
nagenoeg gelijk is aan die van het optimale Kalmanfilter. Aan de toepassing van het filter 
is echter de voorwaarde verbonden dat het te observeren systeem "strictly positive real" 
moet zijn. Dit zal blijken problemen op te leveren bij manipulatoren, in dit geval bij de 
XY-tafel. Tevens blijkt de robuustheid ten aanzien van modelfouten slecht te zijn. 
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voorwoord. 

Deze opdracht is uitgevoerd in het kader van de afstudeeropdracht bij de vakgroep W W  
van de faculteit werktuigbouwkunde aan de T.U.Eindhoven. Bij deze opdracht ben ik 
begeleid door Ren6 van de Molengraft en Frans Veldpaus. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding. 

In de regeltechniek is het voor regeling van een systeem vaak noodzakelijk om de 
toestand van het systeem te weten. Die kan men te weten komen door deze aan het 
systeem te meten. Hierbij doet zich echter het probleem voor dat de metingen behept zijn 
met meetfouten (zoals b.v. meetruis) en dat vaak niet de gehele toestand te meten is. Om 
dan tot een schatting van de toestand te komen, moet gebruik worden gemaakt van een 
filter. Dat filter kan dan aan de hand van metingen (met meetfouten) en een model van 
het systeem de toestand van het systeem reconstrueren. Bij het ontwerpen van dit filter 
wordt er vanuit gegaan dat het wiskundige model dat het gedrag van het beschouwde 
systeem in termen van een aantal variabelen beschrijft bekend is. Ook wordt aangenomen 
dat de parameters in dat model bekend zijn. Het filter kan dan op verschillende manieren 
worden uitgewerkt. 

Een bekend voorbeeld van een filter voor lineaire systemen is het Kalmanfilter [i]: 

Linear systeem : g = A(t)x + B(t)g +w(t) , y = C(t)x + y(t) 
Kalman filter : i = A(t)& + B(t)g + Kk(t) (y - C(t)a 

Hierin zijn E B" de toestand, y E It' de uitgang, u E Be de ingang en A(t), B(t) en 
C(t) bekende systeemmatrices, die een funktie van de tijd zijn. De kolom a is de 
schatting voor x, waarbij aangenomen is dat het paar (A(t),C(t)) reconstrueerbaar is [i]. 
De ruissignalen w(t) (systeemruis) en v(t) (meetruis) worden gemodelleerd als ongecorre- 
leerde witte ruis met gemiddelde nul en intensiteitsmatrices Vw(t) en V,(t): 

E(w(t)l = 0 E~w(t,)WT(tJl = Vw(tJ w, - 6) 
E(Y(t)l = 0 E(Y(t,)YT(tJl = Vv(tJ w, - 6) 

(1 4 

Het Kalmanfilter geeft voor bovenstaand systeem een optimale schatting zodanig dat het 
spoor van de variantiematrix van de schattingsfout E((x(t)-&(t))(x(t)-& (t))') minimaal is. 
Hierbij moet Kk zodanig gekozen worden dat geldt: 

Hierbij stelt Q(t) het optimale verloop van de variantiematrix E((x(t)-& (t))(x(t)-5(t))T) 
voor. 

Om het Kalmanfilter te kunnen realiseren moeten dus de ruisintensiteitsmatrices V,(t) en 
Vv(t) bekend zijn. In de praktijk zijn deze matrices echter vaak niet bekend of is er slechts 
een grove schatting bekend, zodat het Kalmanfilter niet optimaal ontworpen kan worden. 
Ook is het mogelijk dat in de loop van de tijd de ruisintensiteit verandert, zodat het filter 
dus aangepast zou moeten worden. 
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Voor praktische toepassingen zou het daarom interessant zijn om een filter te hebben dat 
een bijna optimale schatting geeft (t.a.v. minimale variantie van de schattingsfout) en dat 
tevens robuust is ten aanzien van het foutief schatten van de ruisintensiteit. In [2] wordt 
door Drakunov voorgesteld om hiertoe in de filtervergelijking (1.1) de term y-C(t)& te 
vervangen door de term sign(y-C(t)a), die gedefiniëerd wordt door [~ign([y-C(t)$]~ ) 
f .  -. ,sign([y-C(t)&]J]'. Hierin is de sign-funktie gedefiniëerd als: 

sign(q)=-1 qE (+,O) 
sign(@ = O  q = O  
sign(q) = i qE (O>+) 

De versterking van deze discontinue niet-lineariteit (maar ook andere) is namelijk 
afhankelijk van de amplitude van het ingangssignaal. De filtervergelijking komt er dan als 
volgt uit te zien: 

- k = A(t)& + B(t)g + Ks(t) sign@ - C(t)&) (1.5) 

Hierin is K, een nog nader te bepalen versterkingsmatrix. Het filter volgens (1.5) zal in 
het vervolg als schakelvlakfilter aangeduid worden. Allereerst zal in hoofdstuk 2 het 
gedrag en de stabiliteit van het schakelvlakfilter worden beschouwd zonder aanwezigheid 
van systeemruis en meetruis y. In hoofdstuk 3 zal de beschrijvende funktie theorie 
worden beschreven en worden toegepast op de sign-funktie van het schakelvlakfilter. 
Hiermee wordt dan vervolgens een keuze gedaan voor de versterkingsmatrix K, van het 
schakelvlakfilter. In hoofdstuk 4 zal de robuustheid van het schakelvlakfilter t.a.v 
variërende misintensiteit vergeleken worden met die van het Kalmanfilter. Vervolgens 
zullen in hoofdstuk 5 aan de hand van simulaties op de PC de prestaties van het schakel- 
vlakfilter worden bekeken en vergeleken met die van het schakelvlaldlter. In hoofdstuk 6 
zal het schakelvlakfilter zoals het hierboven is voorgesteld worden toegepast op de XY- 
Tafel. Tenslotte volgen dan in hoofdstuk 7 de conclusies over het funktioneren van het 
schakelvlakfilter 
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Hoofdstuk 2 

us 

Voor bovenstaand systeem (2.3) kan met be- 

Stabiliteit van het schakelvlakfilter. 

hulp van de hyperstabiliteits theorie van Popov 

Uitgegaan wordt van het systeem volgens (1.1) waarbij aangenomen wordt dat het 
systeem tijdsinvariant is en er geen meet- en systeemruis optreedt. Het te observeren 
systeem kan dan a l s  volgt worden weergegeven: 

SiW(_e,> 

(2. a )  

Het schakelvlakfilter voor dit systeem ziet er als  volgt uit: 

Belangrijk is nu dat het verschil tussen de werkelijke en de geschatte toestand stabiel is en 
naar nul gaat. Dit verschil zal de schattingsfout worden genoemd en gedefiniëerd worden 
a l s  i=&-$. Voor de schattingsfout kan dan met (2.1) en (2.2) geschreven worden: 

- e = Ag - Ks sign(l eJ (2.3) 

Deze vergelijking (2.3) kan getransformeerd worden tot een systeem met uitgang gy=y- 
C& en ingang y,= sign(g,) waarvoor de volgende overdrachtsmatrix %(s) gegeven kan 
worden, waarin %(s) de overdrachtsmatrix voor van -u, naar e+.: 

1 asymptotisch hyperstabiel als voldaan wordt a& de volgende voorwaarden: (z.0.z) 

*) Asymptotische hyperstabiliteit houdt in dat (zie ook [SI): 
a. De toestand g begrensd blijR (hyperstabiliteit), zodanig dat er positieve konstantes 6 en yo bestaan zodat 
voor alle oplossingen g(t) van (2.3) met begintoestand g(0) geldt: 

II!$t)II < ~ [ l l e ( O ) l l  +Yo1 v t 2 0  

litneJt) =o 
b. De limiet van de toestand e(t) naar nul gaat als t naar oneindig gaat: 

t- 

Nevenvoorwaarde is dat het paar {A,C} reconstrueerbaar en {A,&} regelbaar is [i]. 
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1, Het voorwaartse pad Z(s) moet asymptotisch hyperstabiel zijn. Dit is het geval als 
Z(s) Strictly Positive Real (SPR) is. Dit is het geval als geldt dat (zie ook [4]): 

* Z(s) is reëel als s is reëel. 
* De polen van Z(s) moeten 'in st&te zin' stabiel zijn: Rees] < O. 
* Voor reële waarden van w moet gelden: Re[Z(iw)] > O, 

mits s=jw geen pool is. 
Dit houdt dus in dat het voorwaartse pad stabiel is en een faseverschuiving mag 
geven van maximaal 90 graden (positief of negatief). 

2. De terugkoppeling (de signfunktie) moet voldoen aan de integral inequality of 
Popov. Deze luidt: 

Hierin is yo een positieve konstante. Voor het systeem uit figuur 1 kan voor deze 
uitdrukking geschreven worden: 

Hierin is eyi is het i-de element van e+,. Uit (2.6) blijkt dus dat te allen tijde de 
terugkoppeling voldoet aan de integral inequality of Popov. 

Voor stabiliteit van het systeem (2.3) is het dus noodzakelijk dat er een zodanige keuze 
voor K, gedaan wordt gedaan dat het voorwaartse pad SPR is en (A,K,) regelbaar is. 
Aangetoond is dus dat bij een dusdanige keuze voor de versterkingsmatrix K, het systeem 
(2.3) asymptotisch hyperstabiel is (lim e(t) = O voor t+a) .  
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Hoofdstuk 3 

Het 'optimale' schakeivlakfilter. 

3.11 Beschrijvende funktie theorie. 

Met behulp van de Beschrijvende funktie theorie [4] kan voor sommige niet-lineaire 
systemen een lineaire benadering gegeven worden waarmee het gedrag van het niet- 
l i n e ~ r e  systeem (bij benadering) geamlyseerd kar, worden. ]Dit zal worden gedaan VOD: 

de sign-funktie van het schakelvlakfilter, waarna dit in paragraaf 3.2 gebruikt zal worden 
om tot een 'optimale' keuze voor de versterkingsmatrix K, van het schakelvlakfilter te 
komen. Voorwaarde hierbij is dat het niet-lineaire systeem getransformeerd kan worden 
tot een configuratie volgens afbeelding 2, waarbij r(t) een periodiek ingangssignaal is. 

Niet-Linear Element Linear Element 

Afbeelding 2 

Om te komen tot een lineaire benadering voor bovenstaand systeem met behulp van de 
beschrijvende funktie theorie, moet het systeem aan de volgende drie voorwaarden 
voldoen: 

1. 
2. 
3. 

Er is maar één niet-lineaire component in het systeem. 
Zowel de lineaire- als de niet-lineaire component is niet tijdsafhankelijk. 
Be niet-lineariteit is oneven: f(e) =-f(-e). 

Be eerste voorwaarde houdt dus in dat bij twee of meer niet-lineairiteiten deze of 
gecombineerd moeten worden tot één niet-lineariteit of dat alleen de belangrijkste niet- 
lineariteit beschouwd kan worden. 

De tweede voorwaarde houdt in dat alleen naar tijdsonafhankelijke systemen gekeken kan 
worden, omdat dan van het frekwentie-domein gebruikt kan worden gemaakt. In de 
praktijk blijken vele niet-lineariteiten tijdsonafhankelij k te zijn, zoals verzadiging, speling, 
coulombse wrijving en hysterese. 

De derde voorwaarde zal gebruikt worden bij de afleiding van de (benaderende) over- 
draclhtsfunktie. 

De benadering volgens de Beschrijvende funktie theorie wordt dan als volgt bepaald, 
waarbij eerst naar het niet-lineaire element uit afbeelding 2 gekeken zal worden. 
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Als de ingang van dit element 
(zie ook afbeelding 3) een perio- 

van dit element een periodiek 
signaal zijn. De uitgang is dan te 
schrijven als een Fourierreeks die 
een combinatie is van een stati- 
sche term, de grondtoon w en 
hogere harmonischen: 

diek signaal is zal ook de uitgang 

Element 

Afbeelding 3 

m a0 
2 n=i 

c(t) = - + [ancos(nwt) + bnsin(n ut)] (3.1) 

De periodieke uitgang van dit niet-lineaire element met een sinusvormige ingang bevat 
dus hogere harmonischen. Aangenomen wordt nu dat het lineaire element G (zie afbeel- 
ding i) een laagdoorlaatfilter is. Hierdoor worden dan de hogere harmonische weggefïl- 
terd uit het uitgangssignaal y. Om dit te bereiken moet dus voor G gelden: 

I I > > I W n w )  I n =2,3,4 ,.... (3.2) 

In dat geval worden dus de hogere harmonischen weggefilterd uit het uitgangssignaal y en 
zal de invloed hiervan verwaarloosd kunnen worden t.o.v. de grondtoon, Zodoende kan 
dus alleen de grondtoon beschouwd worden. Deze veronderstelling is essentiëel voor de 
Beschrijvende funktie theorie, omdat anders niet tot een overdrachtsfunktie gekomen kan 
worden. Wordt dan ook nog gebruik gemaakt van de derde voorwaarde (niet-lineairiteit 
oneven), dan kan voor de statische term ad2 geconcludeerd worden dat deze nul wordt. 
Vergelijking (3. i) voor c(t) kan dan als volgt geschreven worden: 

c(t) = a,cos(wt) +b,sin(wt) =Mej(ut+4) (3.3) 

Hierin kunnen de amplitude M en de fase + nog funktie zijn van zowel de hoeksnelheid o 
als de amplitude A van de ingangssignad. Dat de amplitude en fase van het uitgangssig- 
naali een funktie van de amplitude van het ingangssignad zijn is een typisch kenmerk voor 
niet-lineaire systemen (van deze eigenschap wordt iater bij het schakelvlakfilter gebruik 
gemaakt). De overdrachtsfunktie van het niet-lineaire element, welke dus ook een funktie 
is van o en A, kan worden bepaald door de uitgang c(t) te delen door de ingang sin(ot): 

(3.4) 
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Vervolgens zal deze werkwijze op een sign-funktie (schakelterm) worden toegepast: 

Afbeelding 4 

De sign-funktie is een oneven funktie waardoor de statische term in de Fourierreeks van 
c(t) nul is. De Fourierreeks voor c(t) met verwaarlozing van de hogere harmonischen 
wordt in dit geval: 

c(t) = a, cos(&) -I- b, sin(ot) 

met: a, = O  
TI2 

c(t) sin(wt) d(wt) = - 4K 
a a 

4K * c(t) = -sin(wt) 
a 

Voor de overdrachtsfunktie 

Vervolgens is gekeken hoe 

kan dan geschreven worden: 

deze benadering van de sign-funktie in een simulatie presteert. 
Beschouwd wordt het volgende systeem, waarbij voor het lineaire element G(jo) als 
voorbeeld een stabiel eerste-orde dynamisch systeem (a < O) gekozen is: 

Afbeelding 5 

Als I a I kleiner of gelijk wordt gekozen aan de hoeksnelheid o van het ingangssignaal, 
dan geldt dus IG(jw)I > > IG(jno)l omdat IG(jw)l dan pas gaat dalen (zie Bode-diagram 
van Goo) in bovenstaande afbeelding). Voor dit systeem kan een benadering volgens de 
Beschrijvende-funktie-theorie worden bepaald daar het systeem aan alle voorwaarden 
voldoet. Deze benadering komt er dan uit te zien als in afbeelding 6. De responsies y(t) 
van beide systemen (afbeelding 5 en 6) zijn gesimuleerd in PC-Matlab. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande afbeeldingen. De responsies van deze systemen met een 
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Afieelding 6 

, I , : :  : ; e V ;  : , . . . . .  

sinusvormige ingang zijn weergegeven in afbeeldingen 7 en 8. In afbeelding 7 is A=O. 1, 
a=-2 en w=4 en in afbeelding 8 is A=O.l, a=-2, w = l  waarbij te zien is dat de 
benadering redelijk blijft ondanks dat lal >o. Omdat in paragraaf 3.2 de beschrijvende 
funktie theorie voor ruissignalen ais ingangssignaal gebruikt zal worden, is als ingang ook 
een ruissignaal genomen (witte ruis met standaarddeviatie=O. 1, gegenereerd door P.C. 
Matlab). De resultaten hiervan zijn weergegeven in afbeelding 9 (a=-2). Te zien is dat de 
responsies van het werkelijke en de benadering volgens de beschrijvende funktie theorie 
op elkaar lijken. De standaarddeviatie van y van het werkelijke systeem is SD, = 0,0026 
en die van de benadering SD,=0,0027. De benadering lijkt dus redelijk goed, ook voor 
witte ruis als ingang. Hierbij wordt dan VOCK de amplitude A van het ingangssignaal (zie 
vergelijking 3.6) de standaarddeviatie van de ingaande ruis genomen. 

Afbeelding 7 

-o,oo8t...y. ....... ........ f ....... .._.... ........i .......................... ...... 1 
, . . . . ,  . .  . . . . . , . . . . .  . < . . <  

-0.011 ' ' ' ' ' ' , , I 
o 1 2  3 4 5 6 7 8 9 l o  

t [re.] 

Afbeelding 9 
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Be standaarddeviaties van beide systemen uit afbeelding 9 zijn dus nagenoeg gelijk. Ook 
de gemiddelde waarde van beide signalen bleken g o d  met elkaar overeen te stemmen, 
Dit houdt echter niet in dat de benadering goed is (zie de afwijking in afbeelding 8). Om 
de benadering te beoordelen kan ook gekeken worden naar de energieinhoud van het 
verschilsignaal ysch&l-YBM. ten opzichte van de energieinhoud van ySch.&l : 

Als de signalen exact gelijk zijn, is deze waarde nul. In afbeelding 9 is deze waarde 0,37. 
Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het toepassen van de beschrijvende funktie 
theorie benadering. Aangezien de methode voor de afschatting van de standaarddeviatie 
goede resultaten geeft, zal de methode gebruikt worden om de optimale versterkingsfaktor 
ten aanzien van minimale schattingsfoutvariantie te bepalen. 
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3.2 Bepaling van de 'optimale' I(s. 

1 
s-a 

De optimale keuze voor de versterkingsmatrix van het schakelvlakfilter (2.2) zal bepaald 
worden aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Voor het te observeren systeem wordt 
een stabiel één dimensionaal eerste orde systeem volgens (2.1) met meet- en systeemruis 
gekozen: 

e 
_i, 

X=ax+bu+w a<O 
y = x + v  (3.7) 

Het schakelvlakfilter en de bijbehorende schattingsfout voor dit systeem zien er als volgt 
uit: 

2 = a X + bu + ks sign(y - X) (3.8) 
e = a e  - kssign(e +v) + w 

De vergelijking voor de schattingsfout e %an door het 
blokschema uit afbeelding 10 worden weergegeven. 
Voor dit niet lineaire systeem kan met de beschrij- 
vende funktie theorie een lineaire befiadering worden 
gegeven (zie paragraaf 3. i).  Het systeem uit afbeel- 
ding IO kan dan benaderd worden door het systeem 
uit afbeelding 1 i. 

Het blokschema uit afbeelding 11 is gelijkvormig met 
het blokschema voor de schattingsfout als er een 
Kalmanfilter gebruikt zou worden voor systeem (3.7) 
(zie afbeelding 12): 

Kalman filter: 
Schattingsfout: 

A, =a  X, + b u + k,(y - X) (3.9) 
ek =aek - kk(ek +v) + w 

W 1  

i I 

Afbeelding 10 

W I  

Afbeelding 11 

Hierin is 
mum variantie van de schattingsfout (zie Kalmanfilteríheorie [i]). 

de optimale versterking t.a.v. de mini- 
i 

I 
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3.3 Filterversterking & voor het multivariabele systeem. 

In de voorgaande Paragrafen is met behulp van de beschrijvende funktie theorie de 
optimale versterkingsfaktor k, van het schakelvlakfdter bepaald voor een één dimensionale 
toestand en uitgang van de schattingsfouîvergelijking. In deze paragraaf zal de optimale 
venterkingsmatrix K, van het schakelvlakfilter (2.2) afgeleid worden voor een n dimensi- 
onale toestand van de schattingsfout e en een m dimensionale uitgang (Rang(C)=m)). De 
schattingsfout voor een dergelijk systeem met meet- en systeemruis kan als volgt worden 
weergegeven : 

I L----------i I 

(3.10) 

Afbeelding 13 

Deze vergelijking voor de schattingsfout (3.10) kan door bovenstaand blokschema worden 
weergegeven (afbeelding 13). Hierin is het blok met de schakelterm gedefiniëerd als de 
sign-funktie uit hoofdstuk 1 en de overdrachtsmatrix G(s) = (sI-A)-'. Voor het gedeelte 
binnen de stippellijn (zie afbeelding 13) zal met behulp van de beschrijvende funktie 
theorie een lineaire benadering worden bepaald. 

Het systeemgedeelte waarvoor de benadering bepaald moet qTHr+ 
worden, is nog eens apart weergegeven in afbeelding 14. 
Net als in paragraaf 3.1 zal ervan uitgegaan worden dat g Afbeelding 14 
sinusvormig is: 

=[A1 sin(o,t), A,sin(w,t), e . , Amsin(wn,t)]T (3.11) 

Voor g kan dan het volgende verloop bepaald worden: 

Op dezelfde manier als in paragraaf 3.1 vergelijking (3.5) 
kan voor g een Fourierreeks worden bepaald, waarin alleen 
de grondtonen co1 t/m w, worden beschouwd (de statische 
termen zijn evenals in (3.5) gelijk aan nul): 

I- 1 T  

- 

--sin(w,t) 4 . e - 4 sin(w,t) (3.12) 
TA2 aA* 
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Tussen p en 4 kan dan de volgende overdrachtsfunktie bepaald worden (zie ook (3.6)): 

4 
qi =N(A)iipi met: N(A),, = - (3.13) 

TA, 

Het systeem uit afbeelding 14 kan dus lineair benaderd worden door g=K,N(a)g. Hiermee 
kan dan voor het blokschema uit afbeelding 13 de volgende benadering worden gegeven: 

Afbeelding 15 

Als dit blokschema (afbeelding 15) vervolgens weer vergeleken wordt met het blokschema 
van de schattingsfout bij toepassing van het Kalmanfilter (afbeelding 16), dan 
dat het schakelvlakfilter (bij benadering) dezelfde minimum variantieschatting 
een keuze voor K, volgens: 

KsN(A) = K, 
# Ks =K,N-'(A) 

is te zien 
levert bij 

(3.14) 

waarbij is aangenomen dat N(A) regulier is. De matrix Kk in (3.14) stelt in de optimale 
Kalmanfilter versterking voor. 

Afbeelding 16 
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Hoofdstuk 4 

Robuustheid van het schakelvlakfilter. 

De robuustheid van het schakelvlakfilter t. a.v. variërende meetruisintensiteit zal vergele- 
ken worden met die van het Kalmanfilter waarbij gekeken zal worden hoe de variantie 
van de schattingsfout e=&-$ zich gedraagt. Hiertoe zal een eenvoudig eerste orde 
systeem volgens (2.1) met 1 graad van vrijheid als voorbeeld genomen worden: 

x=ax+bu+w a<O 
y = x + v  (4.1) 

Allereerst zal gekeken worden naar de variantie van de schattingsfout als er een Kalman- 
filter gebruikt wordt. Het (stationaire) Kalmanfilter dat een optimale schatting geeft ten 
aanzien van de norm volgens E((x(t)-k(t))2), ziet er voor (4.1) als volgt uit: 

2 = ak + b u + k,(y - 2) (4.2) 

Onder de veronderstelling dat dat het filter zich (na verloop van tijd) in stationaire 
toestand bevindt, is in [i] aangetoond dat de variantie Q van de schattingsfout konstant is. 
Deze konstante waarde voor Q is te bepalen uit de algebraïsche vergelijking: 

2 (a - k,) Q + V, + Vvk: = O  (4.3) 

Wil het filter optimaal zijn, dan moet voor de versterkingsfaktor iG, de waarde &'=Q0/Vv 
gekozen worden, waarin Qo de (konstante) variantiematrix van de schattingsfout is, die bij 
de optimale keuze van de versterkingsfaktor k: hoort. Deze Qo wordt dan bepaald door 
de vergelijking : 

Hierin zijn V, en V, de ruisintensiteiten van respectievelijk v en w (v en w ongecorre- 
leerde witte ruis). Deze intensiteiten dienen dus bekend te zijn om het optimale filter te 
kunnen realiseren. Dit is echter niet altijd het geval, immers meestal is er slechts een 
schatting bekend van deze parameters. Ook kan het zijn dat de intensiteiten na verloop 
van tijd veranderen. In beide gevallen is dus het bepaalde filter niet meer optimaal voor 
het werkelijke systeem. Stel nu dat de intensiteit van v met r2 verandert, terwijl de 
versterkingsmatrix ic, niet wordt aangepast. Voor de variantie Q heeft dit tot gevolg dat 
deze niet meer optimaal zal zijn (als r2 # 1). De variantie Q zal dan voldoen aan de 
vergelijking: 

2. (a - kkD) Q + V, + r2 VVkko2 = O  
r2 V, k,02 + V, 

2 (k: -a) 
3 Q= 

(4.5) 
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Vervolgens zal naar de variantie van de schattingsfout van het schakelvlakfilter gekeken 
worden. Het schakelvlakfilter en de bijbehorende schattingsfout voor systeem (4.1) zien er 
als volgt uit: 

f =a2 + bu + k,sign(y -2) 
e = ae  - k,sign(e + v) + w 

Voor de versterkingsfaktor k, is in paragraaf 3.2 een keuze gedaan. Ook is in paragraûf 
3 2  aangetoond dat het schakelvlakfdter bij benadering dezelfde vorm heeft als het 
Kalmanfilter (zie afbeelding 11 en 12), waarbij dan echter wel de versterkingsfaktor 
(4k,)l(7rA) afhankelijk is van de amplitude. Aan de hand van de benadering volgens 
afbeelding 11 zal de robuustheid van het schakelvlakfilter worden bekeken. 

Duidelijk is dat als de versterkingsfaktor k, = (4kJ/(7rA) =iC, gekozen wordt, de benadering 
dezelfde variantie van de schattingsfout geeft als het Kalmanfilter. Hierbij wordt dan voor 
de amplitude A van het ingangssignaal de standaarddeviatie u van de meetruis genomen 
(de standaarddeviatie wordt dus beschouwd als een (amp1itude)maat van het ruissignaal). 
Vervolgens zal gekeken worden hoe de variantie Q, van de schattingsfout variëert als de 
intensiteit van v met 9 verandert, terwijl de versterkingsfaktor k, niet wordt aangepast. 
De vaalantiie Q, van de schattingsfout (bij een vaste keuze voor &) is net als bij het 
Kalmanfilter te bepalen uit de vergelijking: 

2 (a - kv) Qs + V, +r2Vyk; = O  (4.7) 

Hierin is de optredende ruisintensiteit is r2*Vv (standaarddeviatie is dus rd(VJ). Invullen 
van Is,, in (4.7) levert voor Q,: 

2 +Vw +k, = O  

Opgemerkt dient te worden dat deze uitdrukking voor Q, is bepaald aan de hand van de 
benadering (afbeelding 1 1) voor het schakelvlakfilter. De uitdrukking (4.8) geeft dus 
alleen een indicatie hoe de variantie van de schattingsfout verloopt bij een wijziging in de 
ruisintensiteit bij vaste k. In [2] is op een andere manier als met de beschrijvende funktie 
theorie eenzelfde uitdrukking als (4.8) afgeleid. In dat artikel wordt echter vocx de 
optimale variantie van de schattingsfout van het schakelvlakfilter Q: een boven- en onder- 
grens gegeven t.o.v. de optimale variantie bij gebruik van het Kalmanfilter Qo, terwijl 
deze volgens de beschrijvende funktie theorie bij benadering aan elkaar gelijk zouden 
moeten zijn, Deze grenzen luiden: QoIQ,01a/2*Qo. Hiermee kan dan vervolgens de 
volgende grafiek getekend worden: 
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r-2 

Afbeelding 17 

In de grafiek van afbeelding 17 is voor a=-2 en V,=V,=O.Ol de variantie van de 
schattingsfout uitgezet voor: 

1. 
2. 

3. 

4. 

Het optimale Kalmanfilter, waarbij de versterkingsfaktor aangepast is aan de 
ruisintensiteit (lijn i), zie (4.4). 
Het Kalmmfilter waarbij de versterkingsfaktor ic, is bepaalt voor r2= 1 en vervol- 
gens konstant is gehouden (lijn 2), zie (4.5). 
Het 'optimale' schakelvlakfilter (zie paragraaf 3 2) waarbij de bijbehorende 
variantie van de schattingsfout 1,3 keer zo groot is als die van het optimale 
Kalmanfilter (lijn 3). 
Het schakelvlakfilter waarbij de versterkingsfaktor k, is bepaalt voor r2=1, en 
vervolgens konstant is gehouden (lijn 4), zie (4.8). 

In afbeelding 17 is duidelijk het nut van het schakelvlakfilter te zien. Het schakelvlakfilter 
is dus zinvol toe te passen als de ruisintensiteit niet met enige nauwkeurigheid bekend is 
(of sterk variëert). Anders kan men beter het Kalmanfilter toepassen dat een betere 
prestatie levert als de ruisintensiteit wel goed bekend is (in de buurt van r2=1). In 
bovenstaande situatie (zie grafiek) is het pas zinvol om het schakelvlakfilter toe te passen 
als men het mogelijk acht dat de standaarddeviatie een faktor twee kleiner of groter is 
($=0,25 of r2=2). In hoofdstuk 5 zal voor voorbeeld (4.1) afbeelding 67 ook nog eens 
aan de hand van een simulatie berekend worden. 

, 

I 
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Hoofdstuk 5 

1 

Simulaties. 

tijd, i 

5.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal het schakelvlakfilter in een simulatie worden toegepast op twee 
systemen. Eerst op een eerste orde dynamisch systeem volgens (4.1) en vervolgens op een 
massa-ver-demper systeem (tweede orde systeem) met één graad van vrijheid. Gekeken 
zal o.a. worden naar de robuustheid van het schakelvlakfilter ten aanzien van een 
verandering in de meetruisintensiteit, welke vergeleken zal worden met het Kalmanfilter 
(zoals dit ook gedaan is in hoofdstuk 4). 

De simulatieprogramma’s zijn geschreven in Turbo C + +  om de simulaties snel te laten 
verlopen. Voor het genereren van de ’witte’ ruis die bij de simulatie gebruikt wordt als 
meet- en systeemruis is de C-routine gasdev() uit de Numerical Recipes bibliotheek 151 
gebruikt. Deze routine geeft een normale verdeling met een standaarddeviatie van 1. De 
waarde die deze routine geeft, moet dus nog vermenigvuldigd worden met de gewenste 
standaarddeviatie o. De verkregen ruiswaarde wordt vervolgens konstant verondersteld 
over de sampletijd dt (zie afbeelding 18). De intensiteit V van de op deze manier 
verkregen ’witte’ ruis is dan V=dt*c? (zie bijlage A). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 
de bandbreedte van de ’witte’ ruis (fb=1/(2dt)) (veel) groter is dan de bandbreedte van te 
observeren systeem e 

Bij de integratie van het simulatiemodel moet 
ervoor gezorgd worden dat het integratieproces 
het systeem met witte ruis nauwkeurig inte- 
greert. Omdat de bandbreedte van de ’witte’ 
ruis (veel) groter is dan die van het te observe- 
ren systeem is dus voor de bepaling van de 
integratiestapgrootte de ’witte’ ruis bepalend. 
Omdat het ruissignaal konstant is over een 
interval dt, is het dus mogelijk om met een 
Eulerschema met een vaste integratiestapgrootte 
van dt het systeem met ruis nauwkeurig te 
integreren. 

5.2 Simulatie eerste orde systeem. 

1 

I - - - -  
Afbeelding 18 

Allereerst is het systeem (4.1) gesimuleerd waarop het schakelvlakfilter en ter vergelij- 
king het Kalmanfilter zijn toegepast. Gekeken is of de ’optimale’ keuze voor de verster- 
kingsfaktor k, van het schakelvlakfilter uit paragraaf 3.2 inderdaad optimaal is. Ver- 
volgens is naar de robuustheid van het schakelvlakfilter gekeken en is deze vergeleken 
met de robuustheid van het Kalmanfilter zoals dit ook in hoofdstuk 4 gedaan is. Bij de 
simulatie zijn de volgende parameters gebruikt: 
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Parameter. 

a=-1 

dt = 0.0 1 
u= 1 

k,=0,4142 

Q = 0,004 1 

k=0,325 

Beschrijving. 

Tijdskonstante van het te observeren systeem. II 
Sampletijd van het gegenereerde ruissignaal. 

Gewenste standaarddeviatie van de gegenereerde 'witte' ruis (zowel van 
de meet- als systeemruis). De intensiteit V van de verkregen ruis is: 
V = dt*$. 

Versterkingsfaktor van het Kalmanfilter, berekend met de routine Iqe( 1 
van PC-Matlab. 

Variantie van de schattingsfout voor het Kalmanfilter, berekend met de 
routine Iqe( ) van PC-Matlab. 

De 'optimale' versterkingsfaktor voor het schakelvlakfilter (zie paragraaf 
3.2). 

Tabel 1. 

De resultaten van de simulatie (programma zie bijlage B) zijn in afbeelding 19 t/m 21 
weergegeven. In afbeelding 19 is de schattingsfoutvariantie van het schakelvlakfilter 
weergegeven d s  funktie van de versterkingsfalátor k,. Te zien is dat de keuze volgens 
paragraaf 3.2 inderdaad een (nagenoeg) optimale schattingsfoutvariantie levert. De exacte 
optimale waarde is niet uit deze afbeelding af te leiden omdat er ten eerste maar een 
eindig aantal (aantal = 7) verschillende meetruisintensiteiten is gesimuleerd waardoor de 
kromme niet vloeiend verloop. Ten tweede is er altijd nog een geringe afwijking in de 
berekende variantie van de uitgang en de 'theoretische' variantie. Dit blijkt uit afbeelding 
20 waarin de schattingsfoutvariantie van het Kalmanfilter is uitgezet als funktie van de 
versterkingsfaktor kk. Te zien is dat er een geringe afwijking is tussen de theorie (zie 
bovenstaande tabel) en de resultaten uit de simulatie. 

In afbeelding 21 is te zien dat het schakelvlakfilter robuuster is tegen variatie in de 
meetruisintensiteit dan het Kalmanfilter. In de optimale situatie (de optredende meetruisin- 
tensiteit is gelijk aan die waarmee de versterkingsfaktor is bepaald) is het Kalmanfilter in 
het voordeel. Als echter optredende meetruisintensiteit afwijkt van die waarmee de 
versterkingsfaktor is bepaald, dan is op den duur het schakelvlakfilter beter ten aanzien 
van variantie van de schattingsfout (zie ook hoofdstuk 4). 

Conclusie: Aan de hand van deze simulatie kan dus gesteld worden dat het schakel- 
vlakfilter inderdaad in het voordeel is als de meetruisintensiteit afwijkt van 
de verwachte waarde (zoals reeds in hoofdstuk 4 was afgeleid). 

Tevens is te zien dat de keuze voor k, die in paragraaf 3.2 is gedaan 
inderdaad een optimale waarde voor de schattingsfoutvariantie levert. 
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0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 

intensiteit ingang (meetruis) 

21 

5.3 Simulatie massa-veer-demper systeem. 

Als tweede voorbeeld zal het schakelvlakfilter toegepast worden op een één dimensionaal 
massa-veer-demper systeem met exciterende kracht u. De systeemvergelijking luidt: 

L 

_. !b] 
m [r:] + 
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De waarden van de parameters in de systeemvergelijking waarmee de simulatie is uitge- 
voerd, zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hiermee kan de Kalmanfilterversterking 
bepaald worden, waarmee dan de 'optimale' versterking K, bepaald kan worden aan de 
hand van paragraaf 3.2 (uitkomsten zie onderstaande tabel). 

Parameter. Beschrijving. 

k = l ;  b=2; m = l  

dt=O.Ol 

u,= 1 

uS=0,5 w, en w,. 

Veerstijfheid, dempingskonstante en massa van het systeem. 

Sampletijd van de gegenereerde ruissignalen v,, v, en w. 

Gewenste standaarddeviatie van de gegenereerde 'witte' meetruis v. 
Gewenste standaarddeviatie van de gegenereerde 'witte' systeemruis 

De intensiteit V van de verkregen ruis is: V=dt*$. 

Versterkingsmatrix van het Kalmanfilter, berekend met de routine Iqe 
van PC-Matlab. 

K,=[O,2913 -0,0826IT 

Variantiematrix van de schattingsfout voor het Kalmanfiiter, berekend 
met de routine Iqe van PC-Matlab. 

K,=[0,2288 -0,0649IT De 'optimale' versterkingsmatrix voor het schakelvlakfilter (zie 
paragraaf 3.2). 

Tabel 2. 

In afbeelding 22 zijn de bij de simulatie verkregen varianties van de schattingsfouten van 
e, en % weergegeven als funktie van de versterkingsfaktor. In de afbeelding is langs de x- 
as k, uitgezet, dat de eerste komponent is van K,. Bij de simulatie is echter niet alleen k, 
maar ook de tweede komponent k2 van K, is gevarieerd, en wel zodanig dat de verhou- 
ding lc,/k, lconstant is. Te zien is dat de keuze voor K, inderdaad een nagenoeg optimale 
schattingsfoutvariantie van e, en e, levert. Aan het einde van deze paragraaf zal worden 
aangetoond dat bij bovenstaande keuze voor K, de schattingsfoutvergelijking stabiel is. 

c1 

Afbeelding 22 
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Vervolgens is naar de robuustheid gekeken van het schakelvlakfilter ten opzichte van het 
Kalmanfilter. In afbeelding 23 t/m 25 is een vergelijking van het schakelvlakfilter met het 
Kalmanfilter gemaakt als achtereenvolgens de veerstijfheid k, de dempingskontante b en 
de massa m van de filters afwijkt van de waarde die in het systeemvergelijking voorkomt. 
In de grafieken is te zien dat het schakelvlakfilter bij het fout afschatten van de parame- 
ters zich nagenoeg gelijk gedraagt aan het Kalmanfilter. Opgemerkt wordt dat de 
gestippelde lijnen in de rest van de afbeeldingen in deze paragraaf (23 t/m 27) de prestatie 
van het schakelvlakfilter representeren en de getrokken lijnen het Kalmanfilter. 

, Z A  

d 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  \ : :  : : : :  : : :  ...... : ....... 2 ........ : ........ 1 ....... 2 ........ : ........ : ....... : ........ : ........ \ . . , , . , , , , \ i  j ;  j j j ;  i j 
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Afbeelding 23 
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Afbeelding 24 
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In afbeelding 26 zijn de schattingsfoutvarianties bij variatie van de ruisvariantie van v 
weergegeven. De grootheid rrs2 langs de x-as van afbeelding 26 is de verhouding tussen 
de variantie van de meetruis die op de metingen werkt en die waarmee de optimale 
versterkingsmatrix is bepaald. Hierbij valt op dat als de meetruisvariantie afwijkt van de 
waarde waarmee de optimale versterking is bepaald (rrs2 = i), het schakelvlakfilter op den 
duur in het voordeel is ten opzichte van het Kalmanfilter. 

i 

O 0.5 ? 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

m-2 m-2  

Afbeelding 26 

Ten slotte is ook gekeken wat er gebeurd als er wrijving aan het systeem wordt toege- 
voegd, Hiertoe is er e n  wrijvingskracht van maximaal 8,iN aan de systeemvergelijking 
toegevoegd en is in de filtervergelijking ook wrijving gemodelleerd. Hierbij is dan weer 
gekeken hoe de prestaties van het schakelvlakfilter zich ten opzichte van het Kalmanfilter 
gedragen als de wrijvingskracht fout geschat wordt. De resultaten hiervan zijn weergege- 
ven in afbeelding 27, 

Afbeelding 27. 

Te zien is in bovenstaande afbeeldingen dat het toepassen van het schakelvlakfilter alleen 
zin heeft als de meetruisvariantie niet goed bekend is. Het foutief schatten van de 
meetruisvariantie heeft bij het schakelvlakfilter minder grote gevolgen dan bij het Kalman- 
filter zoals in bovenstaande afbeelding 26 te zien is. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de verstoring v op de meetvergelijking (5.lb) beschouwd wordt als witte ruis, 
en er dus niet gekeken is naar een eventuele modelfout op de meetvergelijking. In de 
overige simulaties (afbeelding 23 t/m 25 en 27) gedraagt het schakelvlakfilter zich 
nagenoeg gelijk aan het Kalmanfilter . 
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Stabiliteit. 

De stabiliteit van de schattingsfout van het schakelvlakfilter zal bewezen worden aan de 
hand van de methode uit hoofdstuk 2. Aangetoond dient te worden dat de overdrachts- 
funktie Z(s) (2.4) strictly positive real is. Dit houdt in dat de keuze voor &= [k, k2IT aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze voorwaarden zullen hier voor een algemeen 
massa-veer-demper systeem worden afgeleid. Hierbij zal worden uitgegaan van een 
algemene vergelij king van de schattingsfout (van het schakelvlakfilter) 
veer-demper systeem volgens (2.3) met één graad van vrijheid waarbij 
gemeten wordt: 

E:] =AG -Kssign(e,) = [ -P o -4 I ]  El] - [XI sign(e,) 

Voor dit systeem luidt de overdrachtsmatrix Z(s) =C(sI-A)-'K (2.4): 

k,s + ocz +k ,4  
s2 +qs +p 

Z(S) = 

voor een massa- 
alleen de positie 

(5.3) 

Deze overdrachtsmatrix is strictly positive reai omdat (zie paragraaf 2.1): * 

* 
Z(s) is reëel als s is reëel. De parameters p, q, k, en k2 zijn namelijk altijd reëel 
bij een fysisch systeem. 
De polen van Z(s) zijn stabiel omdat p en q bij een fysisch systeem positief zijn 
(Stabiliteitscriterium van Routh). Tevens moet gelden dat p>O A q > O  wil het 
systeem in strikte zin stabiel zijn. 

* Voor reële waarden van w moet gelden: Re[Z(io)] >O: 

* k.&-w2)+k1pq>0 v wER 

Hieraan wordt voldaan als geldt: k, > O  
k2E (-k,q,O) 

Geconcludeerd kan worden dat de keuze K,=[0,2288 -0,0649IT (zie tabel 2) voor het 
gesimuleerde systeem voldoet aan bovenstaande eis en dat de schattingsfout van het 
schakelvlakfilter asymptotisch hyperstabiel is. 
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Hoofdstuk 6 

Schakelwlakfilter toegepast op de XY-Tafel. 

6.1 Inleiding. 

Als laatste voorbeeld zal het schakelvlakfilter worden gebruik voor een regeling van de 
XY-Tafel, zoals die in het laboratorium van WFW op de T.U.E. staat opgesteld. In 
afbeelding 28 is een schemtische weergave van de XY-Tafel gegeven Twee pâraUeEe 
geleidingen ondersteunen ieder een slede. De sledes zijn via riemen verbonden met een 
spindel die aangedreven wordt door motor 1. Een derde geleiding is aangebracht op deze 
sledes. Deze geleiding ondersteunt de beweging van de eindeffector die via een riem 
aangedreven wordt door motor 2 (voor een uitgebreide beschrijving zie [7] en [8]). De 
bijbehorende bewegingsvergelijkingen (6.1) in x- en y-richting van de eindeffector zijn 
overgenomen uit [8], waarbij ervan uitgegaan is dat de spindel (zie afbeelding 28) zodanig 
stijf is dat de tordering te verwaarlozen is. 

XY-TAFEL 

I '  I '  

* c p l  i1 
-se- 

d JP wl gl 

MODEL 

Afbeelding 28 

Mg+f  =Gd met:gT =[pi p2IT; i' =[il i,IT 

Hierin is: 
cpi hoekpositie motor i (i = 1 t/m 2). wi wrijvingsmoment van motor i. 
ii stroom van motor i. gi motorkonstante van motor i. 
Ji traagheidsmoment van motor i. d afstand tussen de parallelle gelei- 
m, massa van de slede. dingen. 
m, massa van de dwarsgeleiding. 1 lengte van de dwarsgeleiding. 
me massa van de eindeffector. r radius van de riemwielen. 
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6.2 Schakelvlakfilter voor de XY-Tafel. 

Voor de regeling van de XY-Tafel is het noodzakelijk dat (een schatting van) de toestand 
bekend is. Hiervoor zal het schakelvlakfilter zal worden gebruikt om aan de hand van de 
metingen de toestand van de XY-Tafel te schatten. Met deze schatting van de toestand en 
de gewenste toestand (referentie) zal een PD-regelaar vervolgens de ingang van de XY- 
Tafel berekenen. Schematisch ziet het aldus verkregen regelsysteem van de XY-Tafel ziet 
er als volgt uit: 

Schakelvlak- 1 filter 

Afbeelding 29 

Het schakelvlakfilter volgens (2.2) is te bepalen door de bewegingsvergelijking (6.1) om 
te schrijven tot een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkingen e De bewegingsver- 
gelijking en het schakelvlakfilter voor de XY-Tafel komen er dan als volgt uit te zien, 
waarbij er vanuit wordt gegaan dat de hoekposities pi van de motoren gemeten worden: 

Bewegingsvergelijking: 4 =Ax +Bg -f met: xT =[gT g =i 
Schakelvlakfilter: 2 =AZ +By -f+Kssign(y - Ca) met: a' =[GT aT] (6.2) 

6 0 0 0  
A =  [o :I:.;! M-'G O ];i=[ M-'f y ; c = [  0 1 0 0  

Opgemerkt dient te worden dat de bewegingsvergelijkingen in x-richting (pl) en y-richting 
(p2) ontkoppeld zijn. Hierdoor zal de meting van de motorhoekpositie pa geen Invloed 
hebben op de filtervergelijking in y-richting (en de meting van motorhoekpositie p2 zal 
dus ook geen invloed hebben op de filtervergelijking in x-richting). De filterversterking 
K, zal dus de volgende vorm hebben: 

Ikxl 0 

Voor de schattingsfout moet gelden dat deze asymptotisch hyperstabiel is (zie hoofdstuk 
2). Hiertoe is het noodzakelijk dat de overdrachtsmatrix Z(s) =C(sI-A)-'K, strictly positive 
real is. Berekening van Z(s) voor de XY-Tafel levert: 
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r 1 I kxiS + kX2 
I 

l o  
O I  

Deze overdrachtsmatrix Z(s) is echter niet strictly positive reai omdat s=O een pool van 
de overdrachtsmatrix (ongeacht de keuze voor Kb, terwijl voor de pden moet gelden dat 
Rehs] < O (zie hoofdstuk 2). (De wrijvingstem is bij de stabiliteitsanalyse buiten 
beschouwing gebleven. Aangenomen wordt dat hiervoor een goede schatting bekend is.) 

Dat Z(s) niet strictly positive real is wil niet zeggen dat de schattingsfout niet naar nul 
convergeert. De hyperstabiliteits theorie van Popov geeft namelijk alleen een voldoende 
voorwaarde voor stabiliteit aan. Dit is eenvoudig in te zien door te kijken naar de 
stabiliteit van de schattingsfout bij toepassing van het Kalmanfilter. De niet-lineaire 
terugkoppeling (sign(g,)) uit afbeelding 1 wordt dan vervangen door een rechtstreekse 
doorverbinding, die ook aan de integral equality of Popov (2.5) voldoet. De overdrachts- 
matrix Z(s) van de XY-Tafel bij toepassing van het Kalmanfilter heeft dezelfde vorm als 
(6.4). Voor de XY-Tafel zou het dus ook niet mogelijk zijn om een Kalmanfilterverster- 
Icing te Ikiezen zodanig dat Z(s) strictly positive real is en dus de schattingsfout asympto- 
tisch hyperstabiel is. Voor bijvoorbeeld de optimale Kalmanfilterversterking IKk is aan de 
hand van de eigenwaarden van (A-K&) eenvoudig is aan te tonen dat de schattingsfout 
weî asymptotisch stabiel is. Het strictly positive real zijn van Z(s) is dus geen noodzake- 
lijke voorwaarde voor asymptotische stabiliteit, zoals ook in [6] wordt gesteld. (Opge- 
merkt wordt dat Z(s) bij een keuze k,<O en ky2<0 positive real is, zodat volgens de 
hyperstabiliteitstheorie van Popov zou moeten gelden dat de schattingsfout zowel van 
het schakelvlakfilter als van het Kalmanfilter hypersfabiel is. Hyperstabiliteit houdt in dat 
de schattingsfout begrensd blij ft (voor een uitgebreidere beschrijving van hyperstabiliteit 
zie [6]). De eigenwaarden van (A-K,C) zijn bij deze keuze echter niet stabiel, zodat de 
schattingsfout niet begrensd zal zijn.) Geconcludeerd kan dus worden dat de hyperstabili- 
teitstheorie van Popov niet altijd betrouwbare uitspraken over stabiliteit kan doen! 

In afbeelding 29 is in het fasevlak het verloop van de ex 
schattingsfout in x-richting (e,=p,- +,) van het scha- 
kelvlakfilter weergegeven, waarbij k,, = l en kX2= 1 
gekozen is. Te zien is dat deze keuze een naar nul 
convergerend gedrag van de schattingsfout in x-rich- 
ting ex levert, terwijl Z(s) voor deze keuze niet strict- 
ly positive real is. Opgemerkt wordt dat er een sli- 
ding mode beweging [9] ontstaat als de toestand het 
gebied (ex E (-kd, ks) A e,=O> bereikt. Zodra het 
systeem in sliding mode beweging is, houdt dat in dat 
de toestand dit gebied niet meer verlaat. Geconclu- 
deerd kan worden dat de schattingsfout van het scha- Afbeelding 30 
kelvlakfïlter dus wel stabiel is. (De schattingsfout in 
y-richting vertoont hetzelfde gedrag als die in x-richting.) 
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Ondanks dat Z(s) voor de XY-Tafel niet strictly positive real is, zal het schakelvlakfilter 
toch worden toegepast op de XY-Tafel. Aan de hand van de Kalmanfilterversterking 
(welke is bepaald in [lo] appendix IF) en de meetruisintensiteit waarmee het Kalmanfilter 
is bepaald, kan de optimale schakelvlakfilterverster- 
king IK, bepaald worden (zie hoofdstuk 3). Het scha- 
kelvlaidilter is vervolgens geïmplementeerd in het 035 x-positie 

regelprogramma van de XY-l--afd. In nevenstaande 

ment is als referentietrajectorie een cirkel gebruikt. 
Te zien is dat het schakelvlakfilter niet in staat blijkt E . . .  I 

hand van het simulatieprogramma bij de XY-Tafel is 
geconstateerd dat de oorzaak hiervan ligt in model- . .  I . . .  

0.3 

afbeelding 31 is het resultaat van het experiment 
(positie in x-richting) weergegeven. Bij het experi- 

I . .  
I . .  

I . ,  - 
om de toestand van het systeem te volgen. Aan de 

, < I . .  
. < I , ,  

. . I < .  . . .  < .  , . . . .  
............ ~ ..................................... 

O 20 u) 60 80 100 120 140 160 
fouten. Bij een (bijna) exact model van het systeem 
blijkt het schakelvlakfilter goed te funktioneren. Als 
echter de modelfout te groot wordt, is het schakel- Afbeelding 31 
vlakfllter niet in staat om de toestand goed te schat- 
ten. Door de modelfouten gaat de geschatte toestand steeds meer afwijken van de toestand 
van het systeem. Het filter moet deze afwijking corrigeren aan de hand van de metingen. 
Bij het schakelvlakfilter is de filterterm K,*sign(y-Ca) echter begrensd door de sign- 
funktie. Als door (te grote) modelfouten de geschatte toestand te veel afwijkt van de 
meting, is de schakelvlakfilterterm niet in staat ervoor te zorgen dat het systeem gevolgd 
wordt. De invloed van de meting op de filtervergelijking is dan te klein om de modelfou- 
ten op te heffen. Het Kalmanfilter is bij modelfouten in het voordeel omdat de filterterm 
proportioneel is met de korrektieterm (y-C&). Bij de simulaties is gebleken dat het 
Kalmanfilter bij optimale keuze voor de versterkingsmatrix inderdaad robbiuster is tegen 
modelfouten dan het schakelvlakfilter met optimale versterkingsmatrix K,. 

.o.o5 

De optimale keuze voor K, leidt dus tot een systeem dat niet robuust is tegen modelfou- 
ten. Dit is mede te danken aan de kleine meetruisintensiteit waardoor K, klein is t.o.v. de 
Kalmanfilterversterking . Als de meetruisintensiteit groter zou zijn, dan zou het schakel- 
vlakfilter mogelijk wel goed funktioneren (de optimale keuze voor K, wordt dan groter). 
Met behulp van het simulatiemodel van de XY-Tafel is voor een grotere waarde van K, 
het gedrag van het filter bekeken, waarbij bleek dat het filter nu wel de toestand goed 
schat (bij aanwezigheid van modelfouten) maar dat de ingang aanzienlijke 'chattering' 
vertoond (chattering = relatief grote, sprongsgewijze veranderingen in grootte tussen 
opeenvolgende sampletijden). Aangezien dit niet wenselijk is omdat dit tot overmatige 
slijtage aan het systeem leidt, i s  deze instelling niet toegepast op de XY-Tafel. 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat in [li] en [13] een filter wordt voorgesteld, dat een 
combinatie is van het schakelvlakfilter zoals dat door Drakunov is voorgesteld en het 
Kalmanfilter. Van dit gecombineerde filter wordt beweerd dat het soortgelijke eigenschap- 
pen heeft als het schakelvlakfilter volgens Drakunov. Uit het voorgaande kan geconclu- 
deerd worden dat deze combinatie voor de XY-Tafel waarschijnlijk robuuster is tegen 
modelfouten als het Drakunov schakelvlakfilter. 
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Bij simulaties is gebleken dat dit gecombineerde filter (6.5) in het systeem volgens 
afbeelding 29 naar behoren functioneert. Vervolgens is aan de hand van een experiment 
op XY-Tafel gekeken hoe dit filter in de praktijk functioneert. De resultaten zullen 
vergeleken worden met de resultaten verkregen bij toepassing van het Kalmanfilter. 

Kalmanfilter 

Om de resultaten van het filter (6.5) en het Malmanfilter (1.1) met elkaar te vergelijken, 
zal gekeken worden naar de residuen op de rneetvergelijkng: 

- 2'2 = y - c g  =cx +y -cg=cg+y (6.6) 

1.224e-4 2.632e-4 

De kolom 8 is dus een combinatie van de schattingsfout Cg en de meetruis y. Om de 
filters met elkaar te vergelijken zal gekeken worden naar de variantie van de kolom 2. Bij 
de experimenten is de Kalmanfilterversterking Kk volgens [lo] gekozen en voor de 
schakelvlakfilterversterking K, uit (6.5) is de optimale waarde volgens paragraaf 3.3 
gekozen9 bepaald aan de hand van [lQ], 

r 74.5 O 1 
o 74.5 

K, = ; Ks= 
2777.5 Q 

(6.7) 

Als referentie trajektorie is bij de experimenten een cirkel gebruikt. In afbeelding 32 zijn 
voor de x- en y-richting de metingen en de schattingen weergegeven van het filter volgens 
(6.5). (De resultaten van het Kalmanfilter zijn niet weergegeven omdat het verschil met 
het filter (6.5) nagenoeg niet is waar te nemen uit de grafiek.) De berekende variantie van 
- 2'2 is een gemiddelde van vier experimenten. Hierbij de eerste 100 samples van ieder 
experiment buiten beschouwing zijn gelaten in verband met inschakelverschijnselen. 

Zoals in tabel 3 te zien is, heeft het filter (6.5) 
een kleinere variantie van het residu als het 
Kalmanfilter alleen. In afbeelding 32 is aan het 
deterministische karakter van het residu van y l -  
x l  duidelijk te zien dat er een modelfout is. 

Variantie residu 
x-richting y-richting ! Filter (6.5) 1.064e-4 1.962e-4 

-1 ' J 
O 200 $00 600 800 1005 1205 

I I , i I I 
0 200 400 600 800 I000 1200 

Afbeelding 32 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies en aanbevelingen 

De schattingsfoutvariantie van het schakelvlakfilter (2.2) zoals dat is voorgesteld door 
Drakunov is minder gevoelig voor variërende meetruisintensiteit als het Kalmanfilter. Dit 
is heel duidelijk te zien in afbeelding 26. Om de stabiliteit van de schattingsfout aan te 
kunnen tonen moet het te observeren systeem wei strictly positive real zijn, wat een 
beperkicing is in de toepasbaarheid van het schdcelvlak5lter. In hoofdstuk 6 is echter wel 
gebleken dat het strictly positive real zijn van het te observeren systeem alleen een 
voldoende voorwaarde is wil de schattingsfout stabiel zijn. Het is dus best mogelijk dat de 
schattingsfout stabiel is zonder dat het te observeren systeem strictly positive real is. 

Opgemerkt dient te worden dat de optimale schakelvlakfilterversterking K, (zie paragraaf 
3.3) slechts een benadering is. Bij simulaties is echter wel gebleken dat de benadering niet 
veel afwijkt van de optimale waarde die uit de simulaties volgt. Voor een andere afleiding 
van de optimale schakelvlakfilterversterking K, wordt verwezen naar 1121. 

Drakunov heeft in zijn schakelvlakfilter voor een niet-lineaire terugkoppeling (zie 
afbeelding 1) gekozen omdat bij niet-lineariteiten de versterking afhankeiijk is van de 
amplitude van het ingangssignaal. Als niet-lineariteit heeft hij gekozen voor de sign- 
funktie, Natuurlijk kunnen ook andere niet-lineaire funkties gekozen worden zoals de 
verzadigings-funktie. Bij toepassing van de verzadigings-funktie als terugkoppeling km als 
stabiliteitseis het cirkel criterium gebruikt worden. Deze leidt tot een minder strenge 
stabiliteitseis voor het systeem (zie [ 121). 

In hoofdstuk 6 is gebleken dat het schakelvlakfilter niet in staat is om het regelsysteem 
van de XY-Tafel (afbeelding 29) naar behoren te laten funktioneren. De optimale 
schakelvlakfilterversterking bleek (veel) te klein om de modelonzekerheden op te kunnen 
heffen. Voor een grotere waarde van de versterking trad er echter 'chattering' op in het 
ingangssignaal. Dit terwijl het optimale Kalmanfilter wel in staat was om het regelsysteem 
naar behoren te laten funktioneren. 

Om toch de voordelen van het schakelvlakfilter te hebben, en ook een robuust systeem te 
krijgen, kan het optimale schakelvlakfilter en het optimale Kalmanfilter worden samenge- 
voegd. Stabiliteit van deze combinatie is aangetoond in 1131. Het aldus verkregen filter is 
in hoofdstuk 6 toegepast op de XY-Tafel en bleek goed te funktioneren. De variantie van 
de residuen was kleiner bij toepassing van het gecombineerde filter dan bij alleen een 
Kalmanfilter . 

Bij verder onderzoek naar toepassingen van het schakelvlakfilter kan gekeken naar een 
combinatie van het optimale schakelvlakfilter zoals dat hier is afgeleid en het optimale 
Kalmanfilter. In hoofdstuk 6 is gebleken dat dit een kleine verbetering kan opleveren. 
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Bijlage A 
intensiteit van de Gegenereerde Ruis. 

Voor de simulaties uit hoofdstuk 5 is het noodzakelijk om een ’wit’ ruissignaal beschik- 
baar te hebben. Hiertoe is de routine gasdev() uit de Numerical Recipes Library voor C 
[SI gebruikt. Deze routine levert een stochast met een gemiddelde nul en een Gaussische 
verdeling met een standaarddeviatie van 1. De waarde die deze routine aflevert kan dan 
vervolgens vermenigvuldigd worden met de gewenste standaarddeviatie a. De aldus 
verhega  waarde wordt bij de simtilaties koristait veïondersteld over de sampletijd At. 
Probleem is nu hoe groot de intensiteit is van het verkregen ’witte’ ruissignaal. Hierover 
heeft Ren6 van de Molengraft het volgende geschreven: 

Beschouwd wordt het volgende ruissignaal w(t): 

I -  I 

Hierin stelt w(kAt) een ruissample voor (waarde die gasdev() levert vermenigvuldigt 
met de gewenste standaarddeviatie G), die dus konstant wordt verondersteld over de 
sampletijd At. Met behulp van r(kat) uit bovenstaande afbeelding kan w(t) geschreven 
worden als:  

m 

w(t) = 

w(t) w(t + 7 )  = 

w(kAt> .r(t -kat) .At 
k=-m 

03 00 

w(kAt) -r(t - U t )  .At w(mAt) -r(t + T - mat) *At 
k=-m m=-m 

De autocorrelatiefunktie R,, van w(t) luidt: 

R-(T) = E(w(t) .w(t + 7 ) )  
m m  

=E( 

= 

w(kAt) .w(mAt) -r(t -kat) -At .r(t + 7 -mat) .At) 

E(w(kAt) -w(mAt)] -r(t -kat) *At .r(t + 7 -mat) *At 

k=-mm=-oo 
m m  

k=-mm=-m 

Aangenomen wordt dat de waarde van één pulsje later niets heeft te maken met de 
waarde van het vorige pulsje, E(w(kAt)w(mAt)] =O als k f m. Bovenstaande uitdruk- 
king (A2) kan dan herschreven worden tot: 
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W 

Rww(7) = E(w(kAt) -w(kAt)) .r(t -kat) -At -r(t + T -kat) *At 
(A.3) 

k=-m 

=E(w(kAt) -w(kAt)) -At *r(T) 
= o2 -At ~ ( 7 )  

Hierbij is tevens gebruikt gemaakt van het feit dat gasdev() een Gaussische verdeling 
geeft met gemiddelde nul, dus dat voor w(kL\:) (de waarde die de routine levert, 
vermenigvuldigd met a) geldt: E(w(kAt)w(kAt))=$. In El] is afgeleid dat de autocor- 
relatie van 'echte' witte ruis [i] met intensiteit V er uit ziet als: 

Rww = Vw 4 ( ~ )  6(7): Dirac-funktie (A.4) 

Het is eenvoudig in te zien dat (A3) naar (A4) nadert als At naar nul nadert. Dan wordt 
namelijk r(T) bij benadering gelijk aan 6 ( ~ )  en kan gesteld worden dat de intensiteit V, 
van het ruissignaal w(t) bij benadering gelijk wordt aan Vw=dAt (voor kleine At). 
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Bijlage B 

Simulatieprogramma. 

Hieronder is het C-simulatieprogramma simóav. c weergegeven dat is gebruikt bij de 
simulatie die is weergegeven in afbeelding 21. De overige simulaties zijn gedaan door 
aanpassingen aan onderstaand programma te maken, maar het idee blijft hetzelfde. De 
routines nrerror( ), ranl( ), en gasdev( ) zijn overgenomen uit de 'Numerical Recipes in 
@' bibliotheek 151. De routines ml-open ( ), ml-get-vec( ), mlput-xxx( ) enzovoorts 
worden gebruikt om een i)C-Matlab file te iezen of ie schrijven (siinülatieresultateri 
bewaren). Om deze routines te gebruiken is het noodzakkelijk om een bibliotheek met 
deze routines aan het simulatieprogramma simóav ~ c te koppelen. Dokumentatie over deze 
routines is te verkrijgen bij Jos Banens, WFW, TUE. 

/* % SIM6AV.C 
% INTEGRATIE volgens Euler- 
% schema met in tegrat iestap-  
% groote dt. De i n teg ra t i e  
% geschied met d l  tussenstappen. 
% F i l e  SO6par.mat moet bevatten: 
% sys=[tO t e  dt d l  s i g  iduml 
% Creeer deze i n  PC-Matlab door: 
% save SO6par sys 
% H i e r b i j  moet sys dan de gewenste 
% waardes bevatten. 

*/ 
/* 
double 
double 
double 
double 
double 

doub 1 e 
doub 1 e 

Global declarat ions 
sys i61 ; /* from input f i l e  
k l ,  kls, klbC71; /* from K- en S - f i l t e r  
a; /* from systeem 
Q i221 ; /* toestand van systeem 
mriC71 = C 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 >; 

/* meetruis faktoren 
sig; /* sigma r u i s  (geschat) 
sum1 C211, sum2ï211; /* t.b.v. berekenen var. 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

#include 'Ixy.ha* 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 

#include <maltoc.h> 
#include <process.h> 
#include <stdl ib.h> 

v o i d  nrerror(char *error-text) C 

fprintf(stderr,I lNumerical Recipes run-time e r ro r  ... \n1I); 
f pr i nt f ( s t der r , ll%s\nll, er ror-t  ext ) ; 
f p r i n t f ( s t d e r r ,  I'... now ex i t i ng  t o  system ... \nag); 
exi t ( 1 ) 

f l o a t  r a n l ( i n t  *idurn) C 

#define MI 259200 
#define IA1 7141 
#define IC1 54773 
#define R M I  ( I . O / M I )  
#define M2 134456 
#define IA2 8121 
#define IC2 28411 
#define RM2 ( 1 . O/M2) 
#define M3 243000 
#define IA3 4561 
#define IC3 51349 
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s t a t i c  long i x l , i x 2 , i x 3 ;  
s t a t i c  f loat  rC981; 
f loat  temp; 
s t a t i c  in t  i ff=O; 
in t  j ;  

i f  (*idurn < O i f f  == O )  C 
i f f = l ;  
ixl=(ICI-(*idum)) % MI; 
ixl=(IAl*ixl+IC1) % MI; 
ix2=ixl % M2; 
ix l=(IAl*ixl+ICl)  % MI; 
ix3=ixl % M3; 
for  (j=I;j<=97;j++) C 

ixl=(IAl*ixl+ICI) % M I ;  
ix2=(IA2*ix2+IC2) % M2; 
r E j I =( i X I  + i x2*RM2 )*RMI; 

1 
*i dum=? ; 

1 
ixl=(IAl*ixl+IC1) % MI; 
ix2=(IA2*ix2+IC2) % M2; 
ix3=(IA3*ix3+IC3) % M39 
j=1 + ((97*ix3)/M3); 
i f  ( j  >-97 f (  j < 1) nrerror(’RAN1: This cannot happen.”); 
temp= r C J 1 ; 
rEjl=(ixl+ix2*RM2)*RMI; 

#undef M l  
#undef IA9 
#undef IC1 
Wundef RMI 
#undef M2 
#uncle: IA2 
#undef IC2 
#undef RM2 
#undef W3 
#undef IA3 
#undef IC3 

ret  urn temp; 
1 
f loat  gasdev(int *idurn) C 

s t a t i c  int  iset=O; 
s t a t i c  f loat  gset; 
f loat  f a c , r , v l , v 2 ;  

i f  ( i s e t  == O )  C 
do C 

vl=2.0*ranl(idum)-l.0; 
v2=2.O*ranl(idum)-l.O; 
r=vl*vl+v2*v2; 

1 while br >= 1.0);  
fac=sqrt(-2.0*log(r) /r);  
gset=vl*fac; 
iset=l;  
return v2*fac; 

iset=O; 
return gset; 

> else C 

1 
1 

void i n i t i e e r (  void 1 C 

i n t  
double p i ;  

/* Systeem parameters 
a = -1.0; 

/* F i l t e r  Versterkingen 
p i  = 3.14; 
k l  = 0.4142; 
k l s  = 0.4142*pi*sig/4.0; 
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for  ( i = O ;  i<=6; i++) 
C klbCil = 4.0*kls/(pi*sig*mri C i l ) ;  > 
/* Beginschattingen */ 
for  ( i = O ;  i<=7; i++)  
C Q E i l  = O; 1 

for  ( i = O ;  i<=20; i++) 
C sumlCil = O; 

sum2Ci1 = O; 1 
1 

double sign(doub1e x)  C 

double xa, xs; 

i f  ( x  == 0.0) xs = x; 
else 

C xa = fabs(x); 
xs = x/xa; 

1 
return xs; 

dlstap(doub1e mr,double sr,double t,double dt,double d l )  C 

3 

void 

int  i, j; 
double dQs 1223 dQf [221, U; 

/* Integratie Loop */ 
i = 1;  
while ( i  <= ( i n t ) ( d l ) )  
C 

/* Toename van Q t.g.v. Systeem */ 
u = sin( t ) ;  
dQs [O] = a*Q [O]*dt/dl+u*dt/dl+sr*dt/dl; 
for  ( j = I ;  j<=21; j++) 
C dQsïj l  = a*QCjl*dt/dl+u*dt/dl; 1 

/* Toename van Q t.g.v. F i l t e r  */ 
dQfC03 = O; 
dQf [ I 1  = kl*Q CO1 *dt/dl- kl*Q C l 1  *dt/dl+kl*mr*mri COl*dt/dl; 
dQf [21 = kl*Q[O1*dt/dl-kl*Q[2l*dt/dl+kl*mr*mri 611*dt/dl; 
dQf [31 kl*Q[O1*dt/dl-kl*Q[3l*dt/dl+kl*mr*mri C21*dt/dl; 
dQf [41 = kl*Q[O1*dt/dl-kl*Q[4l*dt/dl+kl*mr*mri 631*dt/dl; 
dQf [51 = kl*Q[Ol*dt/dl-kl*Q[5l*dt/dl+kl*mr*mri ï41*dt/dl; 
dQf [61 = kl*Q[O1*dt/dl-kl*QC6l*dt/dl+kl*mr*mri [5l*dt/dl; 
dQf 171 = kl*Q CO1 *dt/dl- kl*Q C71*dt/dl+kl*mr*mri E61 *dt/dl; 
dQf [81 = kls*sign(Q[O1 -QC8l+mr*mri 101 )*dt/dl; 
dQf [91 = kls*sign(QCOI -Q[9l+mr*mri [ I 1  )*dt/dl; 
dQf [ I O 1  = kls*sign(Qi01 -Q[ lOl+mr*mri  C21 )*dt/dl; 
dQf [Ill = kls*sign(Q~0l-QClll+mr*mri [31)*dt/dl; 
dQf Cl21 = kls*sign(Q[OI -QC12l+mr*mri C41 )*dt/dl; 
dQf 1131 = kls*sign(Q[OI -Q[13l+mr*mri i51 )*dt/dl; 
dQf 1141 = kls*sign(Q[01 -QC14l+mr*mri i61 )*dt/dl; 
dQf 1151 k l  bCOI*Q [OI*dt/dl- kl bCO1 *Q [151*dt/dl+kl bC01*mr*mr 
dQf [I61 = kl b[ l l  *Q COl*dt/dl- kl bC11 *Q [I61 *dt/dl+klbïll *mr*mr 
dQf Cl71 = kl b[2l*Q[O1*dt/dl-kl bC21 *Q [171*dt/dl+klbC21*mr*mr 
dQf Cl81 = klbC31*Q[0l*dt/dl-klb[3~*Q[l8l*dt/dl+klb~3l*mr*mr 
dQf Cl91 = klbC41*Q[O1*dt/dl-klb[4]*Q[l9l*dt/dl+klb~4l*mr*mr 
dQf [201 = klb[51*Q[01*dt/dl-klb[5l*Q [201*dt/dl+klbC51*mr*mr 
dQf [211 = k’l bC61*Q [OI*dt/dl- kl b[61*Q E211 *dt/dl+kl bC61*mr*mr 

for ( j = O ;  j<=21; j++) 
C Q ï j l  = Q ~ j l + d Q s [ j l + d Q f ~ j l ;  3 

/* Verhogen t i j d  */ 
t = t + dt/dl; 
i++; 

1 

/* Somnaties bepalen. */ 
for  ( i = O ;  i<=20; i++) 
C suml[il = sumlïil + Q C O I - Q C i + I l ;  

sum2[il = sum2[il + (QC01-Q[i+ll)*(QC0l-QCi+îl); ) 
1 

void epilog( int argc, char *argv, int  n 1 C 

[O1 *dt/dl 
íll*dt/dl 
121 *dt/dl 
131 *dt/dl 
E41 *dt/dl 
151 *dt/dl 
C61 *dt/dl; 
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i f  ( argc > 1) ml-open( argv, 1); 
else 1nl-open(~~SO6AVQV~~,1); 

ml-put-vec(sum1, 21, llsuml "); 
ml-put-vec( sum2,21~ 11sum211) ; 
ml-put-sca 1 ar (n,VP); 
ml-closeO; 

int main(int argc, char **argv) C 

i n t  n, i, idurn; 
double to, te, dt, dl; 
double mr, sr,  ti; 

cysCO1 = sys611 = cys[21 = sysC31 = sysC41 = sycC57 = O; 

/* Get data from matlab 
ml-open(%06AVPAR1c,0); 
ml-get-vec( sys ,6, 
t o  = sys 101 r" 
t e  = sysEl1; 
dt = sys C21; 
d l  = sysC31; 
s i g  = sysc41; 
iâum = ((int)(sysC51)); 
ml-close(); 

/* Create time series r e g i s t r a t i o n  environment 
n = (int)((te-tO)/dt+1.5); 

/* I n i n t i e e r  Q voor t=O */ 
i ni  t i  eer( 1; 
t i  = to, 

/* In teg ra t i e  Loop */ 
i = 1; 
whi le  (i<= n 1 

c 
/* Genereren van de r u i s  
m r  = sig*gasdev(&idum); 
s r  = sig*gasdev(&idum); 

/* Integreren */ 
dlstap(mr,sr, t i  ,dt,dl); 
t i  = t i  + dt; 
i++; 
3 

*/ 

*/ 

*/ 

epi log(  argc, argvC11, n ); 

re tu rn  O; 
1 

De resultaten van de simulatie worden door het simulatieprogramma n a r  een PC-Matlab 
file S06AVQV.MAS geschreven. De parameters (verschillende meetruisfaktoren) worden 
naar de file SO6AVMRI.MAT geschreven. Afbeelding 17 kan dan met behulp van het 
PC-MATLAB programma varsim6a. m worden geplot: 

% WARSIM6A.M 
% P l o t t e n  van de resul ta ten 
% verkregen met prsimóav.exe 

% iaden parameters/resultaten 
c lea r  
load c:\volkert\slidob\c-files\so6avpar 
load c:\volkert\slidob\c-fiLes\so6avmri 
load c:\volkert\sl idob\c-f i les\so6avqv 

% Bereken van s tat ische waarden 
avg = suml./n; % gemiddelde 
var = (sum2 + n*avg."2 - 2*(s~ml.~2)./(n))/(n-I); 
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% plo t ten  van de var iant ie  
mr = sys(3)*(cys(5)*mri)."Z; 
plot(mr,var( C1:71),' - - f  ,mr,var( [8:141), f - f  ,mr,var( C15:211 ),' - . ' ) !gr id, .  . 
xiabet ( ' Intensi  t e i  t ingang (meetruis)') ,yLabeL('Varf 1, t i t  Le( 'Var1 ant i  e Schattingsfout' ) 
gtext ( 'Schakel ) , gtext ( BFT 1 ,  gtext ( Ka Lman' ) 
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