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·III· 

Voorwoord 

Onder de titel van dit proefschrift staat de auteur vermeld: F.H.R. Lucas

sen. Op deze wijze lijkt het erop dat het beschreven wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd zou zijn door één persoon. Dit is natuurlijk maar ten 

dele waar. Gedurende de onderzoeksperiode heb ik aanzienlijke steun gehad 

van het technisch en wetenschappelijk personeel van de vakgroep E.R. en de 

daar afstuderende toekomstige ingenieurs. In eerste instantie was het mijn 

bedoeling om iedereen, die aan de totstandkoming van dit proefschrift 

bijgedragen heeft, expliciet te noemen. In tweede instantie heb ik daar 

echter van afgezien omdat ik dan het risico zou lopen iemand te vergeten. 

Degenen die een significante bijdrage geleverd hebben zullen deze zeker 

herkennen; volgens Confucius is dit de grootste erkentelijkheid die er 

getoond kan worden. 
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SUMHARY 

This thesis describes a systematical procedure to build a mathematical 

model of a rigid robot, basedon classic meebanles (Newton/Euler). 

A specially designed notation is used throughout this thesis which makes 

it possible to formulate the complex spatlal relations between links of a 

robot in a compact and orderly menner. 

Starting with the model of a rigid robot two methods are described to 

extend this model for robots with non-rigid links. One metbod is based 

upon the finite element method, the other one is based upon the boundary 

element method. Both methods appear to have the same numerical properties 

in robot applications. 

Furthemore two different control concepts are discussed; one is founded on 

an exact robot model and the other one is founded on Model Reference Adap

tive Systems. The performance of both algorithms is investigated with the 

aid of simulations. 

Finally a design of a three dimensional measuring system, using saveral 

laser interfarometers, is treated which is capable to check the matbema

tical model on the re al robot process. The executed traj ectory of a ro

bot's tool center point can be determined with a dynamical accurancy of 

lOJ.im. 
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SAMENVATTING 

Dit proefschrift beschrijft een systematische procedure om op basis van de 

klassieke mechanica (Newton/Euler) het mathematische model van een starre 

robot samen te stellen. Hierbij is gebruik gemaakt van een eigen notatie, 

die het mogelijk maakt om de complexe ruimtelijke relaties tussen delen 

van een robot kompakt en overzichtelijk te formuleren. 

Uitgaande van het .model van een starre robot worden twee methoden beschre

ven om dit model uit te breiden voor robots met niet-starre leden. Eén is 

gebaseerd op de eindige-elementenmethode, de andere op de rand-elementen

methode. Beide methoden blijken de zelfde numerieke eigenschappen te 

hebben voor de toepassing op robots. 

Verder worden twee verschillende regelstrategieën besproken. Eén is geba

seerd op een nauwkeurig robotmodel, de andere op Model Referentie Adaptie

ve Systemen. De prestaties van beide algoritmes worden d.m.v. simulaties 

getoond. 

Als laatste wordt het ontwerp van een 3-dimensionaal meetsysteem, opge

bouwd met meerdere laser- interf erometers, besproken dat in staat is het 

mathematisch model te vergelijken met het werkelijke proces. De uitgevoer

de baan van het T.C.P. van een robot kan met een dynamische nauwkeurigheid 

van lO~m bepaald worden. 
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1. 0 Inleiding. 

HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

-1-

De eisen die gesteld worden aan industriële manipulatoren zijn door veran

derde denkbeelden over inzetbaarheid en flexibiliteit en mede door techno

logische vooruitgang aanzienlijk veranderd. 

Aanvankelijk was er sprake van eenvoudige mechanische constructies met één 

tot drie graden van vrijheid, die in massaproducties werden ingezet om 

relatief eenvoudige .rotaties en translaties (punt-naar-punt-bewegingen) 

uit te voeren. De programmering van deze machines was over het algemeen 

nogal star en werd meestal mechanisch (nokken-mechanismen, hydraulisch of 

pneumatisch) uitgevoerd. 

De praktische toepasbaarheid van vrij programmeerbare numerieke besturin

gen leidde tot een veel grotere flexibiliteit waardoor het mogelijk werd 

manipulatoren in te zetten voor serie-productie. Als consequentie van de 

toegenomen programmeer-faciliteiten werden de software-inspannnigen om een 

bepaalde applicatie te implementeren steeds groter. 

In principe lmnnen drie v~rschillende manieren van programmering onder· 

scheiden worden: 

1. Punt naar punt programmering. 
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De eindeffector beweegt van een beginpunt (het punt waar de 

eindeffector zich op dat moment bevindt) naar een eindpunt. 

Deze wijze van programmering vindt men veelal bij pick-and-place 

en assemblage robots. 

Enkele eigenschappen zijn: 

programmering geschiedt door het definiëren van het 

eindpunt en 

de baan die van het beginpunt naar het eindpunt gevolgd 

wordt is niet belangrijk. 

2. Baanprogrammering. 

De eindeffector beweegt van het beginpunt naar het eindpunt 

volgens een (vooraf) geprogrammeerde baan. 

Deze wijze van programmering vindt men veelal bij bewerkings

processen die tijdens de beweging uitgevoerd moeten worden zoals 

booglassen, lijmen, spuiten, kitten e.d .. 

Enkele eigenschappen zijn: 

programmering geschiedt door het definiëren van het 

eindpunt en de gewenste baan en 

de baan die van bet beginpunt naar het eindpunt gevolgd 

wordt is belangrijk; sterker nog, bij sommige toepassin

gen essentieel. 

3. Baanprogrammering met baancorrekties. 

Baanprogrammering heeft als nadeel dat vooraf expliciet de baan 

geprogrammerd moet worden. Deze programmering kan (gedeeltelijk) 

vermeden worden door niet vooraf exact de baan voor te schrijven 

maar m.b.v. sensoren, die bet proces bewaken, de baan te laten 

corrigeren. Een bijkomend voordeel is dat veranderingen die 

tijdens het proces optreden meteen gecompenseerd kunnen worden. 

Deze wijze van programmering vindt men meestal bij naadvolgsys

temen. 
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Enkele eigenschappen zijn: 

programmering- geschiedt door het definiêren van het 

eindpunt, 

de baan wordt voornamelijk bepaald door het proces, 

een extra sensor (b.v. een camera) is nodig en 

een extra terugkoppellus. 

De drie verschillende. wijzen van programmering stellen fundamenteel ver

schillende eisen aan de benodigde ~egelaar. 

Hier is alleen het eindpunt belangrijk. De regelaar moet dit punt 

quasi stationair bereiken. Dit impliceert dat dynamische effecten 

nagenoeg geen rol spelen. Een simpele P. I. regelaar kan hier al 

uitkomst bieden. 

Bij deze wijze van programmering is er sprake van een gecompliceerd 

regelprobleem. Van de regelaar wordt nu verwacht dat het verschil 

tussen de gewenste (is geprogrammeerde) baan en de gerealiseerde 

baan zo klein mogelijk is; of formeler 

met: 

~o<t> 

~l(t) 

een parametervoorstelling van de gewenste baan, 

een parametervoorstelling van de gerealiseerde baan, 

t : de tijd, 

t 0 begintijdstip van de baan, 

t 1 eindtijdstip van de baan en 

E : een (vooraf bepaalde) toelaatbare fout. 

Regeltechnisch is deze variant niet wezenlijk anders dan de baan

programmering. Voor de regelaàr maakt het niet uit of een setpoint 
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van een sensor of van de besturing komt. Het probleem ligt hier 

meer bij de koppeling tussen de sensor en de regelaar. 

Dit was in 1984, toen het hier beschreven onderzoek begon, reden om de 

volgende onderzoek-opdracht te formuleren: "Het ontwerpen van een regelal

goritme voor industriële manipulatoren•. 

Voordat een eventueel regelalgoritme ontworpen kan worden dienen een aan

tal essentiële vragen gesteld worden: 

1. Welk proces moet er geregeld worden ? 

Als aan de performance van een regeling hoge eisen gesteld wor

den zal een nauwkeurige kennis van het te regelen proces vereist 

zijn. Dit betekent dat er een mathematisch model van het fysisch 

proces moet zijn. In paragraaf 1.1 zal hierop verder ingegaan 

worden. 

2. Welke eisen worden aan de regeling gesteld ? 

De achtergrond van de vraag is in wezen: welke ongewenste effec

ten, door de mechanische/electrische constructie van de manipu

lator veroorzaakt, moeten geëlimineerd worden. Te denken valt 

aan beïnvloeding van de te volgen baan van de robot door: 

1. een variabele werklast, 

2. een niet volledig starre constructie van de robot, 

3. interacties van de verschillende vrijheidsgraden van de 

robot met elkaar en 

4. effecten t.g.v. speling en hysteresis in de aandrijving. 

In paragraaf 1.2 zal hierop verder ingegaan worden. 

3. Hoe worden de prestaties van de robot geëvalueerd ? 

Er moet een mogelijkheid zijn om, buiten het proces om, de wer

kelijke performance van het geregelde systeem te controleren. De 

eenvoudigste oplossing van dit probleem is het gebruiken van de 

sensoren van het systeem zelf (b.v. rotatie-opnemers op de as 
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van de actuatoren). Helaas voldoet deze oplossing niet; de enige 

manier om de beweging van een manipulator te meten is buiten het 

normaal aanwezige sensor-systeem om. In paragraaf 1.3 zal hier 

verder op ingegaan worden. 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zal de modellering van een robot beschreven 

worden, in hoofdstuk 5 zal dieper ingegaan worden op een aantal regeltech· 

nische aspecten en, ten slotte, zal in hoofdstuk 6 een meetsysteem be

schreven worden dat in staat is de positie van de eindeffector te bepalen. 

1.1 Modellen yan robots. 

In beginsel bestaan er twee methÓden om tot een model van een robot te 

komen: 

1. Begin met een robot met één vrijheidsgraad en probeer een model 

samen te stellen dat zo nauwkeurig mogelijk het fysische proces 

van de robot beschrijft. Probeer vervolgens dit model uit te 

breiden naar meerdere vrijheidsgraden. 

2. Begin met het model van een geïdealiseerde robot (met starre 

lichamen, geen speling en geen wrijving) met n vrijheidsgraden. 

Probeer vervolgens in dit model parasitaire effecten, zoals b.v. 

een niet-starre aandrijving te verdisconteren. 

De eerste methode kan zonder meer toegepast worden voor systemen met één 

vrijheidsgraad ([49],[104] en [11]). Bij de uitbreiding naar een model van 

een robot met meerdere vrijheidsgraden komen echter aanzienlijke problemen 

aan het licht [11], met name interacties tussen de verschillende vrij

heidsgraden zijn moeilijk in het model te verwerken. Een algemene en over

zichtelijk procedure om op deze wijze tot een foutloos model te komen is 

moeilijk te geven en in de praktijk wijkt men uiteindelijk uit naar de in 
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punt twee voorgestelde methode ([49]. [104]. [11]). Daarbij komt nog dat 

de modellen, voortvloeiend uit methode één, over het algemeen te ingewik

keld zijn om bruikbaar te zijn in regelalgoritmen en simulaties. Dit im

pliceert dat na de modellering een model-vereenvoudiging nodig is, met als 

resultaat veelal het model dat volgt uit de eerste fase (starre robot, 

wrijvingsloos, spelingsvrij) van methode twee. 

In publicaties ([74] en [101]) is de eerste fase van methode twee (model

lering van een starre, wrijvingsloze en spelingsvrije robot) al vergaand 

uitgewerkt; we stuiten echter op een aantal vervelende nevenproblemen: 

1. De aangedragen methoden waren tamelijk complex, waardoor inhe

rent nagenoeg geen inzicht verkregen werd. 

2. De gebruikte notatie wijze vergde veel verbeeldingskracht van de 

lezer. 

3. De aanwezige literatuur ging nauwelijks in op een modellerings

strategie die efficiënt te implementeren was op een numerieke 

sequentiële machine. 

Dit was voldoende reden om, uitgaande van de bekende theorie, een methode 

van modellering te ontwikkelen die de genoemde problemen elimineert. In 

hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van de modelleringsmethode. Hoofd

stuk 3 geeft enige optimaliserings-filosofieën en laat zien wat er zoal 

mogelijk is met het aangedragen modelleringsalgoritme. Beide hoofdstukken 

kunnen worden gezien als een didactisch getinte inleiding. 

In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op de modellering van niet-starre ro

bots. 

1.2 3D-meetsysteem. 

In paragraaf 1.1 is gesproken over modelvorming. Bij elk model van een 
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fysisch systeem moet de mogelijkheid bestaan van model-ve.rificatie; er zal 

altijd gecontroleerd moeten worden of de mathematische abstractie van het 

proces inderdaad in voldoende mate overeenkomt met het proces. 

Voor het ontwerpen van regelalgoritmen geldt eveneens dat de performance 

van een regeling beproefd moet kunnen worden voordat er een uitspraak 

gedaan·kan worden over de kwaliteit van het algoritme. 

We zien dus dat, bij de voortzetting van dit onderzoek, er dringend be

hoefte zal ontstaan aan een meetsysteem dat in staat is de bewegingen van 

een robot te bepalen. Ook buiten de enge grenzen van de in dit proef

schrift behandelde materie kan zo'n systeem interessant zijn. Men denke 

bijvoorbeeld aan kalibratiemetingen en afnametests van robots. 

Een eerste oplossing van dit probleem is de sensoren te gebruiken die al 

aanwezig zijn voor de normale besturing van de robot (b.v. hoekopnemers op 

de actuator-assen). Het grote bezwaar tegen deze oplossing is dat dan niet 

de grootheid gemeten wordt waar we primair in geinteresseerd zijn (n.l. de 

baan die het Tool Center Point door de ruimte beschrijft) maar een secun

daire grootheid die hiermee verband houdt. Dit impliceert o.a. dat door

buiging van constructiedelen van de robot niet gesignaleerd worden. Deze 

oplossing valt dus af. 

Meetsystemen die in 1984 op de markt of in ontwikkeling waren hadden geen 

van allen de gewenste nauwkeurigheid ([9], [34], [43], [63], [90], [106]). 

In hoofdstuk 6 wordt een meetsysteem beschreven dat in staat is dynsmisch 

de positie van het T.C.P. te meten. 

1.3 Slotopmerkin&. 

In dit proefschrift is getracht op systematische wijze het ontwerptraject 

van een regelalgoritme te doorlopen, van modelconstructie via regelalgo 
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ritme naar systeemverificatie. 

Aangezien de onderwerpen vrij divers van aard zijn is er voor gekozen elk 

hoofdstuk apart van een conclusie te voorzien. De behoefte aan een slot

conclusie voor het gehele werk is daardoor vervallen. 
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MQDELI.ERING VAN STARRE ROBQTS 
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Dynamische modellen van starre robots zijn reeds welbekend ( [2 J, [ 3], 

[24], [42], [55]. [64], [74]. [82]. [85], [94]. [97], [98]. [101]). De 

principes waarop de beschrijving van mechanische manipulatoren zijn geba

seerd, vloeien voort uit de .volgende twee benaderingswijzen: 

1. de energiebeschouwing (o.a. Lagrange) of 

2. de krachten/momenten-beschouwing. 

Alhoewel energiebeschouwingen mathematisch de elegantste zijn, leiden ze 

tot algoritmen die numeriek aanzienlijk inefficienter zijn dan de algorit

men die gebaseerd zijn op de principes van NewtonjEuier, In het vervolg 

van deze dissertatie zal dan ook gebruik gemaakt worden van de krachten

/momenten-beschouwing. 

·Aangezien dit proefschrift zich toespitst op de numerieke implementatie 

van algoritmen en niet zozeer op fundamentele mathematische afleidingen is 

er niet voor de tensor rekening (de meest voor de handliggende represen

tatie wijze) gekozen. 

Zonder een discussie te willen voeren over verschilJ-ende notatie-wijzen, 

hun onderlinge voor- en nadelen, wordt in dit hoofdstuk een notatie-wijze 

gebruikt (zie appendix A.2.1) die zodanig is samengesteld dat, de in deze 
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notatie geformuleerde formules, zich goed lenen voor een numerieke imple-

mentatie ((115]). 

In principe zijn er twee soorten dynamische modellen mogelijk nl.: 

1. Het directe mpdel 

Dit model beeft als ingangssignaal bet moment op de scharnieren 

~ en daarmee samenhangend als uitgangssignaal, de boekstand van 

deze scharnieren~ (zie fig. 2.0.1). 

geometrie traaghelds 
Informatie Informatie 

\ IJ J l 
' 

M --- Robot 'fJ 

figuur 2.0.1 

Het directe model van een robot. 

Dit model beeft de vorm van een stelsel niet-lineaire, gekoppel· 

de tweede-orde-differentiaalvergelijkingen. 

2. Het inverse model 

Als ingangssignaal wordt nu de hoekstand van de scharnieren 

genomen en als uitgangssignaal het moment dat nodig is om deze 

stand van de scharnieren te verkrijgen (zie fig. 2.0.2). 

Dit model beeft de vorm van een algebraïsche vergelijking. 

In bet vervolg van dit hoofdstuk zal de robot worden beschreven als een 

relatie tussen de hoekstand van de scharnieren en het koppel op deze 
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scharnieren. Eerst zal een algemene beschouwing gegeven worden die zowel 

geometrie 
Informatie 

traagheld a 
Informatie 

\ v \ v 

Robot 

figuur ?.0.2 

Het inverse model van een robot. 

geldt voor de directe als de inverse modellering; hierna zal de algemene 

theorie toegespitst worden op de beide modellen afzonderlijk. 

Aan dit hoofdstuk zijn de volgende appendices toegevoegd: 

A.2.1. Notatie-afspraken, 

A.2.2. Dynamische niet-lineariteiten, 

A.2.3. Herformulering van het algemene model en 

A.2.4. Modellering van een starre robot met twee vrijheidsgraden. 

2.1. De algemene robotmodellering. 

We beschouwen de robot als een open kinematische keten van n lichamen die 

verbonden zijn door scharnieren, die maar één graad van vrijheid bezitten, 

de te weten de hoek ~i' waarbij i het i lichaam aangeeft (zie fig. 2.1.1). 

In dit hoofdstuk wordt een relatie afgeleid tussen de hoek ~i en het 
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moment, aMi op het scharnierpunt i. 

figuur 2 .1.1 

Schematische voorstelling van een robot. 

Als de positie van de robot verandert, veranderen ook voor een waarnemer 

in het inertiaal stelsel (de vaste wereld) de parameters, die de eigen

de schappen van het i lichaam beschrijven. 

We voeren nu n+l verschillende assenstelsels in, te weten: 

1. één inertiaal stelsel en 

2. n coördinatenstelsels, die verbonden zijn aan de n lichamen van 

de robot. 

In . principe zijn de body-fixad-coördinatenstelsels willekeurig maar ter 

wille van de eenvoud zullen we elk van deze stelsels orthonormaal kiezen 

met de oorsprong in het massamiddelpunt van ·het bijbehorende lichaam. 

Verder worden alle parameters die de robot beschrijven uitgedrukt in deze 

body-fixed-coördinatenstelsels. In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.1) zal een 

optimale keuze voor dit stelsel afgeleid worden. 
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i , de de 
Laat de matrix Ai+l' de transformatie van het (i+l) naar het i stels-

0 el beschrijven en de matrix Ai' de transformatie van het ide stelsel naar 

0 het inertiaal stelsel (dus Ai -

de Beschouwen we nu het i lichaam met zijn kinematische en dynamische para-

i u i 1 i u i 1 i 
meterverzameling, ( ~i' ~i' h• ·hl (zie fig. 2.1.2) resp. (mi' Ji}. 

figuur 2.1.2 

De kinematische parameters van de ide link. 

De bovengenoemde kinematische en dynamische parameters bepalen de eigen-

schappen van de robot en moeten derhalve vóór de modelvorming bekend zijn. 

De twee verschillende typen parameters met hun elementen en hun bijbeho-

rende betekenis zijn; 

1. De parameters die de configuratie bepalen; 

i 1 
~i: een eenheidsvector parallel aan de rotatie-as met het 

(i-l)de lichaam, uitgedrukt in het ide coördinatensysteem. 

i u 
~i: een eenheidsvector parallel aan de rotatie-as met het 

(i+l)de lichaam, uitgedrukt in het ide coördinatensysteem. 
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iji: de verbindingavector tussen het zwaartepunt van het ide 

i 1 lichaam en het aangrijpingspunt van de vector ~i' uitge-

de drukt in het i coördinatensysteem. 

ij~: de verbindingavector tussen het zwaartepunt van het ide 

i u lichaam en het aangrijpingspunt van de vector ~i' uitge-

de · drukt in het i coördinatensysteem. 

2. De parameters die de dynamica bepalen; 

de mi de massa van het i lichaam, deze is onafhankelijk van de 

keuze van het coördinatensysteem. 

iJ.: de traagheidstensor van het i de lichaam uitgedrukt' in het 
1 

ide coördinatensysteem. 

Own. 2.1.1 

In de gangbare theorie wordt het begrip "homogene coördinaten" 

ingevoerd. Deze coördinaten geven bij rekenkundige bewerkingen een 

onnodig verhoogde complexiteit en hebben verder het nadeel dat de 

bijbehorende transformaties niet-lineair zijn. 

Met de tot nu toe ingevoerde coördinatenstelsels is het mogelijk de kine

matica (dit is de baan van de robot als functie van zijn vrijheidsgraden) 

te beschrijven. De afleidingen zijn gegeven in appendix A.2.2. 

1. de hoeksnelheden 

1 . 
~i - ~i-1 + ~i ~i (2.1.1) 

De hoeksnelheid van het ide lichaam wordt dus bepaald door: 

1. de hoeksnelheid van het (i-l)de lichaam, ~i-l en 

de 1 
2. de rotatie van het i scharnier, ~i ~i· 

Differentiatie 

w - w -i -i-1 

van (2.1.1) geeft: 

1 . 
(~ix~i)~i 

1·· 
+ ~i~i + 

2. de lineaire snelheden 

(2.1.2) 
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(2.1.3) 

De snelheid van het ide lichaam wordt dus bepaald door: 

de l. de snelheid van het (i-1) lichaam, !t-l' 

2 een component die het gevolg is van de rotatie van het 

de u (i-1) lichaam met zijn bijbehorende arm, ~1 _ 1xj 1 _ 1 en 

3. een cómponent die het gevolg is van de rotatie van het 

de 1 i lichaam met zijn bijbehorende arm, wix(-ji). 

Differentiatie van (2.1.3) geeft: 

. . u . u 
!i - !i-1 + (~i-1x(~i-1xji-1)) + (~i-1xji-1) + 

1 . 1 
+ (~1x(~ix(-ji))) + (~ix(-ji)) (2.1.4) 

Vanuit ~O - ~O - !o - !o - ~ worden ~i' ~i' !i en !i recursief bepaald. 

Opm, 2.1.2 

Alle kinematische variabelen worden uitgedrukt in het inertiaal 

stelsel. De achtergrond hiervan wordt verduidelijkt in appendix 

A.2.2. 

Opm. 2.1.3 

Door voor !o de zwaartekrachtversnelling i te nemen, kan eenvoudig 

de gravitatie in rekening worden gebracht. 

Nu de kinematica in termen van de robotparameters en de hoeken ~i uitge

drukt is, kunnen de krachten en de momenten bepaald worden (zie fig. 

2.1.3). 

1. Het kraçhteneyenwiçht 

1:~ - mt!i • i~i 

~~ + ~i - i~i 
(2.1.5) 

(2.1.6) 
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Ei(IUur 2.1.3 

De ide link van een robot met zijn krachten en koppels. 

Er geldt, 

F~ - .pl 
·]. -i+l (2.1.7) 

dus: 

(2.1.8) 

2. Het momentaneyenwicht rond het zwaartepunt 

(2.1.9) 

(2.1.10) 

Dus m.b.v. ( 2. 1. 7) en momenten evenwicht i i u (Mu - M1 ) ~ n ..ti -i · i+l 

vinden we: 

(2.1.11) 

Als belasting van de robot gebruiken we Fu en Mu beide aangrij--n -n 

pend in j~. 

Modellering gebaseerd op de krachten/momenten beschouwing kan met het oog 
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op de benodigde rekentijd inefficiënt zijn want de berekingen ( (2 .1.1), 

.... ' (2.1.4) v~or i - 0, ... , n) en (2.1.5), ... , (2.1.11) voor i-n, 

0 ) ) moeten sequentieêl uitgevoerd worden. 

2.2 De inverse r9botmodellerin&. 

De in paragraaf 2.1 afgeleide formules zijn nu, omdat ~i bekend is, een

voudig uit te rekenen. 

Omdat de ter beschikking staande vrij programmeerbare rekenmachines meren-

deels tijd-discreet werken moeten de afgeleide formules nog omgezet worden 

naar hun tijd-discreet equivalent. 

Alhoewel pas in hoofdstuk 3 optimaliteitscriteria aan bod komen is het 

hier zinvol het volgende op te merken: 

1. Vergelijking (2.1.5): i~i- mi!i is door de vele vermenigvuldi

gingen die er nodig zijn om !i te berekenen in sommige gevallen 

efficiënter uit te rekenen door !i (numeriek) te differentiëren 

b.v.:. 

met: 

k : de discrete tijdvariabele en 

Ts : de sample-tijd. 

2. Een zelfde redenering geldt voo.r (2 .1. 9): il;:li - J è1 + r:'ixJ ir:'i · 

Efficiënter is ook hier numeriek te differentiëren b.v.:. 

d 
il;:li(k) - dt(Ji(k)r:'i(k)) ~ (Ji(k)r:'i(k) + 

- Ji(k-l)r:'i(k-1))/Ts 
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2.3. De directe robotmodellering. 

In appendix A.2.3 is afgeleid dat de robot aan de volgende n, niet 

lineaire, gekoppelde tweede orde differentiaalvergelijkingen voldoet: 

(2.3.1) 

met: 

a~ het gegenraliseerde aandrijfkoppel op de schanierverbindin-

gen, 

H(p) : de nxn tensor die de massatraagheid van de links verte-

genwoordigt en 

~(~.p) : de nxl tensor die een maat is voor de dynamische niet--

lineariteiten. 

In principe zijn er twee methoden om (2.3.1) op te lossen, te weten: 

1. Eerst (2.3.1) discretiseren (via een numeriek differentieschema) 

en daarna de verkregen vergelijking oplossen. 

2. Oplossen van (2.3.1) met een numerieke integratie methode voor 

het oplossen van differentiaalvergelijkingen. 

Beide methoden zullen besproken worden. 

2.3.1 Het oplossen van de differentiaalvergelijking na discretisatie, 

We voeren een discrete tijdvariabele, k en een sample-tijd, Ts in. Her

schrijven van (2.3.1) levert: 

M(k)- H(~(k))~(k) + Z(~(k),~(k)) 
a- - - - - -

(2.3.1.1) 

Er moet nu een afbeelding van de differentiaaloperator naar de discrete 
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tijd gevonden worden. In de literatuur zien we dat er legio mogelijkheden 

zijn ([17], [9~]. [94], [111]), maar hier zullen we ons tot de eenvoudig· 

ste beperken, n.l de achterwaartse differentie; 

gt(f(k)) ~ (f(k)·f(k-1))/Ts 

Na discretisatie wordt vergelijking (2.3.1.1): 

2 
a~(k) - H(~(k))(~(k) • 2~(k·l) + ~(k-2))/Ts + 

+ Z(~(k),(~(k)-~(k-1))/Ts) 

(2.3.1.2) 

(2.3.1.3) 

Als ~(k-1), ~(k-2) en a~(k) bekend zijn, kan uit de (algebraische) verge· 

lijking (2.3.1.3) ~(k) bepaald worden. 

De vergelijking (2.3.1.3) kan op meerdere manieren opgelost worden; de 

meest bekende methode is die van Newton/Raphson. V. d. Linde [60) be· 

schrijft hoe, in samenhang met het inverse model, dit verwezenlijkt kan 

worden. 

Qpm.2.3.1.2 

Voor willekeurige ingangskoppels is de convergentie van het Newton-

/Raphson-algoritme moeilijk te waarborgen. 'IJ. Leeuwen [57] geeft 

een verklaring voor dit feit. 

2.3.2 Het direct oplossen van dé differentiaalvergelijking. 

De in paragraaf 2.3. geponeerde vergelijking (2.3.1) wordt nu eerst nader 

toegelicht. 

Alle signalen worden hiertoe in de volgende twee delen opgesplitst: 

1. één component die alléén afhankelijk is van ~ en ! en 

2. één component die alléén afhankelijk is van~ 

In appendix A.2.3. zal afgeleid worden dat geldt: 
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a~ - H(p)f + ~(p.~) 
1 d 

(~1 Ul(p)) 

1 d 
(~2.U2(p)) 

en ~(p.~) -

1 d . 
(e .V (rp,rp)) 
-n -n - -

(2.3.2.1) 

(zie voor betekenis symbolen appendix A.2.3). 

Vergelijking (2.3.2.1) moet nu nog opgelost worden. Hiervoor schrijven we: 

f- H- 1 (p)(a~ - ~(p.~)) (2.3.2.2) 

Opm. 2.3.2.1 

Dit is een symbolische notatie; in de praktijk wordt p opgelost uit 

(2.3.2.1) en dit kan zonder problemen omdat de matrix H semi-posi-

tief definiet is. 

Van Wijck [105] heeft beredeneerd dat de oplossingsmethode gebaseerd zou 

moeten zijn op een predietor/corrector-methode ( [ 93]). Het algoritme is 

dan als volgt: 

1. Maak een schatting van p(k) en p(k). 

2. Bereken uit (2.3.2.1) f(k). 

3. Integreer f(k) tweemaal om p(k) en ~(k) te bepalen. 

4. Corrigeer, met hetgeen in punt 3 is gevonden, de schatting van 

p(k) en ~(k). 

5. Ga naar 2. 

In de praktijk voldoet een predietor/corrector-methode ( [92]) met een 

vierde-orde Adams-Bashforth-predictor en een derde-orde Adams-Moulton-cor-

rector goed. Een expliciete uitwerking van dit algoritme is gegeven in 

[105]. 
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HOOFDSTUK 3 

OPTIMALE KEUZE COORDINATENSYSTEMEN. 

3.0. Inleiding. 

In hoofdstuk 2 vinden we de formules die een robot beschrijven. Bij de 

afleiding van deze formules is om didactische redenen geen rekening gehou

den met de numerieke efficiêntie. In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoe

verre het rekenalgoritme ([37], [38], [100]) vereenvoudigd kan worden, met 

als optimaliseringscriterium het aantal benodigde vermenigvuldigingen. 

De keuze van het body-fixad-coördinatensysteem ~s. uit wiskundig oogpunt, 

willekeurig. Bij real-time toepassingen (b.v. simulaties of digitaal rege

len) is er echter een ander criterium dat de keuze van het assenstelsel 

beïnvloedt. Hier is niet meer het gemak van de "modelleur" doorslaggevend 

maar de rekenkundige efficiêntie van het algoritme. 

Met andere woorden: 

_Een ideaal assenstelsel, beschouwd vanuit het oogpunt van een nume

riek sequentiêle machine, is dat assenstelsel dat het minste aantal 

rekenkundige bewerkingen (-vermenigvuldigingen) vereist. 

In paragraaf 3.1 wordt aangetoond dat de Denavit/Hartenberg-conventie [24] 

de gelukkige eigenschap heeft dat het aantal vermenigvuldigingen om alle 

relevante transformaties uit te voeren minimaal is ([116]). 

Uitgaande van de resultaten van 3.1 zal in paragraaf 3.2 bekeken worden of 
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het efficiënter is om de kinematica enjof dynamica in het inertiaal stel

sel uit te rekenen danwel in het body-fixedcoördinatenstelsel. 

In 3.3 zal een resumé gegeven worden van de in paragraaf 3.1 en 3.2 afge

leide resultaten. 

3.1. Optimale keuze assenstelsel 1. 

In deze paragraaf zal aangetoond worden dat de Denavit/Hartenberg-conven

tie, vanuit een numeriek oogpunt, een optimaal body-fixed assenstelsel is. 

De bewijstrent is als volgt: 

1. Formuleren van alle mogelijke_ bases van het ide lichaam. 

(sub-paragraaf 3.1.1) 

2. Uitrekenen van de bij 1 gedefinieërde bases horende transforma

tie matrices. 

(sub-paragraaf 3.1.2) 

3. Vereenvoudigen van de onder 2 gevonden transformatiematrices 

onder de aanname dat de basis orthonormaal is. 

{sub-paragraaf 3.1.3) 

4, Keuze optimale basis. 

(sub-paragraaf 3.1.4) 

3.1.1 Verzameling van alle mogelijke bases. 

Beschouwen we het ide lichaam met zijn twee schanier-assen (zie fig. 

3.1.1.1). 
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Het ide lichaam met zijn coÖrdinatenstelsel 

en rotatie-assen. 

i 1 i u Aangezien geroteerd wordt langs de rotatie-assen ~i en ~i is het duide-

lijk dat het body-fixed-assenstelsel opgebouwd zou moeten worden met deze 

vectoren. 

i 1 i u i 1 i u 
Nemen we ~i~ ~i en (~i' ~i)~ 0 dan kan algemeen gesteld worden dat: 

i i u i 1 i u i 1 
xj·as ~ iujl ~i +iuj2 ~i +iuj3 ~ix ~i j - 1 • 2, 3 (3.1.1.1) 

Noem dit het ide stelsel. 

Opm 3.1.1.1 

i 1 
Als ~i 

iu iliu 
- ~i of ( ~i' ~i) - 0 dan is de keuze van het ideale stel-

sel triviaal. 

In eerste instantie wordt niet aangenomen dat het stelsel orthonormaal is, 

er wordt wel verondersteld dat het stelsel een basis in 13 is. 

Dit betekent o.a. dat iedere rij en iedere kolom van de matrix il: -
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(iujk) 3x 3 minstens één element moet hebben dat ongelijk nul is. Verder 

moet de rang van de matrix i~ gelijk zijn aan drie, dus det(i~) ~ 0. 

de 
Voor het (i+l) lichaam geldt uiteraard dezelfde redenatie: 

i+l i+l u i+l 1 i+l u i+l 1 
xj -as ~ i+l0 jl ~i+l +i+1°j2 ~1+1 +1+1°j3 !i+lx !i+l 

j - 1, 2, 3 (3.1.1.2) 

3.1.2 De transformatiematrix. 

Het probleem is nu de transformatiematrix te vinden van het (i + l)de naar 

de i 
het i stelsel; noem deze matrix Ai+l" Er -wordt geroteerd om de assen 

i u i+l 1 
~i en ~i+l dus: 

i u i+l 1 
ei .... ~i+l (3.1.2.1) 

Met de betekenis: 

i+l 1 over in ieu .. ~i+l gaat -1 
i u 

Een vector liggend in een vlak loodrecht op ~i zal geroteerd worden in 

dat vlak. Dus: 

i u i u i 1 i+l 1 i+l u . 
~i x( ~ix ~ 1 )/sin(a1 ) ~ sin(~i)( ~i+lx ~i+l)js1n(ai+l) + 

i+l 1 i+l 1 i+l u . 
+ cos(~1 )( ~i+lx( ~i+lx ~i+l))/s1n(a1+1 ) (3.1.2.2) 

en: 

i u i 1 i+1 1 i+l u . 
( ~ 1x ~i)/sin(ai) ~ cos(~1)( ~i+lx ~i+1 )/s1n(ai+1 ) + 

i+1 1 i+l 1 i+l u 
- sin(~i)( ~i+1x( ~i+1x ~i+l))/sin(ai+1 ) (3.1.2.3) 

i 1 i u 
met cos(ai) - ( ~i· ~i) (zie fig. 3.1.2.1). 

Ve.rder geldt: 

i u i u i 1 i u i 1 i u i u i u i 1 
~ix( ~ix ~i) - ( ~i· ~i) ~i · ( ~i· ~i) ~i 

i u i 1 
- cos(ai) ~i - ~i (3.1.2.4) 

i u i 1 i u i 1 
De componenten van ~i' ~i en ~ix ~i zijn de componenten van de geïnver-

teerde matrix i~. Stel: 
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I u 
!J+ ,x .!J+ 1 
sin cx1+1 

,, ,, 
I I u 

!..r+1x(!j+,x..!J+1) 
sin cxt+1 

' ', )--------
1 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

figuur 3.1.2.1 

Draaiing over de hoek ~i· 

i 611 i 621 

i u 
i 612 

i 1 
i 622 e. - e --1 -i 

i 613 i 623 

-1 
met i 8 - (i6kj)3x3 =iE 

i u i 1 en ~ix ~i -
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i 631 

i 632 

i 633 

(3.1.2.5) 

In appendix A.3.1 zal aangetoond worden dat geldt: 

i 
Ai+l - (~j)3x3 

~j - zklylj + cos(~i)(zk2y2j + zk3y3j) + sin(~i)(zk2y3j + 

- zk3y2j) (3.1.2.6) 

met: 

(3.1.2.7) 

en 
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[

cos(ai+l) 

y- (ykj)3x3- sin(ai+l) 

0 

3.1.3 Ortbonormale basis. 

1 

0 

0 

T 
i+ll: (3 .l. 2. 8) 

Tot nu toe is nog niet aangenomen dat de basis orthonormaal is. Deze rand-

voorwaarde wordt verder uitgewerkt in deze subparagraaf. 

Ten eerste hebben we de orthonormale condities: 

i i 
( ~j. ~) - 6jk j, k-1, 2, 3 

en ten tweede hebben we de condities die voortvloeien uit bet rechtsdraai-

end en orthogonaal zijn van het assenstelsel: 

{l, j, k) - (1, 2, 3), (1, 3, -2), (2, l, -3) 

met x • -x -·m -m m - l, 2, 3 

Dit impliceert dat de matrix 11: drie vrijheidsgraden heeft. 

b (3.1.3.1 ) 

Uitwerken van de condities (3.1.3.1) levert een vergaande vereenvoudiging 

op van de matrix Z. 

Laten we als voorbeeld beschouwen: 

Dit geeft: 

i i i u 
~lx ~2 - (iall !i + 

(3.1.3.2) 

Uitwerken van (3.1.3.2) geeft: 

ia31- (iall ia23 ·iu13 ia21)cos(ai) + (ial2 ia23 ·ial3 iu22) 

ia32- · (iall ia23 -iul3 ia21) · (ial2 ia23 -ia13 iu22)cos(al) 

(3.1.3.3) 

In (3.1.3.3) herkennen we de componenten van de matrix iö. Voor het bere-



Hoofdstuk 3 -27-

kenen van de matrix iA is nu alleen nog det(~) nodig. Deze volgt uit: 

det(~) - u32( 0 llu22 - 0 12°21) - 0 32(ull0 23 - ul3u21) + 

+ 0 31(0 12°23- 0 13°22) 

- 1/sin2(cr) (3.1.3.4) 

Als we nu (3.1.3.3) en.(3.1.3.4) substitueren in (3.1.2.9) dan verkrijgen 

we het volgende resultaat: 

-cot(cri) 

l/sin(cr
1

) 

0 

iull+iul2cos(cri) iul2sin(cri) iul3sin(cri) 

- iu2l+iu22cos(cri) iu22sin(cri) iu23sin(cri) 

iu3l+iu32cos(cri) iu32sin(cri) iu33sin(ai) 

3.1.4 Keuze optimale basis. 

(3.1.3.5) 

Uitgaande van (3.1.2.5), (3.1.2.6), en (3.1.3.5) wordt er een basis afge-

leid, die de eigenschap bezit, dat er een minimaal aantal vermenigvuldig-

ingen is vereist voor de berekening ervan. 

Er worden twee afleidingen gegeven, te weten: 

1. een intuïtieve en 

2. een analytische. 

de Uitgaande van de transformatie, van het (i+l) stelsel naar het 

i de stelsel, proberen we of er een transformatiematrix 1Ai+l be

staat, die als eerste rijvector de vector [1 0 0] heeft. 

De matrix heeft dan de volgende vorm: 
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Op de plaatsen met een punt, moeten dan wel cos(7)· en sin(7)· 

termen komen te staan, met 1 een willekeurige hoek, dus: 

0 

.:n(y)l 
cos(-y) ·sin(-y) 

Deze matrix kan nooit de transformatie beschrijven tussen het 

de de (i+l) en het i stelsel, omdat in het algemene geval de x-as van 
de· 

het i stelsel niet afgebeeld zal worden op de x·as van het 

de (i+l) stelsel. 

i Bijgevolg moeten de eerste rijvector en de matrix Ai+l de volgende 

vorm hebben, [cos(7) sin(7) o] resp. 

i [cos ("Y) 

Ai+l- . ~ l 
Omdat de modulus van de derde kolom gelijk moet zijn aan één ligt 

de keuze van deze kolom vast: 

i [cos(-y) 

Ai+l - . 

sin(-y) 0 l 
. sin(e) 

COS(E) 

De lege plaatsen zijn nu te bepalen uit de orthogonaliteitscondi· 

i 
ties van Ai+l: 

i [ COS('J) sin(7) 

Ai+l - ·sin(-y)cos(t) COS('J)COS(E) 

sin(-y)sin(e) cos(7)sin(e) 

Met -y - ai en e - ~i is dit een permutatie van de DenavitjHarten· 

berg-conventie [24]. 

Deze afleiding is gevoelsmatig plausibel. 
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Gaan we nu terug naar de algemene vorm van de componenten van de 

i 
matrix Ai+l, 

~j - zklylj + cos(~i)(zk2y2j + zk3y3j) + 

+ sin(~i)(zk2y3j - zk3y2j) (3.1.4.1) 

Alleen de bij de sin(~i) en cos(~i) behorende termen leveren ver

menigvuldigingen op, immers de term zklylj kan vooraf uitgerekend 

worden en is dus geen functie van de hoek ~i meer. 

Laten we zonder verlies van algemeenheid (want andere oplossingen 

kunnen we ontstaan denken uit cyclische verwisseling van de rijen) 

uitgaan van de eerste rij: 

alj - zllylj + cos(~i)(z12Y2j + z13Y3j) + sin(~i)(z12Y3j + 

- z13Y2j) 

Er zijn nu drie mogelijkheden om de vermenigvuldigingstermen nul te 

krijgen, te weten: 

1. z12 - 0 en z13 - 0 

2. y2j - 0 en y3j - 0. 

Deze oplossing is identiek aan die , van 1 door cyclische 

verwisseling. 

3. zl2y2j + zl3y2j - 0 en z12ylj - zl3y2j - 0. 

Deze vergelijkingen hebben geen andere reële oplossingen 

dan die genoemd in 1 en 2. 

Dit levert voor de matrix i~: 

De matrix i~ heeft nu nog één vrijheidsgraad over. Voor de tweede 

rij zijn er nu de volgende mogelijkheden: 

Dit levert een niet-orthogonale basis op, hetgeen dus een 
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oplossing geeft die onmogelijk is. 

2. 0'21 - 0, 0'22 - 1 en 0'23 - 0 

We krijgen nu wederom een basis die niet orthogonaal is, 

dit resulteert in een onmogelijke oplossing. 

3. a21 - 0, a 22 - 0 en a 23 - 1/sin(ai) 

Dit geeft een basis die orthonormmal is en voor de matrices 

i 
i~ en Ai+l vinden we dan: , 

[ co•(•Hll ~0 ·••<•,.,> l 
i 

- -sin(~i)sin(ai+l) -cos(~i) -sin(~i)cos(ai+l) Ai+l 

-cos(~1)sin(ai+l) sin(~i) cos(~i)cos(ai+l) 

4. a21 - cot(ai)' a 22 - -1/sin(ai) en a32 - 0 

Dit is een permutatie van geval 3. 

5. a 21 -A, a 22 - 0 en a 23 - B, met A en B willekeurige constan 

ten. 

Dit kan aleen als A - 0, we hebben nu wederom het geval 3. 

6. a 21 - 0, a22 - A en a 23 - B (A en B constanten) 

Dit kan alleen als A - 0, en dit heeft alweer als resultaat 

het geval 3. 

7. a 21 - A, a 22 - B, a 23 - C (A, B, C constanten ongelijk nul). 

Deze oplossing levert aanzienlijk meer vermenigvuldigingen 

op dan die van mogelijkheid 3. 

i De optimale keuze van de matrices i~ en Ai+l is dus: 
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i [ cos(ai+l) 0 

. Ai+l - sin(~1 )sin(ai+l) -cos(~1 ) 

-cos(~1 )sin(a1+1 ) sin(~1 ) 

Qpm. 3.1.4.1 

sin(ai+l) l 
-sin(~i)cos(ai+l) 

cos(~1 )cos(ai+l) 

De producttermen zijn nog verder uit te splitsen b.v. 

sin(a)sin(p) - l/2(cos(a-p) - cos(a+P)) 
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(3.1.4.1) 

(3.1.4.2) 

Dit kan in sommige gevallen voordelig zijn (b.v. table-look-up-be-

rekening van goniometrische functies). 

Qpm.· 3, 1.4. 2 

De eni&e significante parameter ter bepaling van de transformatie-

matrix is dus de hoek ai. 

3.2. Qptimale keuze assenstelsel 2. 

In hoofdstuk 2 zijn de 

1 u 1 
dynamica <!i, !i, ~i, 

formules van de kinematica (~i' ~i' !i' ~i) en de 

u 
~i) in het inertiaal stelsel gegeven. Dit heeft 

impliciet als consequentie dat alle robotparameters getransformeerd moeten 

worden naar het inertiaal stelsel. Het is ook mogelijk de dynamica- en 

kinematicaformules te geven in het body-fixed-coördinatensysteem. 

In dit hoofdstuk worden alle mogelijkheden met hun numerieke consequenties 

bekeken. Als criterium wordt weer uitgegaan van het aantal vermenigvuldi-
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gingen; voor het body-fixad-coördinatensysteem zal de DenavitfRartenberg--

conventie toegepast worden. 

3.2.1 De kinematica en de dynamica in het inertiaal assenstelsel. 

De betreffende formules zijn reeds uitgeschreven in hoofdstuk 2. 

Laat nu V een willekeurige verzameling van grootheden zijn. 

We definiêren vervolgens een functiefop een eindige rij (v1 , v2 , .. vn)' 

in V (n is willekeurig) als volgt: 

f((v1 , v2 , .. , vn)) • (a1 , a2 , .. ,an) 

Hierin is voor iedere j, aj het aantal vermenigvuldigingen dat vereist is 

bij de berekening van grootheid.vj. 

Omdat het totaal aantal vermenigvuldigingen van belang is, introduceren we 

nog een functie g op een eindige rij van n (n is willekeurig) natuurlijke 

getallen (inclusief nul) en wel als volgt: 

n 
g((a1 , a2, .. , an))- j:laj eI u (0) 

Voor het aantal benodigde vermenigvuldigingen van de verschUlende items 

volgt nu: 

1. transformaties 

i 0 1 u 1 
g(f(( Ai+l' Ai+l' ji' ji' ~i))) • g((4, 8, 9, 9, 0)) • 30 

2! kinematica 

g(f((~i' ~i' !i>>> - g((3, 9, 36)) - 48 

3. traaeheidskrachten 

g(f((i~i' i~i))) - g((3, 60)) - 63 

4. dynamica 

1 1 
g(f((~i' ~i' aMi))) • g((O, 12, 3)) - 15 

5. totaal - 156 
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3.2.2 De kinematica in het ide en de dynamica in het inerttaal assenstelsel. 

De al eerder afgeleide formules, die de kinematica beschrijven, moeten 

worden herschreven naar het ide stelsel. Transformeren van ~i en ~i geeft: 

1· 
~i - ~i-1 + ~i~i 

i i i i 1· 
~i - A ~i - ~i-1 + A~i~i 

i i-i i 1· 
- Ai-i ~i-1 + ~i~i (3.2.2.1) 

(3.2.2.2) 

Op analoge wijze leiden we voor !i en !i af: 

i i i-1 i i 1 i i-1 i-1 u 
!t- Ai-1 Yi-1 + ~ix(- ji) + Ai-1( ~i-lx ji-1) 
i· i i i 1 . i· i i . i i-1 i-1 
!t- ~ix( ~ix(· ji)) + ~ix(- ji) + Ai·l( ~i-1x( ~i-lx 

i-1 u i-1· i-1 u . i·l· 
x ji-1) + ~i-lx ji-l + Yt-1) <3 · 2 · 2 ·4> 

Opm. 3.2.2.1 

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: 

i· i . i· d i 
c.>i - Ac.>i en niet wi = dt( Ac.>i) 

Het differentiëren gebeurt altijd in het inerttaal stelsel. 

De formules die de dynamica beschrijven vinden we in hoofdstuk 2. 

Voor het aantal vermenigvuldigingen vinden we derhalve: 

1. transformaties 

i 0 1 u 1 
g(f(( Ai+l' Ai+l' ji' j 1 , ~i))) - g((4, 8, 9, 9, 0)) - 30 

2, kinematica 
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i i· i· 
g(f(( ~,. ~,. y,>>> - g((8, 10, 44)) - 62 

3. traagheidskraçhten 

g(f((i~i' i~i))) - g((ll, 32)) - 43 

4. dynamica 

1 1 
g(f((~i' ~i' aMi))) - g((O, 6, 3)) - 9 

5. totaal - 144 

de 3.2.3. De kinematica in het inertiaal en de dynamica in het i ___ assenstelsel. 

De formules (zie hoofdstuk 2) die de dynamica beschrijven moeten getrans

formeerd worden naar het ide stelsel. Deze transformatie geeft ons: 

i~i- m{!i 
i i . i· 
~~i - mi A ! i - mi ! i (3.2.3.1) 

i~i - ~ixJi~i + Ji~i 
i i i ! 

i~i - A i~i • A(OiJi~i + Ji~i) 
i i i i i ! 

• AOi(Ai A)Ji(Ai A)~i + AJi(Ai A)~i 
i i i i i· 

- ~ix Ji ~i + Ji ~i (3,2.3.2) 

(3.2.3.3) 

i 
+ i~i 

(3.2.3.4) 

Voor het aantal vermenigvuldigingen vinden we derhalve: 

1. transformaties 

i 0 1 u 1 
g(f(( Ai+l' Ai+l' j 1 , j 1 , ~i))) • g((4, 8, 9, 9, 0)) • 30 

2. kinematica 
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g(f((~i' ~i' !i))) - g((3, 9, 36)) - 48 

3. traagheidskrachten 

i i 
g(f((i~i' i~i))) - g((ll, 40)) - 51 

4. dynamica 

g(f((i~i· i~i· aMi))) - g((8, 20, 0) - 28 

5. totaal - 157 

3.2.4 De kinematica en de dynamica in het ide assenstelsel. 
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De formules die de dynamica en de kinematica beschriJven zijn reeds eerder 

beschreven in dit hoofdstuk en zijn te vinden onder (3.2.1) resp. (3.2.3). 

Het totaal aantal vermenigvuldigingen voor de verschillende items zijn nu 

de volgende: 

1. transformaties 

i 
g(f(( Ai+l))) - g((4)) - 4 

2. kinematica 

i i· i· 
g(f(( ~i' ~i' ~i))) - g((8, 10, 44)) = 62 

3. traagheidskrachten 

i i 
g(f((i~i' i~i))) - g((3, 24)) 27 

4. dynamic~ 

g(f((i~i· i~i· ~Mi))) - g((8 ,20, 0)) - 28 

5. totaal - 121 



-36- Hoofdstuk 3 

3.3. Representatie in een signaal-stroomschema. 

Eén van de vele mogelijke robot-regelalgoritmen maakt gebruik van het 

inverse model (zie hoofdstuk 5). De beschikbare rekenfaciliteiten (pVAX2) 

waren voor de simulatie-doeleinden nog nét toereikend. Dé bottleneck was 

echter de snelheid waarmee een daadwerkelijke implementatie van het inver-

se model uitgerekend kon worden. 

Redelijk geprijsde real-time multiprocessor-systemen (V.M. E. -concept) 

konden niet zonder meer voor deze taak gebruikt worden, terwijl de spe-

cial-purpose hardware, in de vorm van array-processoren, het budget ruim 

te boven zouden gaan. 

Er is ook nog aan de mogelijkheid van een analoog model gedacht, maar na 

verdere studie bleek deze oplossing niet echt haalbaar. In deze disserta-

tie word.t echter toch het gemodificeerde, analoge schakelschema gegeven 

omdat het vrij veel inzicht geeft in de "signaalstromen" door bet model 

(zie fig. 3.3.1 en fig. 3.3.2). 

Om het aantal vermenigvuldigingen in het analoge model te minimaliseren 

worden de dynamica en de kinematica in bet ide body-fixed assenstelsel 

uitgedrukt. 

De vermenigvuldigingen van de signalen onderling zijn erg lastig, maar de 

vermenigvuldigingen van de signalen met constante parameters zijn daaren-

tegen redelijk simpel te realiseren. 

Verder wordt alleen maar het ide link-schema uitgetekend omdat een volle-

dige robot te simuleren is door een willekeurig aantal van deze link-sche-

ma's in cascade te schakelen. 

i 1 i u 
De parameters die de link beschrijven (ai' ji' Ji' mi, 

i 
J i) worden inge-

steld met behulp van instelpotmeters. 

Beschrijving stroomkringscbema. 
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Berekening van de: 

1. transformatiematrix 

De parameters sin(ai) en cos(ai) worden ingesteld en met als 

ingang de hoek ~i kan nu de transformatiematrix, zonder signaal

-vermenigvuldigingen, worden bepaald. 

2. kinematica 

De uit te rekenen formules zijn gegeven in paragraaf 3.2.2. 

· de 
De termen, die betrekking hebben op de (i-1) link, worden 

in de simulatie van deze link uitgerekend. Het totaal aan-

tal benodigde analoge vermenigvuldigingen is 32, 

3. traagheidskraçhten 

Hiervoor zijn geen extra vermenigvuldigingen nodig. 

4. dynamica 

De uit te rekenen formules zijn gegeven in paragraaf 3.3.3. 

Het totaal aantal analoge vermenigvuldigingen is 16. 
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Gil 

KINEMATICA 

I, 
~ 

·~ 

DYNAMICA 

ficuur 3.3. la 

Analoog rekenschema van de i de link. 
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o • o+to (optolpunt) 

!. • !~ (vootorpreduot) x. • A!!. (mottlx/vootorpreduot) 

............ ~ ....... 

,-------------- --------,. r 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

!!. 

! 

b figuur 3.:3.1 

!I. • .9,x(!.x!!) 
! • !•(!x( -!!)) 
!. • !>W! (dubbel veotorprodukt) 

a 
Symbolenlijst figuur 3.3.1. 
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tinur 3.3.2 

Analoog rekenschema voor een robot. 

3.4.Conçlusies. 

Het optimale assenstelsel voor zowel de dynamica als de kinematica is het 

ide body-fixed-coördinatenstelsel. 

Opm, 3.4.1 

Alhoewel het ide body-fixad-coördinatensysteem het gunstigste is, 

heeft rekenen in dit stelsel als consequentie dat de positie van 

het T.C.P. apart berekend moet worden. 

Opm, 3.4.2 

In dit hoofdstuk is een algemene afleiding gegeven; deze is bruik 
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baar voor zowel de inverse als de directe modellering. 
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4.0 Inleiding. 

HOOFDSTUK 4 

MODELLEREN VAN FLEXIBELE ROBOTS 

-43-

In de voorgaande hoofdstukken is de afleiding van het starre-robotmodel 

gegeven. Dit model is in feite maar een ruwe benadering van het werkelijke 

fysische systeem. In de analyse van hoofdstuk 2 zijn een aantal aannames 

gemaakt waaronder het model geldig is. Eén van deze aannames is dat de 

lichamen waaruit de te modelleren robot opgebouwd is oneindig stijf zijn. 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe het model van een robot met 

niet stijve leden samengesteld kan worden. 

Na het implementeren van het niet volledig star zijn van de robotconstruc

tie zijn er (uiteraard) nog andere verfijningen aan het robotmodel toe te 

voegen b.v.: 

Modellering van een niet volledig starre aandrijving. 

Deze is al verwezenlijkt door v.d. Kruk en Werter ([49], [104]). 

De negatieve effecten van een niet volledig starre aandrijving 

zijn echter ook eenvoudig regeltechnisch te minimaliseren door 

middel van positie- en snelheidsterugkoppeling. 

Modellering van de niet-lineariteiten en de flexibiliteit van de 

gebruikte schanierverbindingen. 

Afhankelijk van de constructie en toepassing van de robot (b.v. 
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meetmachines) kunnen de gevolgen van deze niet-lineariteiten 

groter zijn dsn die ten gevolge van een niet starre link. 

Concluderend kunnen we stellen dat we als eerste verfijning van het model 

van een volledig starre robot zoeken naar een mathematisch model van een 

robot opgebouwd met niet-starre lichamen. De theorie van de niet-starre 

mechanica geeft ons als gereedschap de partiële differentiaal vergelijking 

van Navier ([80]). 

In appendix A.4.1. is een recapitulatie gegeven van de gebruikte theorie 

en notatiewijze. 

Er zijn natuurlijk meerdere methoden om een P.D.V. om te zetten in een 

numerieke algebraïsche vergelijking; tevens zijn er verschillende methoden 

om de P.D.V. van Navier af te leiden. De afleiding van de P.D.V. is in het 

kader van dit proefschrift niet belangrijk, wel de numèrieke oplossing(s· 

wijze). 

In dit proefschrift wordt principieël uitgegaan van een zwakke oplossing 

(zie distributie theorie) van de P.D. V. en zullen twee wegingsfuncties 

(van de vele mogelijke) ten tonele gevoerd worden. Deze leiden tot: 

1. de eindige-elementenmethode ([111]) en 

2. de rand-elementenmethode ([17]). 

Dit is eigenlijk de standsard (en meest bekende) oplossingswijze. 

Voor robot toepassingen geeft Sunada [86] een volledige numerieke 

implementatie van een robot met flexibele lichamen gebaseerd op de 

eindige-elementenmethode afgeleid met Lagrange. 

Oyen v. (70] is op dit werk doorgegaan en heeft aanzienlijke alge

braïsche vereenvoudigingen aangebracht. Ook in Nederland is dit 

onderzoek de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen; met 

name Koppens ([112] en [113]) die zich evenals Jonker ([114]) ge

concentreerd heeft op modelvereenvoudigingen en linearisering. 
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De rand-elementenmethode wordt op dit moment niet of zeer spaarzaam 

toegepast bij de modellering van robots. 

Beide oplossingsmethoden zullen in het vervolg expliciet aan de orde kom· 

en .. Daarna zal aangetoond worden dat de beide methoden voor de robottoe· 

passing nagenoeg identiek zijn. Als allerlaatste zal dit hoofdstuk het 

algoritme voor een niet-starre robot beschrijven. 

Een model moet altijd tenminste één aspect van de realiteit representeren. 

Dit betekent impliciet dat tijdens de modelvorming al bekend moet zijn 

waar het model voor gebruikt zal gaan worden. In dit proefschrift 

concentreren we ons op modellen t.b.v. de ontwikkeling van regelalgoritmen 

( [ 11], [ 15]. [ 20], [21]. [23], [ 32], [ 36]. [50], [ 68], [72], [ 92]). Dit 

betekent dat de nadruk ligt op een numerieke implementatie. 

Gezien de vrij grote bekendheid van de eindige-elementenmethode t.o.v. de 

rand-elementenmethode zal de laatste aanzienlijk uitgebreider behandeld 

worden. 

4.1 Zwakke oplossinzen. 

Men kan aantonen m.b.v. de theorie der distributies of m.b.v. de gegene-

raliseerde functies (ingevoerd door Schwartz in 1950) dat de P.D.V. 

(A.4.1.1.1) een oplossing heeft die voldoet aan ([17], [84]}: 

(4.1.1) 
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met: 

* ~ een (nog) te kiezen wegingafunctie en 

* * * ul,l + p(uj,k + ~.j)); is dus bekend als 

De in (4.1.1) gegeven vergelijking levert een zwakke oplossing van de 

P.D.V. In de praktijk blijken zwakke oplossingen een betere formulering te 

zijn dan hun sterke tegenhangers ([111]). 

Gevoelsmatig is de juistheid van (4.1.1) in te zien door het volgende te 

bedenken: 

De P.D.V. wordt in de ruimte 0 niet exact opgelost, de oplossing~ 

is slechts een benadering. De gewogen fout over 0 is: 

* ~0 .. ~ (ujk,j + bk)~ dO 

De oplossing van de P.D:V. die op r
2 

gelijk moet zijn aan pk ver

toont ook een fout. De gewogen fout over r 2 is: 

I - * ~r - <Pk - Pk>~ dr 
2 r 2 

Een soortgelijke redenatie voor ~ en~ op r1 geeft voor de gewo

gen fout over rl 

I - * erl .. - r (~ - ~)pk dr 

1 

In (4.1.1) wordt de fout in het volume gelijk gesteld aan de fout 

op de rand r; m.a.w. als de fout gemaakt in het volume gelijk is 

aan de fout op de rand dan compenseren ze elkaar. 

Wat nu volgt is het resultaat van wat elementair rekenwerk, waarin o.a. de 

divergentiestelling gebruikt wordt: 

* * I uJk J~ dO + I bk~ dO -
0 • 0 
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Vergelijkt men (4.1.1) met (4.1.2) dan valt op dat in drie termen de ster-

ren van plaats zijn verschoven. 

Voor de duidelijkheid laten we het verschil tussen opgelegde randvoorwaar-

den. en vrijheidsgraden los, (4.1.2) gaat dan over in: 

f uj*k j~ dO+ f bk{ dO - -f Pk{ dl' + f ~p= dl' 
n • n r r 

(4.1.3) 

Het verschil tussen de rand-elementenmethode en de eindig-elementenmethode 

* wordt bepaald door de keuze van de wegingsfunctie ~; laten we de keuze 

*i tot op dit tijdstip willekeurig (~1). Dezelfde notatie gebruiken we voor 

*i * *i 
Pk (pkl) en 11jk,j (ujkl,j). 

Opm, 4.1.1. 

Het zal in eerste instantie bevreemding wekken dat aan de wegings-

functie nog twee extra indices toegevoegd worden. Het verplaat-

singsveld heeft echter drie richtingen (1) en moet berekend worden 

voor alle punten (i). 

Voor de numerieke berekening van de oppervlakte- en volumeintegralen ver-

delen we het oppervlakte in #r en het volume in #v elementen. Als we aan-

nemen dat ~ en pk niet te veel vèranderen dat gaat (4.1.3) over in: 

#v *' #v *' ~ <f u.~1 . dO) ~(v) + ~ <f ~~ dO) bk(v) -
v-1 n J ,J v-1 n 

V V 

#r *i #r *' 
~ <f Pkl dl') ~(r) - ~ <f ~~ dl') pk(r) · (4.1.4) 

r=l rr r-1 rr 

Alle integralen zijn alleen afhankelijk van bekende functies en daarom 

zonder meer numeriek uit te rekenen. 

Invoeren van matrix/vector notatie geeft: 

i i i i 
kv ~(v) + ~ ~(v) - gr p(r) - hr ~(r) (4.1.5) 

met i de punten 1 ... #ven 1 ... #r. 

Er zit een kleine inconsequentie in de nummering van de randpunten en de 

volumepunten. Deze inconsequentie gaan we nu wegwerken. 
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Alle verplaatsingavectoren op de rand worden nu gegroepeerd tot één vector 

~t- ((~(l))T, ..• , (~(#r))T)T; hetzelfde gaan we doen met de punten in 

~ T · TT het volume, we groeperen ze tot~ - ((~(1)) , ••• , (~(#v)) ) • Voor de 

matrices k, h, g en q voeren we eenzeide notatie in. We kunnen nu (4.1.5) 

als volgt schrijven: 

[ 0 ... ][ ~·] 
0 Ku u~ 

+ [OQ"]["] 
o Qu 1.?~ 

[ •" 
Gu : ][:'] - [ •" 

HH : ][ :'J (4.1.6) 

of wel: 

KH ~ + Qt~ 1_?~ _ Gtt ~t Htt t (4.1. 7a) u u 

KH ~ + Qu 1.?~ _ Gu t Hu t . b 
u ~ u (4.1.7) 

4.1.1 Eindfse-elementenmethode. 

De meest bekende vorm van de eindige-elementenmethode maakt alleen gebruik 

van volume-elementen. Opgedrukte randvoorwaarden worden herleid tot het 

desbetreffende (rand)volume element. De beschrijvende vergelijking gaat 

dan over in: 

(4.1.1.1) 

* Als wegingsfunctie '\: kan een virtuele verplaatsing gekozen worden (zie 

b.v. [111]); deze is het meest bekend. 

Een wegingsfunctie zoals b.v.: 

*i 3 '1.<:1 - ~xl/(r ) 

werkt, onder omstandigheden, in de praktijk echter zeker zo goed (zie voor 

betekenis indices sub-paragraaf 4.1.2). 
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4.1.2 Rand-elementeumethode. 

De bedoeling van de rand-ele!llentenmethode is principieêl de volumeinte

*i gralen zoveel mogelijk te vermijden. Dit is mogelijk als ujkl,j voldoet 

aan: 

*i 
ujkl,j + 61 (i) • 0 (4.1.2.1) 

Deze notatie betekent niets anders dan dat er gezocht wordt naar het ge-

volg van een eenheidskrachtdichtheid in het punt i (~i 

in de richting 1 (zie fig. 4.1.2.1). 

.. 
0' Pil • tpannlnpcllolltllefd 

punt k 

In het punt I In cl• 

.... tf•htln• 

fiS'YYr 4.1.2.1 

In h•t punt Ie. 

r = l.!.l 

Schematische voorstelling van (4.1.2.1). 

Lord Kelvin [88] heeft een oplossing van 4.1.2.1 gevonden, deze is: 

*i À•< <1> , I 3 
~1 - u lk r + JJ ~xl r 

p~Î- a'l/r2 ((~~(3x1xk;r2 + p•s1k) + P'(n1~;r+ ~x1/r)))(4.1.2.2) 
met: 

À'- (À+3JJ)/(8~JJ(À+2JJ)), 

JJ' = (À+JJ)/(8~JJ(À+2JJ)), 
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a' - ·(À+~)/(4~(l+2~)), 

IJ' - ~/(l+p.) en 

x : de verschilvector van de excitatie en de responsie. 

De oplossing kan geverifiêerd worden door hem in te vullen in P.D.V. 

(4.1.2.1), dit is een zeer moeizame aangelegenheid. 

Er volgt nu: 

~ u;~l,j ~dO-·~ s1(i) ~dO- -u1(i) (4.1.2.4) 

Als i een volumepunt is treden er geen problemen op bij de numerieke be-

rekening van de oppervlakteintegralen. Als het punt i op het oppervlak 

genomen wordt zal de oppervlakteintegraal over r 2 singulier worden. Men 

kan aantonen (zie appendix A.4.3) dat als het punt i op het oppervlak 

genomen wordt een correctieterm -~u1 (i) toegevoegd moet worden. Invullen 

van (4.1.2.3) in (4.1.6) geeft nu: 

of te wel: 

!ut + Qt~ b~ _ Gtt t 8 tt ut 
2- - ~ 
~t + Q~~ ~~ _ G~t ~t H~t ut 

(4.1.2.5) 

(4.1.2.6a) 

b (4.1.2.6 ) 

De interpretatie van (4.1.2.6) is niet echt evident. Een (gevoelsmatige} 

verklaring zal gegeven worden in appendix A.4.4. 

4.2. Robottoepassinzen. 

De in het voorgaande besproken afleidingen hebben betrekking op een li-

chaam dat in rust is. Voor het algemene geval waarbij het lichaam zowel 
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een lineaire versnelling heeft als een hoeksnelheid en hoekversnelling 

moet de volumekracht aangepast wo.rden. 

We voeren weer een inertiaal assenstelsel en een body-fixed-assenstelsel 

(met de oorsprong in het massamiddelpunt) in (zie fig.4. 2 .1). Voor een 

willekeurig punt ~ in het lichaam geldt: 

0 0 i 0 
. xi - Ai xi + zi p- - p-

(4.2.1) 

met de (bekende) betekenis: 

0x : de positie van het punt x uitgedrukt in het inertiaal 
p-i -

stelsel, 

.de I" h 1 1c aam 

figuur 4.2.1 

0A. de transformatiematrix van het ide naar het inertiaal-
.l 
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stelsel, 

i ~ 
~i ~.positie van het punt~ uitgedrukt in het i stelsel, 

0z ~ positie van het massamiddelpunt uitgedrukt in het iner-p-i 

tiaal stelsel. 

Dit alles conform de in hoofdstuk 2 gemaakte notatie-afspraken. 

i De vector ~i wordt in ~ volgende twee delen gesplitst: 

i 0 1. de plaatsvector in niet-ge~formeerde toestand ~i en 

i i 0 2. ~verplaatsing door deformatie van het lichaam '.:,li( ~i). 

Om de vele indices te beperken wordt ~ in~x die het lichaam aangeeft 

de weggelaten omdat we voorlopig toch alleen maar het i lichaam beschrij-

ven. 

Nu volgt: 

i 0 i 
x - A1( x + u) + z 

p- - - p-

Tweemaal differentiêren van (4.2.2) geeft: 

- i- . i· - i 0 i -
p~- Ai '.:,1 + 2Ai '.:,1 +Ai(~ + '.:,1) + p~ 

(4.2.2) 

(4.2.3) 

Met verdiscontering van de inertie-krachten en het uitwendig opgedrukte 

volume-krachtdichtheidsveld u! geldt nu: 

b - -p i + f 
- p- u-

Substitutie van (4.2.3) in (4.2.4) geeft: 

i- . i· - i 0 i 
~- -p(Ai '.:,1 + 2Ai '.:,1 +Ai( ~ + '.:,1) + z> + f p- u-

(4.2.4) 

(4.2.5) 

Deze volume-kracht zal gebruikt gaanworden in (4.1.1.1) en (4.1.2.6). 

In (4.1.1.1) en (4.1.2.6) wordt als excitatie de volume-kracht b' ge-

bruikt, deze hangt als volgt samen met ~ volumekracht b: 

b + [ ~(~) l 
~{#V) 

[ 

i- . i. - i 0 i .. l -p(Ai '.:,1(1) + 2Ai '.:,1(1)+ Ai( ~ (1)+ '.:,l(l))+p~)+ u!(l) 

·p(Aii~~#V)+2Àii~(#V)+Äi(i~O(#V)+i'.:,1(#V))+p;)+u!(#V) 
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4.2.1 Ein4ige-elementeumetho4e toegepast op een robot. 

De beschrijvende vergelijking is: 

K~~ ~~ + Q~' ~' - Q 

+ z>+ f<l> l p- u-

+ z>+ r~#V) . p- u-

~53-

(4.2.6) 

(4.1.1.1) 

- 0 (4.2.1.1) 

Achtereenvolgens vermenigvuldigen met (Qtt)-l (deze matrix bestaat), iA en 

delen door de massamatrix geeft: 

i·+ 
u + 

r(l; ,, l ['" :~~(1) l [~rl (4.2.1.2) 

if(#V)/p ir i:J5~(#V) 
u-

met: ir - iA Á. en 
1 

io -
i .. 
A A •. 

l 

In het geval van een robot is de exciterende volumekracht uitermate een-

voudig; n. 1. alleen op schanierverbindingen worden volumekrachten geïn-

troduceerd. Verder zijn alleen een beperkt aantal verplaatsingen inte-

ressant en wel de verplaatsingen van punten waar de volumekrachten aan-
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grijpen. We splitsen daarom ~~ en f~ in twee stukken: 

u~~ _ [ (u~"*>T. g_T JT 

u" _ [ </*>T, (~"$)T JT 

-1-* Hier is aangenomen dat alle interessante verplaatsingen in de vector u 

gegroepeerd zijn (door hernummering van de gridpunten is hier altijd voor 

te zorgen). Nu volgt: 

[i-+~ 
u 

- +2 

i~+$ 
i
0 

:::~ + [i" J + '•<Q">-'•"•, [:::J -

_ [!~-~-*]- [i" 't(l) ]- r!:] (4.2.1.3) 

Q ir i~o(#v) l!~ 
De matrix iA(Q~~)-lK.J.+Ai leent zich tot partioneren: 

a b Uit bovenstaande vergelijking volgen (4.2.1.4 en 4.2.1.4 ): 
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b (4.2.1.4 ) 

De vergelijkingen (4.2.1.4} zijn met de bekende numerieke methoden een

voudig op te lossen. Een hinderlijke consequentie is echter dat iu~$ niet 

geëlimineerd kan worden. 

Opm. 4.2.1.1 

De uit vergelijking (4.2.1.4) volgende modes zijn een generalisatie 

van de "component modes" (Hurty [40]); de ideeën van Hurty zijn 

hiermee bevestigd. 

4.2.2 Rand-elementenmethode toegepast op een robot. 

Vergelijkingen (4.1.7a'b) geven de algemene formules weer. De exciterende 

krachten kunnen als volumekrachten en als oppervlaktekrachten geimplemen-

teerd worden. Aangezien het invoeren van randvoorwaarden als consequentie 

H tt heeft dat de matrices G en G uitgerekend moeten worden kiezen we hier 

voor het implementeren van volumekrachten. Verder zien we dat de vector ut 

te elimineren is. Bovenstaande levert ons: 

0 

Opm. 4.2.2.1 

De beide nieuw ingevoerde inverse matrices bestaan. 

(4.2.2.1) 

(4.2.2.2) 

Zoals we reeds eerder in sub-paragraaf 4.2.1 gedaan hebben, gaan we hier 

de vector u+ splitsen in u+* en u+$. Verder geven we de matrix 
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de naam X; dit levert ons het volgende: 

i··~* 

f ['~'*] 
ir 

,J [ ~= 'x; l ['~'l ~ 

-- + + + 

i i;~$ io iû.j.$ ix! ix~ i .j.$ 
u 

[!:'l [~ i~O{l) l 
['Z l p-i 

(4.2.2.3) 

ir i~O(#v) ioo 
p~i 

De vergelijking (4.2.2.3) heeft precies dezelfde vorm als het al eerder 

gevonden resultaat van de eindige-elementenmethode (4.2.1.3). Het is 

echter wel zo dat de matrices iX en iy niet identiek zijn. 

Opm. 4.2.2.2 

Het is mogelijk om enkele volume-integralen om te schrijven naar 

oppervlakte-integralen (zie appendix A.4.2). De afgeleiden van het 

verplaatsingsveld ~ kunnen echter (principeêl) niet uit de volume--

integraal gehaald worden. 

4.3 Het niet-starre-robotmodel. 

De mathematische modellen van alle niet-starre robotlinks moeten nu nog in 

het totale model van een robot ingevuld worden ([56], [70], [71]). 

In deze paragraaf zal volstaan worden met het in principe aangeven van de 

oplossing. De daadwerkelijke implementatie is dan nog vrij te kiezen en 

zal berusten op de standaard numerieke theorie om gekoppelde niet-lineaire 

tweede-orde-differentiaalvergelijkingen op te lossen. 

Voordat we beginnnen met de implementatie van de niet-starre robotlinks in 
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het starre robotmodel moeten we ons eerst de volgende twee principiêle 

vragen stellen: 

1. Welke robotparameters zullen significant veranderen door de 

flexibiliteit van een lichaam ? 

2. Hoever gaan we met het verdisconteren van de effecten van een 

niet-starre robotlink ? 

Een robotlink wordt beschreven door de parameterverzameling {mi, 

i iu i.l Ji' j 1 , Jt• ai}. Elk element van deze verzameling zal hieronder 

nader worden beschouwd; 

1. de massa mi 

Deze zal niet veranderen als gevólg van de flexibili-

telt. 

i 2. de traagheidstensor _Ji 

Deze zal wel veranderen als gevolg van de flexibiliteit. 

We zullen om de volgende twee redenen deze verandering 

niét meenemen in het totale model; 

a. de verandering zal bij de normale links relatief 

klein zijn en 

b. de verandering van de traagheidstensar heeft 

geen effect op de statische nauwkeurigheid van de 

robot. 

3. de scharnierposities :1i~:1~ 

Deze twee parameters kunnen door de flexibiliteit sig-

nificant veranderen en ze moeten daarom in bet model 

geïmplementeerd worden. 

4. de rotatieboek ai 

Voor deze parameter geldt eenzelfde redenatie als onder 

3. 
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De flexibiliteit va de robottlinks zal terugwerken op de kinematica 

van de robot. In principe zullen de snelheden veranderen als gevolg 

van de niet-starre robotlinks. In eerste instantie nemen we alleen 

de eerste orde effecten in ogenschouw. 

De in de sub-paragrafen (4.2.1) en (4.2.2) afgeleide formules moeten nu 

nog toegespitst worden op een robotlink. 

"'* Uitgaande van de vergelijkingen (4.4.2) moeten we de vrijheidsgraden u 

en ':.1-1-$ nog verdelen over het lichaam. Hiervoor is maar één mogelijkheid en 

die wordt opgedrongen door de probleemstelling; 

1. kies voor iu+* alle gridpunten "rond" de rotatieassen en 

2. kies voor iu+$ alle andere punten. 

Er komt nu een notatie-probleem om de hoek kijken, de veranderingen t.g.v. 

een niet-starre robot worden aangegeven met een ó, dus b.v.: 

de de verbinding van het scharnierpunt van het (i-1) lichaam is: 

&ij i + iJ i. 
Er bestaan nu uiteraard de volgende afbeeldingen: 

6iji ... +* 
Fi 1(':_1 ), 

Ji 

61J~ ... +* 
Fi u<':.l ), 

h 
óa1 - F (u+*) en 

"i -

if - Fi (i~i· iM':l, iFl i!'~>. -u f 
·1 -i' 

·u 

Als iM~, iM':l, iF~, i u . 
en ~i bekend zijn, 

i 
6iji. !'i en '!i' ~i kunnen f , 

-1 ·1 ·1 -u 
&i. u 

·h 
en &ai uitgerekend worden, waarmee vervolgens op de gebruikelijke manier 

de positie van het T.C.P. uitgerekend kan worden. De gegeven beschouwing 

werkt redelijk bij statische gevallen. 

De vergelijkingen van het starre-robotmodel met de nieuwe robotparameters 
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kunnen uitgaande van een eerste-orde-benadering opnieuw opgelost worden 

zodat opnieuw de gevolgen van de flexibiliteit in ogenschouw genomen 

kunnnen worden. Wat we dus hebben gevonden is een tweede-orde benadering. 

Deze methodiek kunnen.we zo vaak herhalen als maar wenselijk is (normale 

predictor/corrector~technieken [93]); de rekenkundige complicaties zullen 

dan echter problematisch worden. 

Opm. 4.3.1 

De invloed van een veranderde traagheidstensar zijn natuurlijk ook 

te verdisconteren in het uiteindelijke model. 

4.6 Conclusies. 

1. Het model van een niet-starre robotlink is met de beschikbare 

numerieke methoden/hulpmiddelen samen te stellen. 

2. De implementatie van de rand-elementenmethode en de eindige-ele

mentenmethode leiden voor een robotapplicatie tot gelijksoortige 

numerieke vergelijkingen. 

3. De rand-elementenmethode kan onder omstandigheden, met name voor 

statische problemen, superieur zijn aan de eindige-elementenmetho

de. 
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HOOfDSTUK 5 

REGELALGORITMEN VOOR STARRE ROBQTS 

5.0 Inleiding. 

Zoals in hoofdstuk 2 en appendix A.2.3 is afgeleid voldoet een starre 

robot aan de volgende D.V.: 

(5.0.1) 

Als in dit model ook nog de zwaartekracht verdisconteerd wordt dan gaat 

(5.0.1) over in: 

met: 

(5.0.2} 

al'!: : het gegeneraliseerde aandrijfkoppel op de scharnier

verbindingen, 

H(~) : de nxn tensor die de massatraagheid van de links 

vertegenwoordigt, 

;<~~~) : de nxl tensor die een maat is voor de dynamische 

niet-lineariteiten en 

g(~) : de nxl tensor die de invloed van de zwaartekracht 

aangeeft. 

Voordat we dieper ingaan op het ontwerpen van een regelalgoritme voor dit 

systeem moeten we eerst vaststellen welke grootheden er geregeld moeten 

worden ([27], [31), [62), [95], [98], [99]). Het regelen van het aandrijf· 



-62- Hoofdstuk 5 

koppel heeft practisch geen waarde daar de robots veelal worden geprogram-

meerd om een van te voren bepaalde baan te volgen of te realiseren. Het is 

dus noodzaak dat we zoeken naar een algoritme dat de gegeneraliseerde 

coördinaten ~ regelt. 

De gebruikte actuatoren ([3]. [11], [104]) zijn voor het uiteindelijke 

regelalgoritme van fundamenteel belang. Voordat we verder gaan met onze 

beschouwing zijn we dus gedwongen een bepaalde motor te kiezen. We beper-

ken ons tot gelijkstroom-motoren. Deze voldoen aan de volgende vergelijk· 

ingen: 

d 
ui - iiRi + Li dt(i) + ci~i 

ii - aMi/ci (5.0.3) 

met: 

de spanning over de 
ui de i actuator, 

i i de stroom, 

Ri de (anker)weerstand, 

Li de (anker) zelfinductie, 

ei de motorconstante, 

~i de stand van de as en 

aMi : het askoppel. 

We zien aan (5.0.3) dat het relatief eenvoudig is om het koppel te rege· 

len, dit komt namelijk neer op het opdrukken van de juiste i. Het probleem 

wordt aanzienlijk ingewikkelder als men de hoekstand wil regelen. 

Het totale overzicht wordt ook enigszins vertroebeld door de overgang van 

het electrisch naar het mechanisch domein. Deze vertroebeling lossen we op 

door voor de mechanische grootheden hun electrische tegenhangers in te 

voeren: 

(5.0.4) 

waarbij de index m aangeeft dat er sprake van een mechanische grootheid 

is. 
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Het komt er op neer dat we de robot beschouwen als een niet-lineaire 

impedantie waarmee de actuator belast gaat worden. 

Het probleem is voor te stellen als een vierpool (zie fig. 5.0 .. 1). 

f1ruur 5 .0.1 

Equivalente vierpool van een robot: met: motor. 

In het voorgaande is al geponeerd dat I !mdt (- f(t)) geregeld moet wor· 

den. De vraag is nu welke grootheid we als regelsignaal moeten gaan ge-

bruiken. Hiertoe zijn in principe drie signalen in bet systeem aanwezig. 

1. m u: 

Dit is geen electriscbe stuurmogelijkbeid en valt dus af. 

2. u: 

Deze mogelijkheid bestaat zonder meer. Door bet kiezen van de 

juiste ~ is !m (en dus ook f - J !mdt) te beïnvloeden. Voor 

het veranderen van de grootbeid !m is bet koppel ~m noodzake-

lijk. Dit koppel bepaalt op zijn beurt weer de motorstroom !· 

Het komt er dus op neer dat bij het opdrukken van een motorspan· 

ning '! een stroom ! gaat lopen die o.a. bepaald wordt door de 

mechanische belasting van de robot op de actuator. 

3. i: 

m De motorstroom drukt het koppel ~ op, dit koppel hangt volgens 

(5.0.1) samen met I imdt. Een analoge redenatie als bij 2 levert 

wederom de spanning '! op. 
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De mogelijkheden die in aanmerking komen zijn 2 en 3. Voordat er een 

gemotiveerde keuze gemaakt kan worden beschouwen we eerst de uiteindelijke 

resulterende D.V. van bet totale systeem (motoren+ robot): 

M......2. 

ui • Ri/ci(bij(f);j + zi(f.~) + gi(f)) + 
d •• . 

+ Li/ci (dt(bij (f)9'j + zi (f•f)) + gi (f)) + Ci(j'.li 

(5.0.5) 

M...__1 

ii- 1/ci(bij(f);j + zi(f.~) + gi(f)) (5.0.6) 

Vergelijken we nu (5.0.5) met (5.0.6) dan is direct duidelijk dat de twee-

de vergelijking aanzienlijk eenvoudiger is dan de eerste. Resumerend kun-

nen we dus stellen dat de meest kansrijke metbode voor het regelen die 

methode is waarbij ! als sturende variabele gekozen wordt. 

Op fysische gronden is eenvoudig in te zien dat het actuator/robot-systeem 

meetbaar is in de grootheid fl'i' dit betekent dat bet signaal 9'i als terug

koppel-grootheid te gebruiken is. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen 

we er vanuit gaan dat 9'i inderdaad als zodanig gebruikt wordt. 

5.0.1 Analyse van het robotproees. 

Door (5.0.6) is een mathematische beschrijving gegeven van het te regelen 

proces. Om enig gevoel te krijgen voor dit proces beschouwen we bet resul-

taat van appendix A.2.4: 

- [0.88 + 0.4cos(9'2) 

H(f) 

0.24 + 0.2cos(9'2) 

0.24 + 0.2eos(9'2)] 

en 

0.24 
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. l0.2(~1 ) 2sin(~2 ) - 0.2(~1 + ~2 ) 2sin(~2 )] 
~'~·~' - . 

·2 0.2cp1sin(cp2) 

Alhoewel deze resultaten slechts een voorbeeld betreffen kunnen toch enke-

le algemene geldende opmerkingen over de algemene structuur van de matrix 

H(~) en de vector ;<~.~) (dus voor n>2) gemaakt worden. 

1. Relevante eigenschappen van de matrix H(~): 

H(~) is absoluut positief definiet, 

alle coëfficienten van H(~) zijn oneindig vaak differen-

tieerbaar, 

de relatieve variaties: 

.!ll hij (~)max- hij (~)min 
· 2 h ( ) + h ( ) ij ~ max ij ~ min 

van coëfficienten op de hoofddiagonaal zijn gering en 

de relatieve variaties van coëfficienten buiten. de 

hoofddiagonaal zijn groot. 

2. Relevante eigenschappen van de vector~(~.~): 

de coëfficienten van ;<~.~) zijn kwadratisch in ~ en 

de variaties van de coëfficlenten zijn relatief groot. 

Deze eigenschappen leiden tot de volgende conclusies: 

als de robot relatief (in dit voorbeeld l~il < 0.5 m/s) langzaam 

beweegt is de invloed van ;<~~~) te verwaarlozen, 

als er slechts één vrijheidsgraad tegelijk beweegt kan een con-

ventionele P. I. -regelaar een redelijke oplossing zijn (de ro-

bustheld van dit type regelaar is voldoende om de stationaire 

afwijkingen onder invloed van parametervariaties op te vangen), 

als er meerdere vrijheidsgraden tegelijk bewegen zal een P.I.--

regelaar niet meer voldoen en 

de parametervariates zullen het nagenoeg onmogelijk maken een 
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P.I.D.-regelaar voor het gehele werkgebied in te stellen ([58]). 

De coëfficienten van H(f) buiten de diagonaal belemmeren het ontwikkelen 

van een goede regelaar; immers een excitatie bedoeld voor de ene vrij

heidsgraad komt (gedeeltelijk) terecht bij een andere. 

5.1 Regelalgoritmen. 

Voordat we dieper ingaan op een tweetal regelalgoritmen zal er eerst een 

grove klasse-indeling gegeven worden. 

Voor tijdvariante niet-lineaire systemen zijn er eigenlijk maar twee fun

damenteel verschillende regel-strategieën. 

5.1.1 Lineariseren. 

Door een slim gekozen "functie"blok in cascade met het proces te schakelen 

( [ 14)) kan de resulterende schakeling aanzienlijk eenvoudiger te regelen 

zijn. De D.V. (5.0.1) nader beschouwend zijn er de volgende mogelijkheden: 

1. Compenseren van de zwaartekrachtterm 
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lil, (f) 

oM', -~ robot • ,, 

figuur S.1 .1.1 

Compensatie van de zwaartekrachtterm. 

2. Compenseren van de dynamische niet-lineariteiten. 

z (~c;) I -·-
aM', _,,-

robot ~, 

0 M1 

figuur 5.1.1.2 

Compensatie van de dynamische·niet-1ineariteiten. 

3. Compenseren van de ttaa&heidsterm. 

Het is eenvoudig aan te tonen dat de tensor h .. (~) een inverse 
1J -

-1 heeft, deze duiden we aan met~(~). Er volgt nu: 

aMi- hij(~);j + zi(~.~) + gi(~) 
-1 - . 

aMi- him(~) [ h~j(~)~j + zm(~.~) + gm(~)J 

h" 1( ) M - im ~ a m 
.. -1 . -1 

- ~i + him(~) zm(~,~) + him(~) gm(~) (5.1.1.1) 
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In alle drie de gevallen geldt dat het compenseren alleen maar goed kan 

werken als het robotmodel met zijn bijbehorende robotparameters nauwkeurig 

genoeg bekend is. 

robot 

figuur 5.1.1.3 

Compensatie van de traagheidsterm. 

Het compenseren van de traagheidstensor wordt op dit moment, al is het in 

bescheide mate, reeds toegepast bij commerciêle robotbesturingssystemen. 

De dynamische niet-lineariteiten worden op dit moment zelden gecompen-

seerd, de reden hiervoor is dat: 

1. bij relatief langzaam bewegende robots ze meestal te verwaarlo-

zen zijn t.o.v. de effecten t.g.v. de veranderende traagheids-

tensor en 

2. een eventuele compensatie zware numerieke consequenties heeft. 

Compensatie van de zwaartekrachtterm is relatief eenvoudig (en gebeurt in 

de praktijk ook) maar gezien de extra moeite die dit kost niet echt zinvol 

omdat een klassieke P.I.D.-regelaar over het algemeen robuust genoeg zijn 

om de gevolgen van deze term te verdisconteren [58]. 

In paragraaf 5.2 zal een regelstrategie beschreven worden die het niet--

lineaire robot-proces volledig lineariseert. 



Hoofdstuk 5 

5.1.2 A4apterende regelalgpritmen. 

Eén mogelijkheid om het niet-lineaire gekoppelde proces te regelen is 

toepassing van een adapterend regelalgoritme ((1], (4], [5], [6], [7], 

[8], [28), [29], [52), [53]). 

r 

referentiemodel 

L------11-t adoptie mechanisme..,. _______ .....~ 

figuur 5.1.2.1 

Principeschema van een adapterende regeling. 

Het idee hier achter is dat op elk moment het proces geschat wordt en dat 

m.b.v. deze schatting de regelparameters ingesteld worden. 

Over het algemeen wordt het proces benaderd met een lineair model, hetgeen 

impliceert dat er restricties zijn aan de niet-lineariteit van het te 

.. regelen proces. 
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In paragraaf 5.3 zal één voorbeeld uit deze klasse van regelalgoritmen 

besproken worden en wel het. M.R.A.S. (- Model-Referentie·Adaptieve-Sy· 

steem), hierin is de parameterschatter niet meer expliciet aanwezig. 

5.2 Reselinc met een invers model. 

5.2.1. &eselprinçipe. 

In de subparagraaf 5.1.1 is al beschreven hoe het niet-lineaire robotpro-

ces gelineariseerd zou kunnen worden. In deze subparagraaf zal een regel· 

strategie beschreven worden die alle niet-lineariteiteri tracht te compen· 

se ren. 

I 

I h 

L_---·-~------J 
f1~rnur 5.2 .1.1 

Volledige compensatie van het robotproces. 

Het onderzoek naar dit regelprincipe is uitgevoerd in samenwerking met de 

afstudeerders J. v.d. Linden [59], [60] en R. v. Leeuwen [57], deze para-

graaf kan dan ook gezien worden als een samenvatting van hun werkzaamhe· 
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den. 

De drie in de subparagraaf 5.1.1 genoemde verschillende compensàtiemetho-

den zullen nu in cascade geschakeld worden (zie fig. 5.2.1.1) 

Omdat we nu volledige compensatie hebben is er niet zozeer sprake van een 

ingangskoppel aMi maar van een ingangshoek. Duidelijk is dat het lineari

serend functieblok in dit geval het al eerder besproken invers model is. 

Er is nu sprake van een (direct) robotproces en een· (invers) robotmodeL 

Om deze beide modellen te kunnen onderscheiden worden de grootheden die 

betrekking hebben op het inverse model voorzien van een asterisk-teken 

(*). In het vervolg zal blijken dat de wijze van tekenen uit figuur 

5.2.1.2 functioneel is. 

~ c~-3 invers model .I aM ~ robotl ...._ --,11:--
-········-··········-··---------------------' 

:figuur 5.2 .. 1.2 

Cascade-schakeling van het invers-robotmodeljproces. 

Als de robot exact gemodelleerd zou zijn en er bovendien ZGU gelden dat de 

begintoestand van het inverse model en het robotproces identiek zouden 

zijn dan geldt: 

* fPi - fPi voor alle t > 0 (5.2.1.1) 

In de practijk zal het inverse model nooit het robotproces kunnen compen-

seren. Een aantal redenen hiervoor zijn: 

1. Het inverse model zal in de practijk digitaal uitgerekend worden 

met inherent een bepaalde woordlengte (- introductie van gecor-

releerde rekenruis) en inherent een benadering van de differen-
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tiatie-operatie. 

2. Het inverse model zal nooit het proces volledig kunnen lineari-

seren. Altijd zullen er modelfouten en modelbenaderingen gein-

troduceerd (moeten) worden. 

Dit betekent dat de systemen in het begin elkaar nog redelijk zullen com-

penseren maar op den duur zullen er aanzienlijke afwijkingen optreden 

* tussen ~i en ~i; dit komt mede door bet niet-lineaire karakter van beide 

systemen. Deze afwijkingen zijn principieel en kunnen niet vermeden wor-

den. 

Synchronisatie van het robotproces en het invers model kan gewaarborgd 

. T * worden door de toestandsvector (~i' ~i) terug te koppelen (~i -~i en ~i 

·* -~i) ( zie fig. 5.2.1.2). De cascadeschakeling die overblijft ontaardt in 

··* een dubbele integrator (het ingangssignaal is ~i en het uitgangssignaal is 

Resumerend komt het voorgaande er op neer dat het resterende regelprobleem 

vereenvoudigd kan worden tot het regelen van een dubbele integrator. 

5.2.2 Regeling van een dubbel integrerend systeem. 

Voordat we daadwerkelijk de regeling van het dubbel integrerend systeem 

gaan ontwerpen moeten we ons eerst het volgende afvragen: 

- welke grootheid moet er geregeld worden_en 

- wat is het gewenste gedrag van de regelkring. 

De te regelen grootheid is in dit geval triviaal, het is de grootheid ~i 

{positieregeling). Het gewenste regelgedrag _kan .op diverse manieren gede-

finieerd worden. Het voorschrijven van een tweede-orde-stapresponsie ligt 

door de aard van het proces en zijn toepassing het meest voor de hand. De 

vereiste overdrachtsfuncie F(s) wordt: 
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2 

F(s) -
"'i 

(5.2.2.1) 
s2 + 2spi "'i + 

2 
"'i 

met: 

s : de Laplace-operator, 

de natuurlijke frequentie van de ide link en 

de relatieve demping. 

De parameters "'i en pi zijn ontwerp-parameters. De natuurlijke frequentie 

"'i mag niet hoger gekozen worden dan de mechanische constructie toelaat, 

dit komt omdat het mechanisch systeem eenvoudigweg niet sneller kan. 

De relatieve demping pi is afhankelijk van de toepassing. Als b.v. over

sboot acceptabel is dan mag p. kleiner dan 1 genomen worden. 
L . 

Als regelkring proberen we de configuratie van fig. 5.2.2.1. 

I inVtrS 
,, 

I robot ;. 

" 
modtl ;. 

.. ~(·)~~-----·~----~ 

figuur 5.2.2.1 

Regeling van een dubbele integrator. 

De regelparameters Ai(s) en .Bi(s) moeten nu nog bepaald worden. 

Voor de overdracht van de totale re.geling geldt: 
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Qi(s) Ai(s) ---
R1(s) B1(s) + s

2 

2 
wi 

Nu volgt uit (5.2.2.2): 

(5.2.2.2) 

(5.2.2.3) 

Het regelprobleem van een dubbele integrator is hiermede opgèlost. 

5.2.3 Simulaties. 

De prakt-ische uitvoering van een regelalgoritme dat gebruik maakt van een 

invers model stuit op twee problemen: 

1. Het invers model zal real-time berekend moeten worden. 

De op dit moment commercieel verkrijgbare robots hebben eigen-

frekwentles tot circa 30 Hz · [11]. Als een regelsysteem toepas-

baar moet zijn voor toekomstige snelle robots betekent dit dat 

de sample-tijd van een digitale regelaar in de buurt van de 1 

ms. moet liggen, 

Een digitaal systeem dat een invers model van een robot met zes 

vrijheidsgraden kan uitrekenen met een sample-frekwentie van 1 

kHz. is, met de huidige stand van de techniek, geen sinecure 

[ 61]. 

Het invers model kan uiteraard ook analoog uitgerekend worden; 

een onderzoek hiernaar heeft inderdaad een realiseerbaar aná:loog 

model opgeleverd (zie ppragraaf 3.3). In het kader van dit on-
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derzoek was een daadwerkelijke realisatie niet aantrekkelijk. 

2. De parameters van het inverse model moeten bekend zijn. 

Dit impliceert o.a. vergaande medewerking van robotfabrikanten 

en een slechte overdraagbaarheid van het algoritme. 

Om de merites van het regelalgoritme te kunnen evalueren zullen we dus 

alleen simulaties in ogenschouw nemen. 

M.b.v. bovenstaande regelstructuur zijn een aantal simulaties uitgevoerd 

( [ 57]). Het volgende voorbeeld daarvan is in dit verband zeer verhelde-

rend. 

De testrobot is de in appendix A.2.4 beschreven manipulator, de sample--

frequentie is gelijk aan 1 kHz. terwijl als differentatle-benadering de 

achterwaartse differentie gekozen is. Voor de regelparameters geldt: 

w - w n,l n,2 ],.5 (rs.djs.) 

Als ingangssignalen zijn twèe blokvormige functies gekozen (zie fig. 

5.2.3.1). 
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rad t 
1.0 
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0.0 -T---.....----4-----1"--
0.500 1.000 1.500 

.. iétt periode • 

rad 

1.0 

0.0 -t' ---~f---+----+-
o:soo 1 .000 1.500 

... éin periode ... 

:fitwur 5.2.3.1 

Excitatie van het regelsysteem. 

t 

Interessant is natuurlijk het uitgangssignaal q>i (i - 1, 2) en deze is 

weergegeven in fig. 5.2.3.2. 
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------- eerste vrijheidsgraad ~l 
----•--- tweede vrijheidsgraad ~2 

1.0 

0.4 

0.2 

0.0 
0 0.5 1.0 ->t[s] 1.5 

figuur 5.2.3.2 

Responsie van het regelsysteem. 

Het foutsignaal dient mede om een controle op drift te kunnen uitvoeren. 

Iedere periode wordt de maximale absolute fout geregistreerd (zie fig. 

5.2.3.3). Het blijkt dat er geen drift optreedt. 
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t 
e 2 [rad] 

0.7137 10" 5 

0.7132 10" 5 
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maximale absolute fout 

0 30.0 60.0 

figuur 5.2,3.3 

Haximale absolute fout in een periode, 

voor de tweede vrijheidsgraad. 

I 

V 

-

~ gehele perioden 

Interessant zijn uiteraard ook nog de koppels op het robotproces (fig. 

5.2.3.4). 
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:
::;::: eerste vrijheidsgraad M 

tweede vrijheidsgraad ~l 
, . , a 2 

800 

t 
aMi[Nm] 

0 

-400 

-800 

·-1200 

0 0.5 

figuur 5.2.3.4 

Benodigde koppels. 
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1.0 ~t[s] 1.5 

Merk op dat de interactie van de tweede link op de eerste link gecompen-

seerd wordt door een koppel op de eerste vrijheidsgraad. 

5.2.4 Enkele overwegingen, 

Regelalgoritmes die zijn gebaseerd op een invers model zijn in principe al 

heel oud; iedere klassieke regelaar moet afgesteld worden op het te rege-

1en proces en heeft bijgevolg al een soort inverse van dit proces in zich. 

In het voorgaande is het invers model van het proces expliciet opgenomen 



-80- Hoofdstuk 5 

in het regelalgoritme. 

In de beschreven regelstrategie is het volledige invers model opgenomen. 

Voor praktische doeleinden zal dit vermoedelijk te ver gaan; het lineari

seren van H(p) en een normale P.I.D.-regelaar zullen in veel gevallen niet 

wezenlijk slechter werken dan het hier beschreven systeem. 

Bij de regeling van het dubbel integrerend systeem is het referentiemodel 

essentieel; voor de identiteit kiezen is hier uit den boze. 

In het model zijn effecten zoals Coulombwrijving, hysteresis e.d. niet 

opgenomen, dit betekent dat de simulatie deze effecten ook niet verdis

conteerd. Het is dus realistisch om aan te nemen dat de simulatie een 

vertekend beeld geeft (en wel aan de positieve kant) van de werkelijkheid. 

Het uitrekenen van het invers model kan aanzienlijk versneld worden door 

gebruik te maken van "table-look-up" methoden; vooral als de vector ~(p,p) 

niet gecompenseerd hoeft te worden is dit een goed alternatief. 

Om ongewenste effecten door rekenruis binnen de perken te houden is een 

minimale rekennauwkeurigheid van 16 bits met een sample-frekwentie van 1 

kHz brood nodig. 

Voor een efficiënte implementatie van het invers model kunnen de theorieën 

van hoofdstuk 3 gebruikt worden. 

5.3 Model-Referentie-Adaptieve-Regelsystemen. 

5.3.1 Regelprincipe. 

De variabele parameters van het robotproces kunnen geschat worden en 

m.b.v. deze informatie kan de regelaar min of meer optimaal ingésteld 

worden. In deze paragraaf wordt het zgn. M.R.A.S. (= Model-Referentie-A

daptief-Systeem)-principe ([1], [27], [28], [29], [47], [48], [69]) be-
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sproken; een vorm van adaptief regelen waarin geèn expliciete parameter-

schatters gebruikt worden. 

Het kenmerkende van M.R.-systemen (Model-Reference) ([6]) is dat het ge-

wenste systeemgedrag voorgeschreven wordt d.m.v. de realisatie van een 

wiskundig model, het zgn. referentiemodel. In paragraaf 5.2 hebben we al, 

zij het impliciet, eerder gebruik gemaakt van een referentiemodel (zie 

(5.2.2.1)). 

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

referentiemodel 

x 
aanpaabaar ayateem 

r 

'-------~adaptle mechantame 14-----------' 

figuur 5.3.1.1 

Principeschema van de H.R.A.S.-rege1ing. 

Het verschil tussen de responsie van het referentiemodel (~) en het proces 

(~) wordt door de instelling van de beide regelmatrices (K en K ) zodanig 
r y 

beïnvloed dat dit foutsignaal (~) naar nul toegaat. 

Uiteraard komt hier een stabiliteitsprobleem om de hoek kijken. 
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Als referentiemodel kiezen we: 

x-Ax+Br 
- m- m-

Hoofdstuk 5 

Het proces wordt beschreven door: 

v-Ay+Bu 
" p- p-

voor de foutvector e geldt nu: 

e - A e + (A - A + B K )y + (B - B K )r - m- m p p y - m p r -

Als geldt dat: 

BK-A-A 
P y p m 

(5.3.1.1) 

(5.3.1.2) 

(5.3.1.3) 

B K - B (5.3.1.4) 
p r m 

zal de foutvector onafhankelijk van r en '!. zijn, (5.3.1.3) ontaardt dan 

in: 

(5.3.1.5) 

Indien Am een Hurwitz-matrix is zal ~ naar nul convergeren. 

Als het proces niet volledig bekend is of als het proces onderhevig is aan 

paramete~ariaties dan is (5.3.1.4) niet meer toepasbaar. Er zal dan een 

methode gevonden moeten worden om m.b.v. het foutsignaal Kr en Ky zodanig 

aan te passen dat alsnog de doelstelling, het exact volgen van het refe-

rentiemodel door het proces, bereikt wordt. We stellen dus: 

K (e, t) - K (0) - 8K (e,t) 
y - y y -

Kr(~, t) - Kr(O) + aKr(!,t) 

aKY en aKr ont·staan door de veranderingen van het proces. 

Voor de fout e geldt nu: 

e- Am~+ (Am - A + BK (0) - B 8K (e,t))v + 
- p p y - p y - - " 

+ (B - BK (0). - B 8K (e,t))r 
m pr- p r- -

(5.3.1.6) 

(5.3.1. 7) 

Het probleem schuilt natuurlijk in de juiste keuze van de functies 

aKy(!,t) en 8Kr(~,t). Deze functies moeten zodanig gekozen worden dat het 

volgende geldt: 

1. lim !(t) - 0 en 
t ...... 

2. het systeem moet ten allen tijde stabiel blijven. 
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In de appendices A.5.1 - A.5.4 wordt aangetoond dat de volgende keuzen aan 

de bovenstaande twee eisen voldoen: 

l1K (e,t) 
y -

l1K (e,t) 
r -

• met: 

t 
-I F(De(t))((Gy(t))Tdr + F'(D~(t))(Gr(t))T 

0 - -
t 

=I M(De(t))(Nr(t))Tdr + M'(De(t))(Nr(t))T 
0 - - - -

F, G, M, N positief definiete matrices en 

M', F' semi-positief definiete matrices. 

(5.3.1.8) 

De matrix D is de oplossing van het volgende stelsel vergelijkingen: 

ATP + PA - -Q m m 

D - BTP 
m 

met: 

Q een semi positief definiete matrix en 

P een positief definiete matrix. 

(5.3.1.9) 

Bij de afleiding van de adaptieregels is als randvoorwaarde gebruikt dat 

A en B tijdinvariant zijn, in de practijk wordt hier niet altijd aan 
p p 

voldaan. Het stabiliteitstheorema van Popov geeft voldoende voorwaarden om 

de stabiliteit te garanderen. Dit impliceert dat als niet aan de Popov-on-

gelijkheid voldaan wordt het systeem niet noodzakelijkerwijs instabiel 

hoeft te worden. Dit betekent dat als A en B wel variêren in de tijd het 
p p 

systeem binnen zekere, onbekende, grenzen toch stabiel kan blijven. 

5.3.2 Robottoepassin& M.R.A.S .. 

De eisen die gesteld moeten worden aan het referentiemodel zijn al bespro-

ken in paragraaf 5.2.2. We kiezen dan ook: 

(5.3.2.1) 
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met: 

Het referentiemodel bestaat dus uit n ontkoppelde tweede-orde systemen. 

Het robotproces zal ook geformuleerd moeten worden in een toestandsbe-

schrijving: 

Ï - A f + B (f)f + C (y) p p p . (5.3.2.2) 

ofwel: 

[ ~ ]- [ : : l [ : l + [ H-~(f) l [ a~ l + 

+ [ 0 l -1 . 
-H (~)[Z(~.~) + G(~)) - .. ... -

{5.3.2.3) 

Dit betekent dat het robotproces strikt genomen niet voldoet aan de voor-

waarden die gesteld zijn in de appendixen A.5.1 - A.5.4. In de praktijk 

levert dit echter geen problemen op. 

Voor het adaptie-mechanisme is de matrix D belangrijk. Deze matrix D vol-

doet aan: 

D - B!P - ( 0 o
2 

] [ :~ :: ] - [ o2P~ o
2
P 3 ] - [ Dl D2 ] 

(5.3.2.4) 

De ondermatrix P1 heeft geen invloed op het adaptie-mechanisme; dit impli

ceert echter niet dat P1 willekeurig gekozen mag worden. 

De matrix P moet ook voldoen aan: 

T AM p + p Am - - Q 

Partitienering zoals in (5.3.2.4) geeft: 

02PT + p 02 = Q 
2 2 1 

2 
pl - 2P20p - 0 p3 = -Q2 

T 
P2 + P2 - 20pP3 - P320p - -Q3 

(5.3.2.5) 

(5.3.2.6) 

Uit de adaptieregels (5.3.1.8) zien we dat componenten van de matrices F, 
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F', Men M' uitwisselbaar zijn met componenten van de matrix D. 

We zijn nu op het punt aangekomen dat de matrices F, F', G, M, M' en N 

gekozen moeten worden. Hiertoe beschouwen we opnieuw de adaptieregels: 

t 
- f F(D!(t))((Gl(t))Td~ + F'(D!(t))(~(t))T 

0 
llK (e,t) y -

llK (e,t) . r -

t 
- f M(De(t))(Nr(t))Td~ + M'(De(t))(Nr(t))T 

0 - - • -

Het adaptiemechanisme.bestaat uit een proportioneel deel 

F'(D!(t))(Gl(t))T en M'(D!(t))(N~(t))T 

en een integrerend deel 

t T t T 
~ F(D!(t))((Gl(t)) d~ en~ M(D!(t))(N:(t)) dr. 

(5.3.1.8) 

Bij de aanvang van het adaptieproces zal de foutvector ~ relatief groot 

zijn waardoor het proportionele deel in hoofdzaak de regelpameters zal 

bepalen; bij de voortgang van het adaptieproces zal de foutvector steeds 

kleiner worden wat resulteert in een steeds grotere invloed van. het inte-

grerend deel, uiteindelijk zal het foutsignaal in de buurt van 0 komen 

zodat de regelparameters nagenoeg uitsluitend door het integrerend deel 

bepaald worden. Dit betekent dat het integrerend deel een zelfde invloed 

op de regelparameters moet kunnen uitoefenen als het proportionele deel. 

Het ligt dus voor de hand het volgende te postuleren: 

F- aF' 

M - IJK' (5.3.1.9) 

a en {J scalair. 

In de praktijk worden voor F, F' , G, M, M' en N diagonaal-matrices geko-

zen. 

Door het hyperstabiliteitstheorema is de convergentie van de foutvector 

onder alle omstandigheden gewaarborgd. De wijze waarop de foutvector naar 

nul gaat is echter afhankelijk van de vrij te kiezen adaptie-matrices. De 

keuze van deze matrices wordt meestal gedaan op grond van algemeen inzicht 

in het proces en trial-and-error methoden. 
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5.3.3 Simulaties. 

Met bovenstaande regelstructuur zijn een aantal simulaties uitgevoerd 

([96)). Het volgende voorbeeld daarvan is in dit verband zeer verhelde-

rend. 

De testrobot is de in appendix A.2.4 beschreven manipulator, de sample-

frequentie is gelijk aan 1 Khz. terwijl, als differentatle-benadering de 

achterwaartse differentie gekozen is. 

Voor het referentie-model is genomen: 

p1 - p2 - 1 en 

~1 - ~2 - 5 (radfs.). 

Voor de matrix Q is gekozen: 

Q - diag(lOO, 50, 10, 5) 

Dit geeft voor de matrices D en P: 

[ 
50 0 

D -
0 25 

17.5 

0 

0 

8.75 
]· p-

Voor de adaptie-matrices is gekozen: 

F- diag(lO, 10), 

F'- diag(l, 1), 

G- diag(l, 1, 1, 1), 

M- diag(lO, 10), 

M' - diag(S, 5) en 

N- diag(l, 1). 

x 

x 

2 

0 

x 

x 

0 

1 

2 

0 

0.7 

0 

0 

1 

0 

0.35 

De keuze van deze matrices is voornamelijk gebaseerd op ervaring (trial--

and-error). 

Aan de keuze van D, F, F' en G respectievelijk D, M, M' en N is o.a. te 

zien dat de integrerende actie groot is t.o.v. de proportionele actie (dus 
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de een relatief langzaam adapterend systeem) en dat een fout in de 2 vrij· 

ste heidagraad een kleinere invloed heeft dan een fout in de 1 vrijheids· 

graad. 

Als ingangssignalen zijn twee blokvormige functies gekozen (zie fig. 

5.3.3.1). 

rad t 
1.0 

0.0 -;---..-1..---+--
2.5 s.o 

t .. 

.figuur 5.3.3.1 

Excitatie van het regelsysteem. 

Interessant is natuurlijk het uitgangssignaal q:>i (i- 1, 2); deze is weer

gegeven in fig 5.3.3.2. 
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.figuur 5.3.3.28 

Responsie van het regelsysteem, 

eerste vrijheidsgraad. 
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Responsie van het regelsysteem, 
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In de eerste periode is er nog een vrij groot verschil tussen de gewenste 

responsie en de werkelijke responsie, het adaptie -mechanisme is met de 

verkeerde parameters opgestart (K (0) enK (0)) maar na één periode is de 
y - r -

fout al nagenoeg nul geworden. Dit wordt nog verduidelijkt in fig. 

5.3.3.3. 
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---- pos.fout ep1•xp1-yp1 
8 pos.fout e!l2•xp2-yp2 

(rad) 

a.l24 

.. _ 
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·-

• 3 I I 12 15 18 Tl.lD CS) 

figuur 5.3.3.3 

Posiriefour van de eersre en de rweede link. 

Uiteraard is ook interessant hoe de adaptie-matrix tu< verloopt in de tijd 
y 

(fig. 5.3.3.4). 
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figuur 5.3.3.4 

Verloop van de adaptie-matrix 6K (1,*) y 

als functie van de tijd. 
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11 TI.1D CS) 

Duidelijk zichtbaar is dat de adaptie-matrix aangepast wordt aan de posi-

tie van de robot. 

5.3.4 Enkele overwegingen. 

Adapterende regelaars zijn nog niet lang bekend; dit impliceert o.a. dat 

de theorie nog niet volledig uitgekristalieseerd is. Eén van de grootste 

problemen is dat zelfs uitermate eenvoudige adapterende systemen al niet 
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meer analytisch te berekenen zijn. Evaluatie van dit soort systemen is 

bijgevolg voornamelijk gebaseerd op simulaties. 

Het in de voorafgaande paragrafen besproken regelalgoritme is een soort 

dubbele P.l.·regelaar; de karakteristiek van de regelaar zowel als van het 

adaptiemechanisme zijn in principe P. I.. Een eventuele verbetering zou 

gezocht kunnen worden in het toevoegen van één of twee extra D.-akties. 

Het is erg verleidelijk voor het referentiemodel de identiteit (geen dy· 

namica) te kiezen; het hyperstabiliteitstheorema garandeert in dit geval 

niet meer dat het hele systeem stabiel blijft (het referentiemodel is dan 

niet meer te beschrijven met A.S.l.l). 

Het totale M.R.A.S.-systeem heeft een aantal vrijheidsgraden waarvan de 

betekenis niet evident is. Door opleggen van extra randvoorwaarden waar

onder het systeem moet functioneren kan de betekenis vàn een aantal vrij

heidsgraden achterhaald worden. Eén mogelijkheid is het definieren van een 

"Index of Performance" ( (96)). Er wordt een kwadratische functie gedefi· 

nieerd (of gekozen), afhankelijk van de aan te passen regelparameters, die 

b.v. het te snel veranderen van deze parameters tegengaat. Het expliciet 

opnemen v~n de foutvector e in deze I. P. is onnodig aangezien deze al 

impliciet is opgenomen in de stabiliteitsanalyse. 

Het vermoeden bestaat dat er, a priori, onafhankelijk van het te regelen 

proces en het referentiemodel, er aanzienlijke vereenvoudigingen mogelijk 

moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is dat P3 , zonder verlies van algemeen· 

heid, gelijk genomen kan worden aan de identiteit. 

Gemakshalve worden voor alle matrices (Q, P, F, _F', G, M, M'en N) diago

naal matrices gekozen; beter is m.i. alle a priori kennis van het te re

gelen proces op te nemen in deze matrices (b.v. elementen buiten de hoofd

diagonaal niet a priori gelijk aan nul kiezen). In beide gevallen conver

geert ~ naar- nul, maar de snelheid waarmee dit gebeurt wordt groter als 

het adaptiemechanisme meteen op de juiste plaats kan ingrijpen. 
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5.4 Resumé. 

In dit hoofdstuk zijn twee regelalgoritmen besproken die beide kansrijk 

zijn voor een eventuele implementatie. 

Aangezien de regeling met het inverse model een goed bekend model van de 

robot en tevens aanzienlijke computerfaciliteiten vereist, was deze moge

lijkheid in het bestek van dit onderzoek niet realiseerbaar. 

De M.R.A.S regeling heeft ~ expliciete informatie nodig van de gebruik· 

te robotconfiguratie. De numerieke complexiteit valt mee. Dit komt mede 

door het feit dat de n verschillende regelalgoritmen te verdelen zijn over 

n processoren. 

Vermoedelijk heeft een combinatie van beide regelalgoritmen het meeste 

kans van slagen, bv, lineariseer alleen de traagheidstensor en gebruik 

verder de M.R.A.S.-structuur als regeling. 
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Bij elke modellering moet er een mogelijkheid bestaan om te controleren of 

het gegenereerde mathemathische model in voldoende mate overeenkomt met 

het proces. Eenzelfde mogelijkheid moet ook aanwezig zijn om de prestatie 

van een regelalgoritme te kunnen evalueren. Bij de aanvang van het in deze 

dissertatie beschreven onderzoek was er geen enkel meetsysteem verkrijg

baar dat in staat was voldoende nauwkeurig de beweging van een robot te 

toetsen ([9], [18], [34], (43]. [44], (63], [67]. (73], (75], (76], (17], 

[90], [103), [106], [107], [108], [109]). In het kader van dit onderzoek 

werd dit toch als een gemis gezien; daarom werd besloten om een haalbaar

heidsonderzoek op te starten voor een dergelijk systeem. 

Hiertoe is allereerst een literatuuronderzoek [110] verricht waarin ver

schillende meetprincipes op hun bruikbaarheid zijn onderzocht. 

Alvorens het ontwikkelde meetprincipe besproken wordt zullen eerst de 

specificaties van het te ontwerpen meetsysteem in ogenschouw genomen wor

den. 
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6.0.1 Specificaties van het meetsysteem. 

Voor het bepalen van de specificaties van het meetsysteem zijn gegevens 

over de te meten grootheden, zoals de frequentie en de snelheid, van be· 

lang. Hieronder volgen enkele van deze gegevens: 

1. uit metingen ( [ 11]) blijkt dat het belangrijkste deel van de 

eigenfrequenties van een robotarm kleiner is dan 30 Hz. Deze 

eigenfrequenties hebben een amplitude die niet groter is dan 

enkele mm's. Boven de 100 Hz zijn er nauwelijks meer eigenfre· 

quenties waarneembaar; de trillingen die deze hoge frequenties 

bezitten hebben een amplitude die aanzienlijk kleiner is dan 1 

mm., 

2. de positioneernauwkeurigheid en de reproduceerbaarbeid van de 

meeste robotarmen zijn slechter dan 0,1 mm. en 

3. de meeste robotarmen kunnen niet sneller bewegen dan 3 m/s. 

Uit deze gegevens (zie ook [10], [20], [21], [23], [3:>] en [91]) zijn de 

volgende specificaties voor het beoogdemeetsysteem afgeleid: 

1. de nauwkeurigheid in de positiebepaling moet beter zijn dan 10 

pm in alle drie de orthogonale richtingen, 

2.,voor het dynamisch bereik moet gelden dat: 

1. het systeem in staat moet zijn een punt dat met een 

snelheid kleiner dan. 5 m/s.beweegt, te meten, 

2~ de bandbreedte moet voldoen aan: 

1. 30 Hz voor trillingen met een amplitude die 

groter is dan 1 mm. en 

2. 100 Hz voor trillingen met een amplitude die 

kleiner is dan 0.1 mm., 

3. het werkgebied van het meetsysteem moet groter zijn dan het 

werkgebied van de te meten robot en 
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4. de massa waarmee de robot t.b.v. het meetsysteem belast wordt 

moet verwaarloosbaar klein zijn t.o.v. de belastbaarheid van de 

robot. 

6 .1 Het meetprinçipe. 

Uit de doelstelling en de specificaties blijkt dat de positie van de robot 

niet bepaald kan worden d.m.v. indirecte metingen. Een voorbeeld van zo'n 

. meting is die waarbij gebruik wordt gemaakt van de sensoren, die gewoon-

lijk beschikbaar zijn bij de actuatoren. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de meest kansrijke methode die 

methode is waarbij de absolute positie van het T.C.P. berekend wordt uit 

drie lengtemetingen. 

Lengtemetingen zijn d.m.v. laser-interferometrie zeer nauwkeurig uit te 

voeren en deze metingen resulteren in een meetnauwkeurigheid die een orde 

van grootte beter is dan de nauwkeurigheid die beschikbare meetmethoden 

van andere fysische grootheden opleveren. 

Het meetprincipe is weergegeven in fig. 6 .1.1 ( [ 117]) . In het grondvlak 

zijn drie referentiepunten ~1 , ~2 en x3 getekend waarvan de coördinaten 

bekend verondersteld worden (later meer hierover). Het punt waarvan de 

coördinaten berekent dienen te worden is ~· Deze berekening geschiedt aan 

de hand van de drie lengtemetingen L1 , L2 en L3 en met behulp van trian

gulatie: 

i - 1, 2, 3 (6.1.1) 

Het stelsel vergelijkingen van (6.1.1) kan eenvoudig herschreven worden in 

een stelsel van lineaire, afhankelijke vergelijkingen in de coördinaten 

van ~: 
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met: 

Hoofdstuk 6 

figuur 6.1.1 

! 1 = referentiepunten 

1. = onbekend punt 

11 = lx.1 -.11 

Heetprincipe van de 3D. positiebepaling. 

3 '2 j2 3 i j L((~1 ) - (~) ) - - 2 L(yk(~ - ~)) (6.1.2) 
k-1 K K k-1 k k 

(i,j)- (1, 2), (1, 3), (2, 3) 

De afhankelijkheid van het stelsel vergelijkingen blijkt uit het nul zijn 

van de determinant van de vergelijkingen (6.1.2). De meetkundige achter-

grond hiervan is duidelijk, er zijn nl. altijd twee punten :r die aan 

(6.1.1) voldoen waarvan er één is gelegen boven het referentievlak en één 

eronder. Het is mogelijk, door een juiste keuze van het referentievlak, 

ervoor te zorgen dat één van deze twee oplossingen fysisch niet realiseer-

baar is, waardoor het resultaat van de meting éénduidig wordt. 

In principe zijn de referentiepunten en het te meten punt duaal (zie 

(6.1.1)), hetgeen betekent dat de .referentiepunten te bepalen zijn uit een 

kalibratiemeting van 4 bekende punten (bv. de hoekpunten van een speciaal 

hiervoor geconstrueerd viervlak). 

Laser- interferometrie is in principe een incrementele meetmethode; dit 
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heeft als consequentie dat tijdens de kalibratiemeting steeds van een 

vooraf gekozen nulpunt uitgegaan moet worden. Dit nulpunt kan in principe 

vrij gekozen worden; het meest praktische is hiervoor de nulpositie van de 

te bemeten robot te nemen. 

Vanuit elk referentiepunt dient de afstand tot het T.C.P. bepaald te wor-

den, de resultaten van deze metingen worden gecombineerd verwerkt. In 

principe is het mogelijk dat deze lengtemetingen identiek ziJn. Dit hoofd-

stuk zal zich beperken tot de behandeling van één subsysteem voor één 

lengtemeting (zie fig. 6.2.1). 

laaeratablllaatle 
zie paragraaf 1.2.2 

laaerlnterferameter volgayateem 
zie paragraaf 1.2.1 zie paragraaf 1.3.1 

figuur 6.1.2 

Het meetprincipe t.b.v. een vrijheidsgraad. 

TCP tripel 

aplegel met twee 
vrllheldagraden 

De lengtemeting gebeurt met een laser-interferometer (zie paragraaf 6.2). 

Omdat laser-interferometers alleen lengtemetingen kunnen verrichten langs 

een vooraf gekozen lijn moet de lichtstraal uit de interferometer gericht 

worden op het te meten punt, dit gebeurt met een spiegeltje met twee vrij-

heidsgraden (zie paragraaf 6.3). 
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6.2 De laser-ioterferometer. 

Het hart van het meetsysteem wordt gevormd door de interferometèr. Deze 

zorgt ervoor dat een beweging van het T.C.P. wordt omgezet in een sinus

vormig interferentiesignaal waarvan de frequentie evenredig is met de 

snelheid van het T.C.P .. 

Bij een beweging van het T.C.P. van 5 mjs komt dit neer op een interferen

tie-frequentie van ongeveer 16 Mhz. 

Omdat de golflengte van de monochromatische lichtbron mede de Doppler-

shift bepaalt, moet hij zo constant mogelijk gehouden worden, dit zal in 

paragraaf 6.2.1 besproken worden. 

De praktische uitvoering van de laser-interferometer zal nader besproken 

worden in paragraaf 6.2.2. 

6.2.1 De laserstabilisatie. 

Uit de praktijk blijkt dat een laser niet zonder meer geschikt is om gein

tregeerd te worden in een laser-interferometer. Dit is gelegen in het feit 

dat het licht uit een gaslaser niet zuiver monochromatisch is maar een 

aantal frequenties -modi- bevat die wegdriften door lengtevariaties van de 

laserbuis. 

Een gaslaser bestaat uit een gasontlading opgewekt in een buis, waar om

heen spiegels zijn geplaatst met eèn hoge reflectie-coëfficiënt voor la

serlicht (R > 98%). De gebruikte He-Ne-gaslaser heeft een mengVerhouding 

He:Ne "' 7:1 waarbij het helium dient als pompgas om de neonatomen in een 

zodanige toestand te brengen dat gestimuleerde emiSsie in de neonatomen 

mogelijk wordt. De resulterende fotonenstroom, de laserstraling, loopt 
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tussen de spiegels heen en weer en vormt in deze ruimte, de resonator, een 

staande golfpatroon. Een klein gedeelte van de opgebouwde intensiteit (~ 

1%) wordt uitgekoppeld in een gaussische bundelverdeling met een golfleng-

te van 633 nm •• 

In een laserbuis kunnen voorts alléén frequenties f
1 

bestaan waarvan de 

golflengte ~l past bij de resonatorlengte L (- de afstand tussen de beide 

laserspiegels), d.w.z. frequenties die staande golfpatronen opleveren. Er 

moet dus gelden: 

kc 
L - k ~1/2 - 2flng 

met: 

k- 1, 2, 3, ... 

c - de lichtsnelheid in vacuum en 

n- de brekingsindex van het lasergas. g 

(6.2.1.1) 

Elk staand-golfpatroon, ook wel longitudinale modus genoemd, resulteert in 
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+ 
laser 

// 
+ 

F(s) 

fijWur 6. 2 .1.1 

De stablllsatle-regeling. 

principe in één spectraallijn met bijbehorende frequentie en dus golfleng

te À1 . De voor dit project gekozen He-Ne-gaslaser, de Bughes 3121 H, heeft 

twee spectraallijnen, Deze spectraallijnen zijn bovendien onderling lood

recht en lineair gepolariseerd zodat beide lijnen gescheiden kunnen worden 

door polarisatiefilters. 

De intensiteit van de beide spectraallijnen wordt gemeten m.b.v. fotodio

den. 

Er moet nu nog een regelaar ontworpen worden die de amplitude van deze 

spectraallijnen constant houdt. Er is hier gekozen voor een thermische 
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stabilisatie omdat er niet al te hoge eisen gesteld worden aan de nauw

-7 keurigheid; een relatieve nauwkeurigheid van de golflengte van 10 ([79]) 

is ruimschoots voldoende. :Bovenstaande resulteerde in de regeling, die 

geschetst is in fig. 6.2.1.1. 

Voor de exacte uitwerking van deze regeling wordt verwezen naar [25]. 

6.2.2 Praktisçhe uityoerin& van de laser-interferometer. 

Laser-interfarometers zijn zonder meer verkrijgbaar. Voor het 30.-project 

8 

laser --
A 

figuur 6.2.2.1 

Principeschema van de 

1-frequentie-interferometer. 

is toch gekozen voor het in eigen beheer ontwikkelen van een interferome-

ter, omdat bet vermoeden bestond dat het mogelijk moest zijn om een laser 

-interferometer met bescheiden middelen te ontwerpen. Inmiddels is dit 

vermoeden ruimschoots bevestigd. 

Er zijn uiteraard meerdere manieren om een laser-interfarometer te bouwen. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden is hier gekozen voor de 1-frequen-
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tie-interfarometer (zie fig. 6.2.2.1). 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat bij het gebruik van één 

prisma er twee interferentie-signalen optreden (zie fig. 6.2.2.2). Het is 

noodzakelijk voor het detecteren van het tweede interferentie-signaal dat 

de heen- en teruggaande lichtstralen niet samenvallen, dit wordt bereikt 

door de tripels niet in het middelpunt aan te stralen. 

Indien nu het prisma de eigenschap heeft dat er een faseverschil (I op· 

treedt tussen de doorgelaten en de gespiegelde lichtstraal dan zal er een 

faseverschil ontstaan tussen de beide interferentie-patronen (zie fig. 

6.2.2.2). 

Op vaste plaatsen x - x01 en x - x02 geldt voor de AC-componenten van de 

interferentie-signalen: 

i 1(t)- A cos(Awt · ~•01 ) 

i 2(t) - A cos(Awt · ~•02 - 28) 

met: 

w1 - de frequentie van .de laserlichtbron, 

(6.2.2.1) 

c.~2 - de frequentie van de gereilekteerde lichtstraal uit de 

bewegende tripel, 

Aw - w1 · c.~2 - 2n1vw/c - Doppler-frequentie, geïntroduceerd 

door de beweging van de retroreflector met een snelheid v, 

n1 - brekingsindex van lucht, 

~•01 - Aw x01n1/c en 

~•02 - Aw x02°1/c. 

Als de bewegingsrichting van het T.C.P. omdraait, verandert Aw (en dus ook 

M>01 en ~•02 ) van teken, hetgeen inhoudt dat de interferentie-signalen 

gelijk worden aan: 

i 1(t)- A cos(Awt- ~•01 ) 

(6.2.2.2) 

Uit (6.2.2.1) en (6.2.2.2) blijkt dat de bewegingsrichting van het T.C.P. 
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fi~rnur 6.2.2.2 

Frequentie en fase van de twee lichtbundels 

als gevolg van het Doppler-effect en het fasedraaiend prisma. 

bepaald kan worden uit de fase-relatie van de beide interferentie-signa!-

en. 

In de uiteindelijke meetopstelling is gebruik gemaakt van een l/8-prisma 

(8- •/4). Aangezien A~Ol en A~02 beide ongeveer even groot zijn, zal het 

faseverschil ongeveer 28 - w/2 bedragen. 

Het voordeel van deze methode ligt in zijn eenvoud, het nadeel is dat de 

informatie-dragende AC-component van het interferentie-signaal moeilijk te 

scheiden is van het oe-gedeelte. 

De beide interferentie-signalen kunnen nu m.b.v. foto-transistoren omgezet 

worden in electrische grootheden. In dit is een nauwkeurigheid van l 0/2 

(zie fig. 6. 2. 2. 1) ruim voldoende zodat met een simpele up/down-counter 
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volstaan kan worden. De nauwkeurigheid zou m.b.v. F.F.T.-technieken aan

zienlijk opgevoerd kunnen worden maar voor deze toepassing is dit niet 

interessant. 

Voor een realisatie van de up/down-counter wordt verwezen naar [19], (41] 

en [66], deze apparatuur is echter ook te koop. 

Voor de toepassing van de laser- interfarometer mag de bewegende retro

reflector niet massief (b.v. een langs de hoofddiagonaal doorgesneden 

glazen kubus met op de ribben een opgedampt spiegelend oppervlak) zijn; 

dit i.v.m. de brekingsindex van glas (zie appendix A.6.1). 

6.3 Het volzsysteem. 

Om de afstand tussen het,bewegend punt (het T.C.P.) en één referentiepunt 

m.b.v. laser-interferometrie als functie van de tijd te bepalen is het 

noodzakelijk dat de laserstraal continu op het bewegend punt gericht 

blijft. Dat is in principe op de volgende twee manieren te bereiken: 

1. het draaibaar opstellen van de gehele laser-interferometer of 

2. het vast opstellen van de: laser- interfarometer en het afbuigen 

van de laserstraal m.b.v. één of meer beweegbare spiegels. 

Gezien de snelheid en snelheidsveranderingen (-versnellingen) die het te 

volgen T.C.P. kan aannemen is de eerste methode onaantrekkelijk (zie sub-

paragraaf 6.3.1); gekozen wordt derhalve voor de tweede oplossing. 

Het principe van het volgsysteem is weergegeven in fig. 6.3.1 en bestaat 

uit de volgende onderdelen: 

1. de draaibare spiegel met actuatoren (zie sub-paragraaf 6.3.1), 

2. de positiesensor (zie sub-paragraaf 6.3.2), 

3. één deelprisma (zie sub-paragraaf 6.3.3) en 

4. één twee-dimensionale regelaar (zie sub-paragraaf 6.3.4). 
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De volgorde is wel overwogen gekozen omdat over het algemeen genomen de 

mechanische constructie in dit soort systemen de meeste problemen geeft. 

De missie van het volgsysteem is: 

"Zorg er voor dat altijd het gereflecteerde lichtsignaal op de 

juiste wijze bij de interferometer komt." 

:----------

laser 

fiitJUr 6.3.1 

Principeschema van het volgsysteem. 

6.3.1 De draaibare spie&el. 

TCP 

draalbare 
spiegel 

Voordat er doelgericht naar een realisatie van een draaibare spiegel 

gezocht kan worden moeten de specifikaties van de mechanische constructie 

bepaald worden. Men overwege het volgende: 

1. Een kleine richtfout van het volgsysteem zal geen effect hebben 
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op de nauwkeurigheid van de laser-interferometer. Door het ge

bruik van een retroreflector in het T. C. P. zal er door een 

richtfout nagenoeg geen weglengte-verschil optreden. 

2. Het volgsysteem moet bewegingen van 30 Hz kunnen volgen (zie 

6. 0 .1) , hetgeen impliceert dat de laagste eigenfrequentie van 

het systeem boven de 75Hz moet liggen ([51]). 

3. Het systeem moet goedkoop zijn . 

. 4. De twee vrijheidsgraden moeten bij voorkeur orthogonaal zijn. 

Als dit niet het geval is moet een Multiple-Input-Multiple·Out

put-systeem geregeld worden i.p.v. twee Single-Input-Single-Out

put-systemen; dit is uiteraard mogelijk maar als het niet nodig 

is ~iever niet. Orthogonaal moet in dit geval niet al te strikt 

opgevat worden; een kleine koppeling van de ene vrijheidsgraad 

met de andere moet de .regelaar kunnen compenseren. 

5 .. De constructie moet zodanig zijn dat er geen speling of hystere

sis aanwezig is. Dit is een nogal een complex verhaal en is in 

wezen het gevolg van de gevoelsmatige eis dat de nauwkeurigheid 

van het systeem bepaald zou moeten worden door de interferometer 

en niet door het volgsysteem. 

Aan de andere kant moet (uiteraard) de draaibare spiegel zo 

eenvoudig mogelijk zijn, dus eisen dat het spiegeltje draait 

rond één punt is niet realistisch. 

Als echter de afbuigingshoek van het spiegeltje gecombineerd 

wordt met een (bekende) translatie is het geintroduceerde weg

lengteverschil m.b.v. de positiefout die de sensor geeft uit te 

rekenen. Een bekende translatie houdt in: geen speling en geen 

hysteresis. 

Er worden géén onmogelijke eisen gesteld aan de mechanische construktie 

van het volgsysteem. Het is nu ook duidelijk waarom oplossing 2 van 

paragraaf 6.3 afvalt. Het gebruik van twee spiegeltjes met ieder één 
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vrijheidsgraad valt af door overweging 4. 

Eén, min of meer triviale eis, is in bovenstaande overwegingen niet ge

noemd. De eerste experimenten met spanband-spiegel-Galvanometers mislukten 

daardoor; de demping moet klein zijn (< 0.5). 

Er zijn natuurlijk legio oplossingen; hieronder volgt een beschrijving van 

een constructie die aan al deze eisen voldoet. 

miniaha 

Doontnede AA 

.figuur 6.3 .1.1 

Vooraanzicht (a) en de doorsnede A-A (b) 

van de draaibare spiegel. 

Beschrijving van de mechanische constructie. 

In de vier hoekpunten van de metalen kast (hoogte is ongeveer 30 

cm) zijn vier minishakers bevestigd. Een minishaker bestaat uit een 

beweegbare spoel in een permanent magneetveld. Aan de spoel is een 

soort luidsprekerconus bevestigd die kan bewegen als gevolg van een 
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electrische stroom door de spoel. De conussen zijn twee aan twee 

verbonden met snaren die ter hoogte van het middelpunt van de kast 

met elkaar verbonden zijn. Dit kruispunt is verbonden aan een car

danisch in kruislagers opgehangen spiegeltje. 

Deze oplossing voldoet. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat er 

aanzienlijk betere oplossingen denkbaar zijn; bedenk echter wel dat het 

hier een haalbaarheidsonderzoek betreft. 

6.3.2 De positiesensor 

De positiefout van het volgsys·teem moet gemeten worden om deze fout naar 

nul te kunnen regelen. Aangezien de beweegbare spiegel twee vrijheidsgra

den heeft moet de sensor twee posities gelijktijdig kunnen meten, m.a.w. 

er moeten twee elektrische signslen gecreêerd worden die representatief 

zijn voor de plaats waar de lichtstraal de sensor raakt. 

Aan de nauwkeurigheid van de camara wordt nagenoeg geen eisen gesteld, de 

smHheid moet groot genoeg zijn om als excitatie voor het regelsysteem 

dienst te kunnen doen(>> 100Hz.). 

Er zijn verschillende 2D-lichtopnemers (camera's) verkrijgbaar; een aantal 

mogelijkheden zijn: 

1. Plubicon, vldicon (klassieke T.V. video camara's). 

Deze zijn niet bruikbaar omdat ze: 

l.over het algemeen te traag zijn en, 

2.niet direkt uitleesbaar zijn (scanning). 

2. C.C.D.- camara's (moderne consumer T.V. video camara's). 

Eigénlijk hebben ze het zelfde nadeel als de eerst genoemde. 
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3. Laterale-fotodioden. 

Deze zouden goed voldoen en wel door de volgende eigenschappen: 

- snel (10kHz geen probleem), 

- direkt en eenvoudig uitleesbaar, 

- siJilPel aanstuurbaar en 

- relatief goedkoop. 

De laterale fotodioden hebben nog een extra voordeel te weten: dispersie 

van de laserstraal heinvloed bij deze camara's het meetresultaat niet. 

6.3.3 Het deelprisma. 

Hierover is niet zoveel te vertellen. 

Het lichtsignaal komende van het T.C.P. is afstand-informatie-dragend. Als 

dit signsal bij aankomst bij de laser-interfarometer te veel gedempt is 

zal de modulatiediepte van het interferentie-signaal zo klein worden dat 

een betrouwbare detectie onmogelijk wordt. 

Het volgsysteem takt een deel van het totaal aanwezige lichtvermogen, 

bestemd voor de interfarometer af. Dit deel moet, om bovenstaande reden, 

zo klein mogelijk gehouden worden en aan de andere kant groot genoeg zijn 

om een betrouwbare detectie op de positiesensor mogelijk te maken. 

Er is, om bovenstaande overwegingen, gekozen voor een deelprisma dat 90% 

van het lichtvermogen doorlaat en 10% afbuigt naar de positiesensor (dem

ping interferentie signaal: 0.4 dB). 
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6.3.4 Het re&elsysteem. 

In de sub-paragrafen 6.3.1 tot en met 6.3.3 zijn de eisen die het regelsy-

steem aan zijn omgeving stelt al impliciet meegenomen. Een aantal ondui-

delijkheden in de vorige beschouwingen zullen hier opgehelderd worden. 

Resumerend ziet de omgeving van het regelsysteem er als volgt uit: 

1. Twee spanningssignalen die min of meer evenredig zijn met de 

richtfout. Van de laterale fotodiode wordt niet geelst dat hij 

strikt lineair is; dit hoeft alleen maar te gelden in het nul-

punt. 

2. Een spiegeltje met twee vrijheidsgraden, min of meer orthogo-

naal, die elektromagnetisch bediend kunnen worden. 

3. Een koppeling tussen de beweging van het spiegeltje, de beweging 

van het T.C.P. en de plaats waar het lichtsignaal de sensor 

raakt. 

Voortdat er een regelaar ontworpen kan worden moet er een mathematisch 

verband van deze interakties aanwezig zijn: 

1, De laterale fotodiode, 

Als ingang wordt de plaats genomen waar de lichtstraal invalt 

T 
(.ó.x, .ó.y) ' als uitgang het spanningssignaal T e ) ; het 

y 

volgende verband tussen deze twee (vector)grootheden geldt dan: 

(6.3.4.1) 

In deze formule is aangenomen dat de sensor lineair is. In de 

praktijk zal dit niet zo zijn, maar omdat de regelaar het fout-

signaal naar nul zal regelen is dit niet problematisch en zal 

(6.3.4.1) bruikbaar zijn. 

Uit de data-sheets van de gebruikte diode blijkt verder: 
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H12(s)- H21(s)- 0 en 

H11(s)- H22 (s) • constant 
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Met de fysische interpretatie dat de sensor strikt orthogonaal 

is en dat de responsiesnelheid aanzienlijk hoger is dan die van 

de andere componenten van het volgsysteem. 

2. Het spiegeltie met de tyee yrijheids1raden. 

De actuatoren zijn in principe magneetspoelen met een (niet 

constante) ohmse weerstand en strooireaktantie. Door stroom-

sturing toe te passen kan het effect van deze parasitaire impe-

dantie geêlimineerd worden. 

Het ligt dus voor de hand als excitatie de stroom door de actua-

T . 
toren (i , i ) te nemen, de responsie iS (uiteraard) de hoek x y 

T die het spiegeltje (~ , ~ ) maakt; er geldt nu: x y 

[~x] _ [Gu (s) G12(s)] [ix] 
G ( ) G ( ) i 

(6.3.4.2) 
~y 21 s 22 s y 

De mechanische constructie is orthogonaal dus c12 Cs) - c21Cs) -

0. Als dit niet het geval is kan (6.3.4.2) gediagonaliseerd 

worden mits de matrix G tijdinvariant. is. 

Uit metingen is gebleken dat geldt: 

met: ~n- 2.w.117 rad/s en 

(1 -o.45 

(6.3.4.3) 

3. Koppelin' tussen de beweging van het spiegeltje en de positie-

Hier komt een vervelende niet-lineairiteit om de hoek kijken; de 

positiefout (.àX, Ay)T is n.l. niet lineair in (rp , rp )T maar 
x y 

T lineair in r(rpx' rpy) met r de afstand tussen het spiegeltje en 

het T.C.P •• 
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Het regelsysteem zou dus het volgende systeem moeten regelen: 

2 crw n 0 

Q(jw) -

0 

(6.3.4.4) 

De factor r in de teller maakt het ontwerp van een regelaar gecompliceerd. 

Door het volgsysteem op relatief grote afstand van het T.C.P .. te plaatsen 

kan de verandering van r relatief gering blijven en zal de robustheid van 

.een normale P.I.D.-regelaar voldoende zijn om, ondanks de niet-lineaire 

coefficiënt, de positiefout naar nul te regelen. Deze oplossing heeft als 

nadeeL dat de benodigde ruimte om het meetobject aanzienlijk is, een voor· 

deel echter is dat de uitslag van het spiegeltje klein blijft. 

Als men niet voor de bovenstaande oplossing kiest dan zijn er de volgende 

alternatieven: 

1. De laser-interfarometer meet de afstand r, het resultaat van 

deze meting kan gebruikt worden om de niet-lineairiteit op te 

heffen. 

2. De in hoofdstuk 5.0 beschreven M.R.A.S.-structuur. 

In dit geval is gekozen voor de simpelste oplossing: twee omafhankelijke 

P.I.D.-regelaars. 

6.4 Enkele opmerkingen. 

In 1984 is een haalbaarheid& onderzoek gedaan naar het in dit hoofdstuk 

beschreven systeem. Het accent lag toen op de realisatie van één sub-sy-

steem. Zowel de laser-interfarometer als het volgsysteem werken redelijk, 

waarmee aangetoond dat het systeem (technisch) kan functioneren. 

Bij de beschrijving is uit gegaan van drie lengtemetingen (mathematisch 
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gezien nodig en voldoende) echter in praktische meetopstellingen zullen 

meer dan drie lengtemetingen noodzakelijk zijn omdat het nagenoeg niet te 

vermijden zal zijn dat één of meerdere laserstralen onderbroken zullen 

worden. Zo'n onderbreking zal zonder meer funest zijn voor de goede wer

king, niet alleen zal de laser-interferometer de fout ingaan maar de 

lichtstraal zal niet meer gericht kunnen worden op het T.C.P .• Met een 

extra volgsysteem is het altijd mogelijk het sub-systeem dat uit •loek• is 

geraakt opnieuw op het T.C.P. te richten en de teller van de laser-inter

ferrometer te laden met de juiste afstand (dit kan eventueel zelfs achter

af). 

Om een echt bruikbaar systeem te krijgen is een aantal lengtemetingen die 

om de 1 ms gedaan worden niet voldoende, er moet programmatuur aanwezig 

zijn om deze informatie op een mensvriendelijke wijze te presenteren. 

Het beschreven meetsysteem is beperkt tot de positiebepaling van het 

T.C.P., door drie, star met elkaar verbonden, retroreflectoren op te stel

len in het T.C.P. en door deze reflectoren ieder door twee sub-systemen te 

laten aanstralen is ook de oriëntatie van het T.C.P. te bepalen. 
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APPENDIX A. 2 .1 

Notatie-afspraken. 

Een notatie-afspraak met de mogelijkheid om, 

1. de representatie in verschillende coördinatensystemen, 

2. dezelfde soort van vectoren in verschillende links en 

3. de verschillende soorten vectoren, 

één-éénduidig te noteren is voor robotmodellering uitermate handig. 

In deze appendix zal zo'n notatiewijze geïntroduceerd worden. 

De gepresenteerde notatie wijze heeft als bijkomend voordeel dat een nume-

rieke implementatie uitermare eenvoudig is. 

1. Positie- en rotatieveetoren 

ç d 
b~e 

a representeert de volgende vectoren: 

~: een willekeurig punt, 

z: het massamiddelpunt, 

j: een verbindingavector (een veetor die begint in het massa-

middelpunt en die eindigt in het verbindingapunt van de 

rotatieas), of 

e: een eenheidsvector parallel aan een rotatie-as. 

b op deze plaats kan alleen de letter p staan. Deze index geeft 

aan dat de vector ~ begint in de oorsprong van het inertiaal 

stelsel en niet zoals gebruikelijk in de oorsprong van het li-

chaam waartoe de vector behoort. 



-132- Appendix A.2.1 

c geeft aan in welk coördinatensysteem de vector ~ gepresenteerd 

is (de defaultwaarde is 0, d.w.z. het inertiaalstelsel). 

d heeft alleen betekenis in die gevallen waar de vector ~ betrek

u 1 u 1 king heeft op een (scharnier)verbinding (~ , ~, j, J ) . Voor d 

zijn er dus maar twee mogelijkheden, te weten: 

1: d.w.z. dat,de.vector ~betrekking heeft op de verbinding 

met het vorige lichaam en 

u: d.w.z. dat de vector ~ betrekking heeft op de verbinding 

met het volg~nde lichaam. 

e geeft het lichaam aan waar de vector a zich in bevindt. 

Voorbeelden 

de 1. De volgende vectoren beschrijven de geometrie van de i link: 

i 1 i u i 1 i u 
~i' «;i' Ji' h· 

2. Pi 1 is de vector van het m&!!ISamiddelpunt van het qde lichaam ' ..!q 

naar de verbinding met het (q·l)de lichaam, uitgedrukt in het 

de p coördinatensysteem. 

2. Krachten en momenten 

c d 
b~e 

a representeert de volgende vectoren~ 

F: krachten, 

M.: momenten. 

b heeft alleen betekenis in die gevallen waar de vector a betrek-

king heeft op het massamiddelpunt of op de verbindingen met de 

andere lichamen te weten: 

a: component // aan de rotatieas (alleen voor joints), 

r: component i op de rotatie as (alleen voor joints), 

t: de totale vector(- default), 

i: resultante van de traagheidskrachten enjof momenten, 
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c geeft aan in welk coördinatensysteem de vector gerepresenteerd 

is (de defaultwaarde is 0, d.w.z. het inertiaalstelsel). 

d heeft alleen betekenis in die gevallen waar de vector a betrek

king heeft op een (scharnier)verbinding <!u• !l• ~u. ~1). Voord 

zijn er dus maar twee mogelijkheden, te weten: 

1: d.w.z. dat de vector ~ betrekking heeft op de verbinding 

met het vorige lichaam en 

u: d.w.z. dat de vector ! betrekking heeft op de verbinding 

met het volgende lichaam. 

e geeft het lichaam aan waar de veetor ! zich in bevindt. 

3. Transformatiematrices 

A is de transformatiematrix van het ede naar het ede coördinaten-

systeem. 

4. Traaeheidstensoren 

CJ 
e 

J is de traagheidstensar van het ede lichaam uitgedrukt in het ede 

coördinatensysteem. 

5. Snelbeden en versnellingen 

c 
a -e 

a representeert de volgende vectoren: 

v: lineaire snelheid van het massamiddelpunt, 

v: lineaire versnelling, 

w: hoeksnelheid of 

w: hoekversnelling. 

e geeft aan in welk coördinatensysteem de vector is uitgedrukt. 

d geeft aan op welk lichaam de grootheid betrekking heeft. 
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Dynamische niet-lineariteiten. 

Differentiëren naar de tijd van signalen welke gegeven zijn in een bewe-

gend coördinatensysteem kan niet geschieden zonder de effecten welke een 

gevolg zijn van het bewegende coördinaten systeem te verdisconteren. Een 

algemene vuistregel voor dit soort gevallen is: "Voordat men gaat diffe-

rentiëren eerst transformeren naar een inertiaal stelsel pas daarna diffe-

rentiêren en vervolgens terugtransformeren naar het gewenste stelsel". In 

het vervolg van deze appendix zal dit recept consequent worden opgevolgd. 

Beschouwen we onderstaande configuratie (fig. A.2.2.1) dan geldt voor de 

de positie van het i zwaartepunt: 

.u il 
p~i - p~i-1 + Ji-1 - ~i 

i-1 u 
- p~i-1 + Ai-1 ji-1 

Differentieren geeft: 

z _ z + À i·l;u • À i.l 
p-i p-i-1 i-1 ~i-1 i Ji 

( i da d li h ij d d (i'') 0) aangenomen s t e c amen star z n: us dt Ji - . 

Herschrijven naar het inertiaal stelsel geeft: 

. i-1 u . i 1 
!1 - !i-1 + Ai-1 A jl·l . Ai A ji·1 

Intermezzo: 

. i 
Noem Ai A - Oi dan geldt: 

(A.2.2.1) 

(A.2.2.2) 

(A.2.2.3) 

(A.2.2.4) 

3 3 oi is een anti-symmetrische afbeelding van ~ naar m . 
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figuur 4.2.2.1 

Samenhang tussen twee starre robot-links. 

Bewijs: 

dus: 

· · i i· T 
I - 0 - Ai A + Ai A - Oi + Oi - 0 

oi is dus te schrijven als: 

Einde intermezzo! 
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Bovenstaande toegepast op (A.2.2.4) geeft: 

u 1 
!1 - !t·l + ~i-lxji-1 + ~ix(-ji) 

Nogmaals dlfferentiêren van (A.2.2.3) geeft: 

. . - i-1 u - i 1 
!1 - !t-1 + Ai-1 Jt.1 - Ai Ji 

. - i-1 u - i 1 
- !i-1 + Ai-1 A ji-1 • Ai A J1 

u • u 
- !i-1 + ~i-1x(~i-1xJi-l) + wi-lxJi-1+ 

1 . 1 
+ ~ix(~ix(-Jt)) + ~1x<:Jt> 

(A.2.2.5) 

(A.2.2.6) 

· de • i Voor de rotatie van het i lichaam moet Ai A uitgerekend worden . 

. i . 1-1 i-1· i 
Ai A - (Ai-i Ai + Ai-1 Ai) A 

. i-1 i-1· i i-1 
- Ai-l A+ Ai-l .Ai Ai_ 1 A (A.2.2.7) 

De eerste term van (A. 2 .. 2 . 7) levert ~i _1 , de tweede zal verder uitgerekend 

moeten worden. Richt in het punt J~. 1 het rechtsdraaiend orthonormaal 

i-1 U i-1-U i-1 U 
assenstelsel, ( ~i-l' -~i-l' ~i-l) op; noem dit stelsel het (i-l)u-

-de. 

~oe hetzelfde in het punt Ji; noem dit stelsel het i 1-de. 

Nu volgt: 

met: 

Invullen geeft: 

-sin(rpi) 

cos(rpi) 

0 

:1 (rotatie om de •-aa) 

1 
A1. -1 i-lÀ iA i-lA - A (i-lA Ri A.) 

i i-1 i-1 (i-l)u 1 

(i-lA R·l(i-l)u A _ 
(i-1)1 i-1 

(A.2.2.8) 

u 
-A RRT(i-l) A (A.2.2.9) 

(i-l)u 

Uitschrijven van (A.2.2.9) en invullen in (A.2.2.7) en herschrijven in 

vectornotatie geeft: 

(A.2.2.10) 



. 1 1 
.. '!'t-1 + rpiAi l!t 

Differentiêren geeft: 

Appendix A.2.2 

.. " 11 . ·11 
'!'t .. '!'t-1 + rpiAi !t + rpiAi l!t 

. " 1 . 1 
• '!'t-1 + fPt!i + fPi'!'tX!i 
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(A.2.2.11) 
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Herformulering van het algemene model. 

In sub-parageaaf 2.3.2 is gesteld dat zou gelden: 

M - H(~)~ + Z(~.~) a- - - - - -
(2.3.2.1) 

Om dit te bewijzen herhalen we de afleiding van paragraaf 2.1 en splitsen 

alle signalen in een gedeelte dat afhankelijk is van ~ en een gedeelte dat 

daar niet van afhankelijk is. 

1. De kinematica 

Schrijf ~i als volgt: 

k .. k 1 

~i- Ui(~)~+ ~i(~,~) (A.2.3.1) 

Hierin is U~ een 3xn matrix k en ~i een vector met 3 componenten 

(de index k geeft aan dat de betreffende variabelen gebruikt 

worden om de kinematica in uit te drukken). 

Er bestaan recursieve verbanden tussen U~ en U~-l en tussen y~ en 

Vk i -i-l mmers: 

Dus: 

k k 
ui - ui-l- o 

k k 1· 
Yt - ~t-1 + !i~i 

Een analoge redenatie voor wi geeft: 

1r .. k • 
~i- w-i(~)~ +~i(~.~) (A.2.3.2) 

. 1.. 1 . 
- ~i-1 + ~i~i + (~ix~i)~i 
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Dus: 

~ - ~-1 + D(~i) 
1 ~ 1 

Hierin is D(~i) een matrix met op~ i kolom, de vector !i· 

xk _ xk 1· 
-i -i-1 + ~ix~i~i 

De snelheid !i is niet van wezenlijk belang daarom gaan we direct 

door naar ~ afgeleide, !i; 

!i - ~(~); + ;~<p.f) 

Dus: 

2. De dynamica 

We weten uit paragraaf ~.1 dat het volgen~ geldt: 

1 . 1 
1 · !i - miyi + !i+l 

d .. d . 
- Yi(p)pi + ~i(p,p) 

Dus: 

2. 

Dus: 

3. 

(A.2.3.3) 

(A.2.3.4) 

(A.2.3.5) 
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Dus: 

M - H(~); + Z(~.~) a- - - - - -

met: 

1 d (e .U (~)) -n n -

Appendix A.2.3 

en ~(p.f) -

1 d . 
(e .V (~.~)) -n -n - -

(A.2.3.6) 

(A.2.3.7) 
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Modellarins van een starre robot 

met twee yriiheidssraden. 

-141-

Als voorbeeld van de in hoofdstuk 2 behandelde theorie zal het model van 

een robot met twee vrijheidsgraden beschreven worden. 

De robot-configuratie is weergegeven in fig. A.2.4.1. 

x 

figuur A.2.4.1 

De te modelleren robot-configuratie. 

1. Robotparameters 

a. Eerste link 
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Als parameters die de eerste link beschrijven wordt gekozen 

voor: 

m1 - 0.4 

l~i - (0, 0, l)T 

1 u T 
~1 - (0, 0, 1) 

1Ji - (-0.5, o, ol 
1 u T h - (0.5, 0, 0) 

1

Jl -l: ··:· .. :J 
Zie verder fig. A.2.4.2. 

J • IC 

.f,j.iJlUr A.2.4.2 

u 
J,· 

Eerste link met coÖrdinatensysteem. 

b. Tweede link 

Als parameters die de tweede link beschrijven wordt gekozen 

voor: 

m2 - 0.4 

2 1 T 
c;2 - (0, 0, 1) 

2 u T 
c;2 - (0, 0, 1) 

2 1 T j2 - (-0.5, 0, 0) 

2j~- (0.5, 0, O)T 
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Zie verder fig. A.2.4.3. 

fiauur A.2.4.~ 

TWeede link met coÖrdinatensysteem . 

. 2. Transformatiematrices 

a. 

[co•<•,> -sin(rp1) 

:J 
0~ - s:n(rpi) cos(rp1) 

0 

b. 

[eo•<•2> -sin(rp2) 

:J 
lA sin(rp2) cos(rp2) 2 -

0 0 

c. 

[co•(•l"'2) -sin(rp1+rp2) 

:J 
OA - OA lA - sin(rp1+rp2) cos(rp1+rp2) 2 1 2 

0 0 

3, Po§itie I,!:I,E: 

ju_ A (·1/ lju +lA (·2jl + 2ju)) 
p 2 1 1 + 1 2 2 2 
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Uit het vervolg zal blijken dat het aantrekkelijk is de volgende substi-

tutie door te voeren: 

a - IP1 + ({)2 

{J - !pl. 

4. Kinematica 

a. Eerste link 

T· - Q + (0, 0, 1) !pl 

T· - (0, 0, 1) fJ 
. . 1· 1-
~1 - ~0 + ~1X!11P1 + ~11P1 

T T· · T-- 0 + (0, 0, 1) x(O, 0, 1) IP11P1 + (0, 0, 1) IPl 

T-- (0, 0, 1) fJ 
. . u . u 1 . 1 
!1- !o + ~ox<~oxJo> + ~ox.lo + ~1x(~1x<-Jt» + ~lx<-Jt> 

- Q + Qx(Qx·> + Qx· + 

+ (0, 0, 1)Tx((0, 0, l)Tx~(cos(fJ), sin({J), O)Tp2 

T 1 T•• + (0, 0, 1) x2(cos(fJ), sin({J), 0) {J 

·21 T -1 T 
- {J 2(-cos({J), -sin({J), 0) + p2(-sin({J), cos(fJ), 0) 

b. Tweede link 

~2 - ~(0, 0; l)T 

~2 - ;(0, 0, 1)T 

[
-~sin({J) - icos({J) 

v - ~cos({J) - p2sin({J) -2 

5. Dynamica 

a. tweede link 

0 

1 " - 2(asin(a) 

1 -+ 2(acos(a) 
·2 l +a cos(a)) 

·2 - a sin(a)) 
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·2 
- {J cos({J) 

·2 - fJ sin(fJ) 

1 .. - 2(asin(a) 

1 .. 
+ 2(acos(a) 

0 

·2 l + a cos(a)) 

·2 - a sin(a)} 

~; - (-ji>x~i + i~i 

[0.2(Pcos(o·P) + P;sin(o-p)) + 0.2,;1 

b. Eerste link 

·2 .. 
3/J cos(fJ) - asin(a) -

3p2sin({J) + ~cos(a) • 

0 

·2 l a cos(a) 

·2 a sin(a) 

0 

- 0.2 0 

0.2(pcos(a-{J) + p2sin(a-{J) + ~cos(a-{J) 
·2 .. .. 

- a sin(a-{J)) + 0.24a + 0.64{J 

6. Aandrijfkoppels 

a. Eerste link 

aMl = (~Î·=Î> = 0.2(pcos(a-p) + p
2
sin(a-{J) + ~cos(a-{J) + 

+ ä2sin(a-{J)) + 0.24~ + 0.64p 

b. Tweede link: 
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- ·2 -aM2 - 0.2(pcos(a-P) + P sin(a-p)) + 0.24a 

1. Resumé 

De gegeven robot-configuratie voldoet aan de volgende D.V.: 

met: T 
a~- (aMl' aM2) ' 

T 
re - <"1 • "2> · 

[

0.88 + 0.4cos(rp2) 

H<re> -
0.24 + 0.2cos(rp2) 

0.24 + 0.2cos(rp2)] 

en 

0.24 

[
0.2(~1 ) 2sin(rp2 ) -.

2
0,2(~1 + ~2> 2s1n(rp2 )] 

~<re.!> -
0.2rp1sin(rp2) 
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Afleiding van de transformatiematrix. 

Uitgaande van (3.1.2.5): 

isll i 621 1631 

i u 
i 612 

i 1 
i 622 

i uil 
i 632 e - e - en ~1x ~i = -i -i 

i 613 i 623 i 633 

-1 
met i 8 - (i.Skj)3x3 - i~ (3.1.2.5) 

geldt voor een matrix notatie voor (3.1.2.1-3.1.2.3): 

i 6n (cot(ai)i.Sl1-1/sin(ai)i621 J 1 &31/sin(o1 ) 1 1+1621 

1612 (cot(ai) 1s12-l/s1n(ai)iS22 J 1632/sin(ai) = 1A1+1 1+1s22 

1613 (cot(a1) 1&13-l/s1n(a1)i6 23 J i&33/sin(ai) i+l623 

1/sin(ai+l){i+l&11cos(~1)-i+l& 21cos(~i)cos(a1+1)- 1+1& 31sin(~1)} 

l/sin(ai+l)( 1+1& 12cos(~1 )- 1+1& 22cos(~1)cos(a1+1)-i+l& 32sin(~1)l 

l/sin(ai+l){i+l& 13cos(~1)-i+l&23cos(~1)cos(ai+l)-i+ls33sin(~1 )J 

1/sin(a1+1)t- 1+1s 11sin(~i)+i+ls21sin(~i)cos(ai+l)-i+l& 31cos(~1)J] 
1/s~n(ai+l)(- 1+1s12sin(~i)+i+ls22sin(~1 )cos(a1+1 ) i+ls 32cos(~1 )J 

l/s1n(ai+l)(- 1+1s 13sin(~i)+i+ls 23sin(~1)cos(a1+1)-i+ls 33c~s(~1 )J 

(A.3.1.1) 

i Uit (A.3.1.1) kan de matrix Ai+l gelsoleerd worden: 
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[:

1 -cot(a1) 0 l [1 
l/sin(a1) 0 / 0 

0 l/sin(a1) 0 

[

cos(ai+l) 1 

sin(ai+1) 0 

0 0 

Voer nu de volgende definities in: 

Hieruit volgt: 

i 
Ai+l • <agj>3x3 

[

0

1

0 

-cot(a1) 

1/sin(ai) 

0 

-1 

(A.3.1.2.) 

0 

(A.3.1.3) 

Sgj - zklylj + cos(~i)(zk2y2j + ~3Y3j) + sin(~i)(~2y3j + 

- zk3y2j) (A.3.1.5) 
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Elasticiteit. 

A.4.1.1 Afleiding van de parti~le differentiaalvergelijking van Navier. 

Beschouwen we fig.A. 4.1.1.1 dan geldt voor het krachtenevenwicht in de 

richtingen x1 , x2 en x3 resp. de volgende vergelijkingen: 

8u11tax1 + au12tax2 + 8u13tax3 + b1 - 0 

8u21tax1 + 8u22;ax2 + 8u23tax3 + b2 0 

au31tax1 + au32tax2 + au33tax3 + b3 - 0 

met: 

uij : de oppervlaktespanningen (in N/m2
) en 

3 

i, j 1, 2, 3 

bi : de (volume)krachten (in N/m ). i- 1, 2, 3. 

Opm. A.4.1.1.1 

In het vervolg zal de Einstein-sommatieconventie gebruikt worden, 

dit is sommeren over indices die meer dan één keer in een verge-

lijking voorkomen. Differentiatie zal aangegeven worden met een 

komma (.). 

M.b.v. de Einstein-conventie wordt bovenstaande verkort genoteerd met: 

u.j j + b. - 0 
l. • l. 

i - 1, 2, 3 (A.4.1.1.1} 

De rek Eij in een punt wordt als volgt gedefiniëerd: 
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- "'•uz Inwendige 
1pannlngen 

Volum• krachten 

fisuur A.4.1.1.1 

Krachtenevenwicht in een infinitesimaal volume"element. 

met: 

ui een component van het aanwezige verplaatsingsveld. 

De spanningen en de rek zijn aanelkaar gerelateerd volgens de wet van 

Hooke: 

met: 

&ij : de Kronecker-deltafunctie en 

~. p : de Lamé-constanten. 

(A.4.1.1.2) 

Formule (A.4.1.1.1) en (A.4.1.1.2) beschrijven volledig het elastische 

homegene medium. In paragraaf 4.1 wordt dan ook hiervan uitgegaan 
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Opm. A.4.1.1.2 

In de techniek werkt men ook wel met de constanten E (-elastici-

teitsmodulus), v (-dwarscontractie) enG (-afschuifmodulus), deze 

zijn resp. in >. en ~ uitgedrukt: 

E - ~(2~+3À) 
p+>. ' 

G-p en 

À v----
2(H~) 

Uit (A.4.1.1.1) en (A.4.1.1.2) volgt één partiêle differentiaalvergelijk-

ing nl. differentiëren van (A.4.1.1.2) naar xj geeft: 

uij,j- >.~,ki + p(ui,jj + uj,ij) 

- pui ,jj + (>.+~)uj 'ij 

en substitutie van (A.4.1.1.3) in (A.4.1.1.1) geeft; 

ÀUj .. + /'(U ... + Uj ij) -bi 
'l.J l.,JJ ' 

of: 

pui,jj + (À+p)uj,ij -bi- 0 

De vectornotatie van (A.4.1.1.4) is: 

pÁ~ + (À+p)grad(div(~)) - ~ 

oftewel de vergelijking van Navier. 

Opm. A.4.1.1.3 

(A.4.1.1.3) 

(A.4.1.1.4) 

(A.4.1.1.5) 

In de vector b kan ook een traagheidskracht verdisconteerd worden; 

de P.D.V. gaat dan over in: 

J.IÁ~ + (À+p)grad(div(~)) - ~ - p~tt 

3 met: p de massadichtheid (in kg/m ). 

A.4.1.2 De randvoorwaarden. 

Om de P.D.V., afgeleidt in A.4.l.l, één-éénduidig op te lossen moet er 
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bekend zijn wat er op de rand gebeurt. Er zijn twee mogelijke randvoor-

waarden: 

1. voorgeschreven oppervlaktespanningen (pi) en 

2. voorgeschreven verpolaatsingen (Üi)' 

duidt op het voorgeschreven zijn). 

Voorgeschreven oppervlaktespanningen werken op het randoppervlak 

Evenwicht op de rand r 2 vereist: 

~ de normaalvector op het oppervlak. 

Voorgeschreven verplaatsingen werken op het randoppervlak r 1 . 

Op de rand rl geldt: 

Opm. A.4.1.2.1 

De som van r 1 en r 2 stelt de totale rand r voor. 

A.4.1.3 De volumetrachten. 

Er zijn in principe drie mogelijke soorten van volumekrachten, te weten: 

1. een zwaartekrachtveld, 

2. een krachtveld opgewekt door het niet in rust zijn van het 

lichaam en 

3. andere (externe) krachtvelden. 

Alléén de tweede mogelijkheid is op dit moment interessant. 



Appendix A.4.1 -153-

Als bet lichaam niet in rust is zal bet zwaartepunt een versnelling z en 
p-

een boek(ver)snelling IJ} hebben die resp. aan de volgende vergelijkingen 

voldoen: 

~- m z 
- p-

~ - J~ + '!IX(JIJ}) 

Voeren ·we een star met het lichaam meebewegend assenstelsel in dat de 

oorsprong in het massamiddelpunt beeft, dan heeft een willekeurig punt ~ 

de versnelling ~x die voldoet aan: 

a - z + wx(wxx) + ~ 
-~ p- - - - - -

Deze versnelling wordt opgeheven door de volgende volumekracht: 

k(x) - -p( z + wx(wxx) + ~xx) 
- - p- - - - - -

Deze kracht is een deel van de volumekracht b uit de vergelijking van 

Navier. 

Opm. A.4.1.3.1 

De totale volumekracht is: 

J ~(~) dV - -pf ( z + wx(wxx) + ~x~) dV ~ V V p- • • • 

- ·pf z dV - -m z V p- p-

Het totale moment van de (volume)kracbt is: 

dV- pf [( z + wx(wxx) + ~xx]xx dV-
V p- - - - - - -

- pf [(wx(wxx)xx) + (~x~)x~)] dV = 
V - - • -

= wxJw +Je:, - - -
Dit geeft enig vertrouwen in de afleiding. 
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Qmrekenin& van de volume-inteeralen 

naar oppervlakte-inte&ralen. 

In sub paragraaf 4.2.2 (opm 4.2.2.2) is het duidelijk geworden dat het 

aantrekkelijk is de resterende volume- integraal om te rekenen naar een 

oppervlakte-integraal, Dit omrekenen is maar-ten dele mogelijk zoals zal 

blijken uit het vervolg van deze appendix. 

In (4.1.3) staan twee volume-integralen: 

1. J *i *i 

0 
ujkl,j~ dO welke door de keuze van het wegingsveld ~l ont-

aard tot een oppervlakte-integraal en 

2. J *i 

0 
~l bk dO waar we ons in deze appendix op zullen concentre-

ren. 

In (4.2.5) is een vector formulering gegeven voor ~: 

i- . i· - i 0 i -
b- -p(Ai ~ + 2Ai ~ + A1 ( ~ + ~ ) + p~) + uf 

Expliciet uitschrijven van deze integraal volgens (4.2.5 ) geeft: 

(A.4.2.1) 

met: 

i- . i· .. i 0 i .• 
bk- -p(~ u

111 
+ 2~ u

111 
+ ~( x

111 
+ u

111
) + pzk) + ufk en 

Ai - (~)3x3 

Voor we beginnen met de daadwerkelijke afleiding volgt hier eerst een 

wiskundig intermezzo. 

Intermezzo 
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1. Er geldt: 

*i • 1 • 3 
~1 - À r 6lk + p (~xl/r ) 

wat te schrijven is als: 

*i • *i • *i 
~1 - Cl! ~l.jj + IJ ~j ,jl 
met: 

2. Een gegeneraliseerde vorm van het integraaltheorema van Gauss 

is: 

Einde intermezzo: 

De integraal (A.4.2.1) is nu te splitsen in drie delen, dit gaat als 

volgt: 

I - *i I - i o i *i 
11- - Po pzk~l dO - Po ~j( xj + uj)~l dO+ 

I i- . i· *i 
+ 

0 
( -p(~j uj + 2~j uj) + ufk)~l dO 

- 111 + 112 + 113 

Berekenin& van: 

.2...._112 
I - i o i *i I - i o 

112- -po ~j( xj + uj)~1 dO- -po ~j( xj + 

i • *i ' *i 
+ uj)(a glk,jj + {J glj ,jk) I 

- I i o i , *i , *i 
- -p~jr (( xj + uj)(a glk,m + {J glk,k)nm 

- (a'+{J' )g1knj dr 

.L..J.13 

(A.4.2.3) 

(A.4.2.5) 
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Deze integraal is in principe niet om te rekenen naar een opper

vlakteintegraaL Dit impticeert dat het voordeel van de randele-

mentenmethode t.o.v. de eindige-elementenmethode grotendeels 

wegvalt bij problemen waarin zich volumekrachten voordoen. 
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APPEHDIX A.4.3 

Opheffen van de singulariteiten 

in de opperylakte-iptegralen. 

In sub-paragraaf 4.1.2 is geponeerd dat het opheffen van de singulariteit

I i en in de oppervlakte-integralen een correctieterm van - 2~ vereist en dit 

zal in deze appendix aangetoond worden. 

Stel het punt i ligt op het oppervlak r2 (dus pi is voorgeschreven). De 

integralen over r
1 

zullen dan geen problemen geven (de afstand tussen een 

*i punt op r1 en een punt op r2 zal steeds groter dan nul zijn m.a.w. plk en 

*i *i *i u1k blijven eindig) i.t.t de integralen over r 2 ( plk en u1k worden beiden 

singulier op het integratie-oppervlak). 

figuur A.4.3.l 

Opsplitsing van het oppervlak r2 
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Stel 1-1 (voor 1-2,3 geldt een identieke afleiding). 

Splits nu het oppervlak r 2 in de volgende twee delen (zie fig. A.4.3.1): 

1. het oppervlak van de halve bol met straal E en met als middel-

punt het punt i (rE) en 

2. het resterende deel van het oppervlak (r2 - rE). 

Verder wordt er in het punt i een rechtsdraaiend orthonormaal assenstelsel 

opgericht. 

Nu volgt: 

met: 

e<~> een willekeurige (vector)functie. 

Op het oppervlak rE gelden nu de volgende vergelijkingen: 

T 
~- (X/E, yjE, Z/E) 

8rj8n - (xi/E)ni - 1 
*i 2 2 2 2 

pll - X /E ((3x /E ) +ft) 

*i 2 2 p21 - a/E (xy/E ) 

*i 2 2 p31 - a/E (xz/E ) 

met: 

a - (~+~)/(4~(~+2~)) en 

ft - ~/(H~). 

We zijn nu zover dat we de twee integralen over r 2 kunnen uitrekenen: 

1. Wat we al hadden is: 

J *i J *i . J *i 
~Plk dr - lim ~Plk dr + lim ~Plk dr 

r 2 (~o r 2-rE E~o rE 

Uitrekenen geeft: 

dr+ 
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en: 

1 *i 1 *i 
lim ~Plk di' •: , ~plk di' 
E~ r2-r( r2 

Dus het opheffen van de singulariteit in het punt i kost een 

1 i factor -2u1 . 

2. Wat we al hadden is: 

Dus het opheffen van de singulariteit rond het punt i is gratis. 

Waarmee het postulaat van sub-paragraaf 4.2.1 aangetoond is. 
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Interpretatie van de oplossin&en uit de rand-elementenmetbode. 

De betekenis van de formules die afgeleid zijn .in sub paragraaf 4.2.1 is 

niet echt evident. Ve gaan m.b.v. een eenvoudig tweedimensionaal scalair 

voorbeeld proberen enige klaarheid te scheppen. 

Als voorbeeld nemen we het volgende potentiaal probleem (zie fig. A.4.4.1) 

~u- b (A.4.4.1) 

met de randvoorwaarden: 

0 

Au=b 

fisuur A.4.4.l 

Schematische voorstelling van A.4.4.1 - 3. 
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u-Üopr1 en 

q- au;ax - q op r2. 

Overgaan op een zwakke oplossing geeft: 

* 
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(A.4.4.2) 

(A.4.4.3) 

J bu* dO+ J (Au)u* dO- J (q -_q)u* dr- f (u- Ü):: dr 
o o r2 r1 

(A.4.4.4) 

Tweemaal stuksgewijs integreren van (A.4.4.4) geeft: 

f * f * f" * f * - b u dO + (Au ) u dO - - q u dr - q u dr + 
o o . r2 r1 

a * - au* +Ju...!! dr+J u- dr r an r an 
2 1 

(A.4.4.5) 

Evenals in sub paragraaf 4.1.2 het geval was gaan we nu weer zoeken naar 

het gevolg van een puntbron in het punt i, dus: 

Au- 6(~ - ~i) 

De oplossing van (A.4.4.6) in het twee dimensionale geval is: 

u*i- -1/(2~) ln(l~ • ~il> 

Invullen van (A.4.4.7) in (A.4.4.5) geeft: 

c(i)u(i) + f b u*i dO + f u q*i dr - f q u*i dr 
o r · r 

met: 

c(i) - 1 als het punt i gelegen is in 0 en 

1 c(i) - 2 als het punt i op de rand r ligt. 

(A.4.4.6) 

(A.4.4.7) 

(A.4.4.8) 

Op de rand r en in het volume 0 worden nu de vrijheidsgraden gekozen. We 

stellen nu dat: 

rl de vrijheidsgraden i- 1, ... 'a heeft, 

r 2 de vrijheidsgraden i- (a+ 1), ben 

0 de vrijheidsgraden i- (b+l), ... , c. 

Uitschrijven van (A.4.4.8) voor een willekeurig punt i geeft: 

c *" b *" b *" c(i)u(i) + ~ b(j)J u ~dO+ ~ u(j)J q ~dr- ~ q(j)J u ~dr 
j-b+l oj j-1 rj j-1 rj 

Dus: 
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c i b i b i 
c(i)u(i) + ~ b(j) qj + ~ u(j) hj - ~ q(j) gj 

j-b+l j-1 j-1 . 
(A.4.4.9) 

aet: 

*1 q di' voor j - 1, 2 , .•. , b en 

*1 u dO voor j- b+l, ... , c en 

*i u di'. 

Overgaand op matrix/vector notatie geeft: 

1 u(l) 0 0 b+l ' c 0 2 ql ql 

1 u(b) 0 2 
1 u(b+l) + b(b+l) + 

1 u(c) 0 0 b+l c b(c) qc qc 

hl hb 0 0 u(l) 1 b 0 p(l) 1 1 gl gl 0 

u(b) p(b) 

+ 0 0 

0 0 0 0 

of: 

r*Jr::J · r*-llJ- r*.Jr:·l · r*.ll:'l 
of: 

(A.4.4.10) 

Als tü1 •... , Üa}, {pa+l' ... , pb} en~ bekend zijn dan zijn {Üa+l' . 
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~} ,. • * t pa} eenvoudig te berekenen. 

De kracht en de charme van de rand-elementenmethode blijken het .eest uit 

(A.4.4.10) als daarin~ gelijk aan nul gesteld wordt: 

1 t + 8 tt t Gtt t 
2~ ~ - p 

!+~V-~Y 

(A.4.4.11) 

(A.4.4.12) 

Uit (A.4.4.11) kunnen nu op eenvoudige wijze de onbekende randvoorwaarden 

uitgerekend worden. De potentialen in het volume zijn dan uit een lineaire 

combinatie van de excitatie op de randen te berekenen. 

In het. geval dat alleen de vrijheidsgraden op de randen belangrijk zijn 

kan (A.4.4.12) achterwege blijven. 
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APPENPIX A.5.1 

Stablliteitsfonpulerin& M.R.A.S,. 

We gaan uit van het schema van fig. A.5.1.1, 

--------------, 

referentiemodel 

r 

L------il"'tadaptle mechanl•m• 

-· --·-·-·-----------~ 

f.iguur A.S.l.l 

Principeschema H.R.A.s .. 

Het referentiemodel wordt beschreven door: 

x-Ax+Br 
- m- m- (A,5.1.1) 

-165-
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Het aanpasbare systeem wordt beschreven door: 

i- As(~,t)~ + Bs(~,t)~ 

- (A - B K )~ + B K r P p y p r-

Uit de foutvector ~ - x -~ volgt nu: 

~ - x - ~ 

-Am~+ (Am - As(~,t))~ + (Bm - Bs(~,t))~ 

-A e + (Am -A +BK (e,t))v + (B - BK (e,t))r m- p p y - ~ m p r - -

(A.5.1.2) 

(A.5.1.3) 

Het eigenlijke probleem dat opgelost moet worden kan als volgt beschreven 

worden: 

Gegeven een onbekend verschil tussen de parameters van het referen-

tiemodel en het aanpasbare systeem op t - t 0 en gegeven een bekende 

foutvector op tijdstip t - t 0 , vindt dan een adaptie-regeling die 

een perfecte asymptotische adaptie garandeert d.w.z.: 

lim (~(t) - ~(t)) - lim ~(t) - 2· 
.t...... t-+eo 

lim As(~,t) -Am en 
t ...... 

lim Bs(~,t) - Bm' 
t ...... 

voor alle continue vectorfuncties ~(t). 

(A.5.1.4) 

(A.S.l.S) 

(A.S.l.6) 

In het algemeen zal het adaptie-mechanisme een geheugenwerking moeten 

hebben zodat de goede waarden die in het verleden voor As en Bs gevonden 

zijn behouden blijven. Dit impliceert dat K (e, t) en K (e, t) niet alleen 
y - r -

afhangen van de momentane waarde van ~(t) maar ook van het verleden van 

~(t) (~(r), 0 ~ T ~ t). 

Het volgende postulaat ligt daarom voor de hand: 

t 
K (e,t) - K (0) - J ~1 (e,t,r) dr - ~2 (e_,t) 
y- y- 0 -

t 
Kr(~,t)- Kr(Q) + f ®1 (~,t •. r) dr + 02 (~,t) 0 

(A.5.1.7) 

(A.5.1.8) 

De termen K (0) en K (0) kunnen gezien worden als de beginwaarden van de 
y - r -

integrator, in wezen zijn dit beginschattingen voor As en Bs. 



Appendix A.S.l -167-

Qpm. A.S.l 

Door de functies K (e,t) en K (e,t) te zien als gegeneraliseerde 
y - r • 

functies zijn de formuleringen (A,S.l. 7) en (A.S.l. 8) niet strikt 

noodzakelijk. 

De onbekende functies • 1 • •
2 

en e1 , e
2 

moeten nu zodanig gekozen worden 

dat het totale systeem voldoet aan de eerder geformuleerde eisen. Eén 

keuze zal besproken worden in appendix A.5.4. 
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Disiipatieve syStemen. 

In de afleiding van de hyperstabiliteit van M.R.A.S. komt het begrip po-

sitieve dynamische systemen of dissipatieve systemen naar voren, in deze 

appendix zullen deze systemen nader toegelicht worden [51], (52]. 

Definitie 

Het lineaire systeem: 

x-AX+Bu - - -

is een positief dynamisch systeem als geldt: 

t T 2 f :t 1;1 dt :!!: -00 
to 
met: 

2 o0 : een willekeurige constante groter dan nul. 

(A.5.2.1) 

(A.5.2.2) 

(A.5.2.3) 

In deze definitie is impliciet aangenomen dat :t en 1;1 dezelfde di-

mensie hebben. 

Einde definitie. 

De fysische betekenis van bovenstaande definitie is eenvoudig in te zien: 

De te leveren energie in een bepaald tijdperk kan nooit groter zijn 

dan een bepaalde constante, deze constante representeert de op het 

tijdstip t 0 aanwezige energie in het systeem. 

Uiteraard zijn er door het positief dynamisch zijn van het systeem bepaal-
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de restricties opgelegd aan de matrices A, B, C en D, in het geval dat D -

0 kan bewezen worden dat het systeem dissipatief is als het volgende 

geldt: 

(A.5.2.4) 

met: 

T 
B P-C , 

Q' een semi-positief definiete matrix en 

P een positief definiete matrix. 

De bewijsvoering berust op de tweede methode van Liapanov [52]. 

Als verder nog geldt dat B- I dan volgt: 

x-Ax+u - - . 
(A.5.2.5) 

Dit systeem is dissipátief als geldt: 

T 
AC +CA- ·Q' (A.5.2.6) 
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Hyperstabilitèit. 

De hyperstabiliteitstheorie ([5], [5~]. [52], [53]) doet uitspraken over 

de stabiliteit van systemen die de volgende structuur bezitten: 

u LINEAIR V --
fl' TIJD-INVARIANT 

- SYSTEEM 

w NIET-LINEAIR V -- TIJD-VARIANT 
SYSTEEM 

figuur A.5.3.1 

Systeemstructuur m.b.t.de hyperstabiliteit. 

Stel dat het lineaire tijd-invariante feedforward-systeem wordt beschreven 

door: 

è - Ae + Bu - - -
v-Ce+Du - - -

(A.5.3.1) 

(A.5.3.2) 

en het niet-lineaire tijd-variante systeem door de volgende algemene vorm: 

(A.5.3.3) 

met: 
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~ een willekeurige gegeneraliseerde functie 

dan is bovenstaand systeem hyperstabiel als geldt: 

1. het tijd-invariante lineaire feedforward-systeem is dissipatief 

en 

2. het niet-lineaire, tijd-variante systeem voldoet aan: 

(A.5.3.4) 

met: 

u0 een willekeurige constante (integraal-ongelijkheid 

van Popov). 

De redenering, die hierachter steekt ziet er als'volgt uit: 

Als zowel het lineaire tijd-invariante systeem als het niet-lineai-

re tijd-variante systeem dissipatief zijn dan zal er altijd energie 

uit het systeem verdwijnen met als gevolg het uitdempen van elk 

willekeurig trillingsverschijnsel. 

Het integraal-theorema kan beschouwd worden als een generalisatie van de 

tweede methode van Liapanov. 
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APPENDIX A. 5. 4 

Hyperstabiliteit M.R.A.S .. 

In appendix A.S.l is een vergelijking voor de foutvector ! afgeleid: 

t 
ë- A e + (A - A + B (K (0) - J •1(e,t,r) dr - • 2(e,t))v - m- m p p y - 0 • - ~ 

t 
+ (B - B (K (0) + J &1(e,t,r) dr + &

2
(e,t))r 

m pr· 0 - --

(A.5.4.1) 

De in appendix A.5.3 behandelde theorie zal nu met vrucht gebruikt kunnen 

worden. 

Neem als lineair tijd-invariant feedforward-systeem het volgende systeem: 

è - A e + Iu 
- m-

v-Ie 

en als niet lineair tijd-variant systeem het volgende: 

w - ~<"!(t). t) 

t 
(A -A + B (K (0) - J •1(v,t,r) dr - • 2(v_,t))v + m p p y - 0 - ~ 

t 

- (Bm 7 Bp(Kr(Q) + ~ &1(!,t,r) dr + &2(!,t))! 

(A.5.4.2) 

(A.5.4.3) 

(A.5.4.4) 

Een probleem hierbij is dat (A.5.4.2) en (A.5.4.3) in het algemeen niet de 

toestandsbeschrijving vormen van een dissipatief systeem. 

Verder valt op dat (A.5.4.4) ingewikkelder is dan strikt noodzakelijk, 

immers de vectoren w en v hebben de dimensie 2n terwijl de gezochte func-

tie-matrices van de orde n x 2n (K ) en van de orde n x n (K ) zijn. 
y r 

Het zou numeriek aantrekkelijk zijn als zowel w als ! van de dimensie n 
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waren. We proberen daarom de volgende formulering van het lineaire tijd--

invariante feedforward-systeem: 

ê-Ae+Bu (A.5.4.5) 

(A.5.4.6) 

- m- p-

v - De 

met: 

A!P + PTA- -Q' en (A.5.4.7) 

BTP - D (in appendix A.5.2 is hier de letter C voor gebruikt) 
p 

(A.5.4.8) 

Voor het niet-lineaire tijd-variante feedback-systeem proberen we de vol-

gende formulering: 

w - ~(!(t), t) 

t 
- -B+(A - A + B ( K (0) - I ~1 (v,t,r) dr - ~2 <:r.t))y + 

p m p p y - 0 -

met: 

t 
- B+(B - B (K (0) +I ®

1
(v,t,T) dT + ®2(:r,t))! 

p m p r - 0 -

(A.5.4.9) 

(A.5.4.10) 

Omdat de matrix B in het algemeen niet vierkant is heeft deze strikt 
p 

genomen geen inverse. De ingevoerde matrix B+ is een zg. pseudo-inverse 
p 

van B . 
p 

Tenslotte moet nu nog aan de Popov-ongelijkheid voldaan worden: 

tl T 2 I <:r !) dT ~ -o0 
0 

I
tl T + It 

O -:r Bp(Am- Ap + Bp(Ky(~) - O ~l(!,t,r) dr - ~2 (!,t))f dt + 

t t 
+I 1 -vTB+(B - B (K (0) +I ®1(v,t,T) dT + ®2(:r,t))! dt ~ 

0 - p m p r - 0 -

2 
~ -oo 

Als nu B en A constant maar onbekend zijn dan moet gelden: 
p p 

tl T t 
I ! <I ~1 (:r,t,r) dr + ~2 (:r,t))y dt + 
0 0 

(A.5.4.11) 



-174- Appendix A.5.4 

tl T t · · 2 
+ f y <f e1(y,t,r) dr + e2(y,t))! dt ~ -u0 0 0 

(A.5.4.12) 

Er zijn natuurlijk vele oplossingen mogelijk van vergelijking (A.5.4. 9) 

maar hier geven we de meest gangbare ([5), [51], [52], [53]): 

T 
• 1(y,t,r)- Fy(G!) 

• 2(y,t) - F'y(G!)T 

T e1 (y,t,r)- H!<N!) 

e 2(y,t) - K'y(N!)T 

met: 

F, G, K en N positief definiete matrices en 

F' en M' semi-positief definiete matrices. 

(A.5.4.13) 
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4PPENQIX A.6.1 

De massieve retroreflector. 

In tegenstelling tot de open tripel geeft een massieve tripel bij rotatle 

om het middelpunt M wél optische weglengte-verschillen en tevens zal de 

afstand tussen de ingaande en gereflecteerde straal veranderen (de beide 

stralen blijven wel parallel). 

In fig. A.6.1.1 is dit effect in bet 2-dimensionale geval weergegeven. De 

lichtstraal zal tweemaal gereflecteerd worden in de tripel. In plaats van 

de tweemaal gereflecteerde lichtstraal te tekenen is de tripel tweemaal in 

zichzelf gereflecteerd getekend. De getrokken lijn stelt de lichtstraal 

bij n- 1 voor (open tripel), de gestippelde die bij n > 1. 

Allereerst zal bekeken worden hoe de optische weglengte-verandering ten 

opzichte van n- 1, f(a, n), van a (en n) afhangt, waarbij het punt A vast 

is. De hoogte van de tripel is h. 

Volgens de brekingswet van Snellius geldt: 

(A.6.1.1) 

Bovendien geldt dat de golflengte van het licht in de tripel n maal klein-

er wordt. De optische weglengte-verandering bestaat uit twee, elkaar te-

genwerkende effecten: 

1. de lengte van de lichtstralen in de tripel is verschillend en 

2. de afgebogen straal legt buiten de tripel nog een extra afstand 

BC af. 
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f(a, n) - 2h(-1-- - --1-)n + cos(/J) cos(a) 

+ 2h(tan(a) - tan(/J))sin(a) 

Dit levert samen met (A.6.1.1): 

2 
f(a, n) - 2h(n - sin (a) 

cos(a) 

~· 

2 2 
n + sin (a) ) 

J(n2 - sin2(a)) 

2h 

figuur A.6.1.1 

d 1..1 : 

(A. 6 .1. 2) 

(A.6.1.3) 

2d. +I COl 
I 

De lichtstraal-afbuiging bij een massieve tripel. 

Rotatie van de tripel om ~ is te zien als een translatie van A en een 

verandering van a in a + ~ en heeft dus een weglengte-verandering van f(a 

+ ~) - f(a, n) tot gevolg. 

De afstand du tussen de inkomende en uittredende straal bij n > 1 is ge

lijk aan: 

du - 2di + 11 CD 11 

- 2di + 2h(tan(a) - tan(/J))cos(a) 
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- 2d
1 

+ 2h sin(a)(l -
2
cos(a)

2 
) 

j(n - sin (a)) 
(A.6.1.4) 
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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Modellerings- en Regelalgoritmen voor 

Industriële Robots. 

1. Het gebruik van homogene coördinaten voor de numerieke berekening van de 

positie en oriëntatie van de leden van een robot in de drie-dimensionale 

ruimte is niet een vereenvoudiging maar een.onnodige uitbreiding. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 2. 

2. Discretisatie en kwantisatie, zoals toegepast bij de digitale simulatie 

van analoge systemen, kunnen parasitaire effecten (limit-cycli en subhar

monischen) veroorzaken die, vooral bij de simulatie van complexe niet-

lineaire systemen, moeilijk als zodanig te identiciferen zijn; d_eze simu

laties zouden daarom altijd getoetst moeten worden aan de realiteit. 

Balestrino, A. e.a.; An adaptive model following control for 

robot ie manipulators. J. of Dynamic Systems, Measurements and 

Control, vol. 105, Sep. 1983, pp. 143-151. 

3. De rand-elementenmethode is bij statische problemen aanzienlijk efficiën

ter dan de eindige-elementenmethode. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 4 en appendix A.4.4. 

4. Voor willekeurig door de ruimte bewegende lichamen zijn de rand-elemen

tenmethode en de eindige-elementenmethode, uit het oogpunt van numerieke 

efficiëntie beschouwd, gelijkwaardig. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 4. 

5. De veronderstelling dat de convergentie van M.R.A.S. in twee opeenvolgen

de fasen gebeurt, namelijk een eerste waar zowel de vector e als de vee-



tor ! ongelijk aan nul zijn en een tweede waar ! nul is en blij ft, is 

onjuist. 

Balestrino, A. e.a.; An adaptive .model following control for 

robotic manipulators. J. of Dynamic Systems, Measurements and 

Control, vol. 105, Sep. 1983, pp. 143-151. 

6. Vooral voor numerieke oplossingen van differentiaalvergelijkingen blijken 

de zwakke varianten beter te voldoen dan hun sterke tegenhangers. 

7. In een goed functionerend regelsysteem van een lineair proces kunnen uit 

de eigenschappen van de regelaar die van het proces afgeleid worden. 

8. In de theorie over M.R.A.S. wordt over het algemeen aangenomen dat het 

referentiemodel en het proces van dezelfde orde zijn; een goede stabili

teit van M.R.A.S. is echter mogelijk als de orde van het proces aanzien

lijk hoger is dan die van het referentiemodel. 

9. Gebruik van programmatuur op het gebied van systeemidentifikatie en het 

ontwerpen van regelalgoritmen vergt specialistische kennis. 

10. Hedendaagse kermisattrakties zijn ideaal om dynamische niet-lineariteiten 

te ondergaan. 


