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Samenvatting; 3 

In dit onderzoek wordt de XY-tafel geïdentificeerd. Dit mechanische systeem is sterk niet- 
lineair. Het resulterende model moet dienen als basis voor aiiedei in de toekamt toe te 

passen regelconcepten. Om rekentijd te besparen worden slechts vijf van belang zijnde 
parameters, die betrekking hebben op massatraagheid, wrijving en flexibiliteit, opnieuw 
geschat, terwijl voor de overige parameters de reeds via lokale identificatie bepaalde waarden 
worden gehandhaafd. 

Om meetdata ten behoeve van de identificatie te verkrijgen, zijn een aantal experimenten aan 
de XY-tafel uitgevoerd. Met de verkregen meetgegevens wordt een identificatieprocedure 
uitgevoerd die uiteindelijk moet leiden tot een model dat een goede representatie vormt van 
het ingangs-uitgangsgedrag van de XY-tafel. 

De identificatiemethode die wordt gebruikt is de eerste orde benadering van de optimale 
schattingsmethode uit [l]. Met behulp van het software-pakket ASP worden de van belang 
zijnde parameters geschat. Door middel van simulaties met het resulterende, simpele model 
is aangetoond dat het model kwalitatief gezien een goede beschrijving geeft van de XY-tafel 
en in principe kan dienen als basis voor het ontwerp van allerlei regelconcepten. 
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1. Inleiding 

Het Q I K ~ X Z O ~ ~  dat In dit verslag wordt beschreven heeft betrekking op een hernieuwde, off- 
line idemtificatie van de =-tafel die opgesteld is in het laboratorium van de Vakgroep 
Fundamentele Werktuigkunde. Onder identificatie wordt verstaan het bepalen van een 
wiskundig model van een systeem, met behulp van metingen aan het systeem. Het beoogde 
doel is een zodanig model van de XY-tafel af te leiden, dat de ingangs-uitgangsrelatie van het 
model goed overeenkomt met de ingangs-uitgangsrelatie van de echte XY-tafel. Het 
bovenstaande is schematisch weergegeven in figuur 1.1. 

SYSTEEM 

I DENTI FI CATI E 

i? 
SYSTEEM- TE REGELEN INGANG 

MODEL 
UITGANG 

figuur 1.1: identificatieprocedure 

Het model dat op deze manier verkregen is, kan vervolgens worden gebruikt in het ontwerp 
van model-gebaseerde regelaars. Een vereiste bij deze toepassing is dat het model niet te 
complex is, omdat bij on-line gebruik de rekentijd beperkt is. 

Tijdens zijn promotie-onderzoek (1986-1990) heeft René van de Molengraft al eens een 
identificatie uitgevoerd aan de betreffende XY-tafel [l]. Sedertdien is echter de meetopstelling 
aangepast en zijn constructiedelen van de XY-tafel, al dan niet bewust, veranderd. Anno 1992 

is het daarom tijd het model te actualiseren middels een hernieuwde identificatie. 

De identificatiemethode die in dit onderzoek wordt gebruikt is de "optimale 
schattingsmethode" zoals die in [i] beschreven wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de niet- 
lineaire modelstructuur van het systeem, omdat voor het betreffende mechanische systeem het 
dynamisch gedrag slechts nauwkeurig kan worden beschreven door een niet-lineair model. 
Voornoemde methode bepaalt naast schattingen van de parameters (dit zijn de fysische 
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eigenschappen van het systeem zoals traagheden en wrijvingen) ook schattingen van de 
variabelen, zijnde de verplaatsingen, snelheden, versnellingen en ingangssignalen van het 
systeem.* Het model dat met de optimale schattingsmethode verkregen wordt is zodanig, dat 
de beste overeenstemming wordt bereikt met de beschikbare meetdata. De kwaliteit van het 
uiteindelijke model wordt beoordeeld door beschouwing van residuen op de 
modelvergelijkingen. 

De optimale schattingsmethode uit [l] kiest een deterministisch uitgangspunt. De reden 
daarvoor is dat het gedrag van mechanische systemen goed voorspelbaar is en het verschil 
tussen model en systeem veelal veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld ongemodelleerde 
dynamica, genegeerde niet-lineariteiten en onbekende fenomenen en dus vooral van 
deterministische aard is. Verschillen van stochastische aard, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
de meetapparatuur, worden verondersteld van een veel lagere orde te zijn. 

Het aantal parameters dat in het model van de XY-tafel optreedt is vrij groot. Een groot 
gedeelte van deze parameters is echter al bepaald door lokale identificatie, dat wil zeggen 
door experimenten op aíkonderlijke constructiedelen. Zo zijn bepaalde massa’s en lengtes in 
het verleden reeds tamelijk nauwkeurig gemeten en deze waarden worden verondersteld nog 
steeds actueel en correct te zijn. De overige, moeilijk te meten, parameters worden in dit 
onderzoek bepaald door globale identificatie, dat wil zeggen door experimenten met het 
systeem als geheel. Het grote voordeel van globale identificatie is dat voor mogelijke niet- 
gemodelleerde fenomenen gecompenseerd wordt door de globaal geïdentificeerde parameters. 
Onderstaand voorbeeld zal dit verduidelijken. ?I 

MASSA 

v -  
figuur 1.2: eenvoudig mechanisch systeem 

* 
Het optimale filter, dat als onderdeel in de oplossing van het probleem optreedt, vertoont dan ook overeenkomsten 

met het Extended Kalman Filter. Laatstgenoemde filter neemt echter aan dat de modelstructuur en de ingangen exact 
bekend zijn, hetgeen bij het optimale filter niet het geval is. 
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De bewegingsvergelijking bij figuur 1.2 is van de volgende vorm: 

Wanneer de parmeters M en w worden bepaald door globale identificatie, zal in de 
traagheidsterm M zowel de massa van het blok als de massa van de riem en de traagheid van 
de motor zijn vertegenwoordigd, terwijl de schatting voor de Coulombse wrijving w niet 
alleen de wrijving tussen blok en loopvlak bevat, maar ook compenseert voor wrijving in de 
aandrijving. Mogelijk verwaarloosde traagheids- en wrijvingstermen worden dus meegenomen 
in de parameterschattingen, omdat hun effect immers aanwezig is in de aan het systeem 
gedane metingen. 

De globale identificatiemethode is voor het doel dat in dit onderzoek beoogd wordt een betere 
methode dan lokale identificatie, omdat hierdoor de effectieve invloed van alle 
systeemonderdelen samen in rekening wordt gebracht. Het op deze manier tot stand gekomen 
model is dan tegelijkertijd nauwkeurig en relatief eenvoudig. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een algemene beschrijving van een identificatiemodel 
voor mechanische manipulatoren gegeven. Hoofdstuk 3 behandelt het principe van optimale 
schatting zoals in [l] werd voorgesteld. Ook wordt kort ingegaan op het verschil tussen 
smoothen en filteren, omdat beide methoden een rol spelen in dit onderzoek. Een korte 
beschrijving en een model van de XY-tafel is te vinden in hoofdstuk 4. De identificatie van 
de XY-tafel voor zowel het starre als het flexibele geval wordt beschreven in hoofdstuk 5. De 
hoofdstukken 6 en 7 tenslotte bevatten respectievelijk de conclusies en de aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 
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2. Het identificatiemodel 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een algemeen geldend dynamisch model voor mechanische 
systemen voorgesteld (paragraaf 2.2). Dit model is tot stand gekomen door het toepassen van 
fysische wetten en dient als basis voor de identificatie van de onbekende modelparameters. 
Het identificatiemodel dat voortkomt uit het systeemmodel wordt beschreven in paragraaf 2.3. 

2.2. Het systeemmodel 

Het systeemmodel is opgebouwd uit twee delen: het dynamische model en het meetmodel. 
Het dynamische model voor mechanische systemen kan in het algemeen als volgt worden 
geschreven [ 11: 

! i = V  7 @o) = so 

+ = a  9 VOO) = vo 
6 = O  7 W o )  = 8 0  

Y = k(s,v,(3,u,a,t) 

M( s, 8 ,t) a+ h( s,v, 8, t) +H( s, v, 6 ,t) U = O 

met: s 
V 

a 

U 

e 
Y 
M 
h 
H 
k 
t 

n dimensionale kolom met vrijheidsgraden (verplaatsingen) 
n dimensionale kolom met de eerste afgeleiden van s (snelheden) 
n dimensionale kolom met de eerste afgeleiden van v (versnellingen) 
m dimensionale kolom met regelingangen 
p dimensionale kolom van onbekende, constante parameters 
q dimensionale kolom met te regelen uitgangen 
nxn massamatrix 
It dimensionale kolom 
nxm distributiematrix 
q dimensionale kolom 
tijd, t E [to,te] 

(2.2.la) 
(2.2.lb) 

(2.2.ld) 

(2.2.le) 

(2.2.lc) 

Het bovenstaande model heeft variabelen s, v, a en U die tijdsafhankelijk zijn en parameters 
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0 (fysische grootheden zoals stijfheid en massa) die constant zijn. De bewegingsvergelijking 
(2.2.ld) ontstaat door een krachten- of momentenbalans en is sterk niet-lineair in de 
variabelen en vaak lineair in de parameters. Vanuit identificatie-oogpunt neemt de graad van 
niet-lineariteit echter sterk toe, door het optreden van gecombineerde termen van variabelen 
en parameters. 

De bewegingsvergelijking is lineair in u, de systeemingangen, vaak de stromen naar de 
actuatoren. Wanneer het aantal vrijheidsgraden n groter is dan het aantal regelingangen rn, 
kunnen niet alle vrijheidsgraden direct beïnvloed worden door de actuatoren. De kolom h 
tenslotte bevat niet-lineaire termen zoals Coriolis krachten, centrifugaalkrachten, 
gravitatiekrachten en dempingstermen. 

Het meetmodel bestaat uit (mogelijk niet-lineaire) algebraïsche vergelijkingen en is, met de 
aanname dat de meetinstrumenten ideaal zijn, als volgt te schrijven: 

z = g(s,v,0,t)+G(s,v,0,t)a+R(s7v,0,t)u (2.2.2) 

met: z I dimensionale kolom met meetbare grootheden 
g I dimensionale kolom 
G kn matrix 
R Zxm matrix 

De meetbare grootheden worden dus door middel van g, G en R geschreven in termen van 
de variabelen en de parameters. Meetbare grootheden zijn vaak verplaatsingen, versnellingen 
en actuatorkrachten of -stromen. 

Zoals in de inleiding al gezegd is, dient het te vormen model van het systeem een 
betrouwbare relatie te geven tussen de ingangen u en de uitgangen y. Met het oog op de 
identificatieprocedure, lijkt het daarom voor de hand liggend om zowel u als y te meten. 
Technisch is clit echter niet altijd realiseerbaar. Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om de 
eind-effector positie van een robot te metem, maar is het wél eexm~dig  om de rotaties ir, de 
gewrichten te meten. Om de eind-effector positie te reconstrueren moet dan echter a priori 
kennis van het systeem beschikbaar zijn. De kolommen z en y zijn dus niet altijd dezelfde; 
de grootheden die een rol spelen in het model moeten zoveel mogelijk gemeten worden om 
een succesvolle en unieke identificatie te bewerkstelligen. 
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23. Het identificatiemodel 

De vergelijkingen (2.2.1) en (2.2.2) vormen samen de systeemvergelijkingen. Het doel van 
de identificatie is nu om 6 zodanig te bepalen, dat het systeemmodel de beste verklaring geeft 
voor de meetdata. In het algemeen is het niet mogelijk de kolom z met metingen volgens het 
model precies te laten overeenstemmen met de werkelijke metingen z,. Er wordt daarom 
getracht om z en z, zoveel mogelijk aan elkaar gelijk te krijgen. Het volgende 
identificatiemodel wordt daarom geïntroduceerd: 

s = ++E, 
Y = â+g2 
e = g3 
M(&6,t)â+h(S,Y,6,t)+H(S,Y,&t)Û = c1 
Z, = g(S,Y,B,t)+G(S,Y,B,t)â+R(s,Y,e,t)Û+~, 

(2.3.la) 
(2.3.lb) 
(2.3.1~) 
(2.3.ld) 
(2.3.le) 

Hierin worden & Y, 6, U, 6 en 2 schatters van s, v, 0, u en a genoemd en E,, EZ, g3, en 5, 
residuen ten gevolge van modelfouten. De schatters moeten zodanig zijn dat de kleinst 
mogelijke residuen ontstaan; de metingen worden op die manier het beste verklaard door het 
model. De residuen geven dus een indicatie voor de kwaliteit van het model: hoe kleiner de 
residuen des te beter het model. 

Het toestaan van residuen 5, en %2 op de vergelijkingen (2.3.la) en (2.3.lb) heeft een 
ontkoppeling van de schatters S, Y en 6 tot gevolg, wat als voordeel heeft dat de schatters zich 
onafhankelijk van elkaar kunnen aanpassen, Het toestaan van het residu E3 heeft tot gevolg 
dat de schatting 6 zich eveneens in de tijd kan aanpassen, wat vooral bij on-line filtering 
nuttig kan zijn. In een off-line identificatie heeft het loslaten van de parameterschatting tot 
gevolg dat convergentie optreedt naar de gezochte waarde. Het betreffende residu is natuurlijk 
slechts tot op zekere hoogte toegestaan. 

Het identificatiemodei kan compacter gefmm.deerd ~ ~ r d e a  door middel van een uitgebreide 
toestandsvorm. Hiervoor worden de uitgebreide toestandsschatter X en de uitgebreide 
ingangsschatter 6 ingevoerd 

Het identificatiemodel (2.3.1) kan nu als volgt worden geschreven: 
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X = M+B@+g (2.3.2a) 
EZ, = f(X,t)+F(a,t)fi+< (2.3.2b) 

met: 

E = [ o] ; f(X,t) = 

Het doel dat bij de identificatieprocedure voor ogen staat, is zodanige schatters X en 0 te 
bepalen dat de residuen < en E geminimaliseerd worden. Dit wordt verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 3. 
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3.1. Inleiding 

Zoals in paragraaf 2.3 werd opgemerkt is het doel van de identificatie het minimaliseren van 
de residuen op het systeemmodel. In paragraaf 3.2 wordt dit doel vertaald in een wiskundige 
formulering. Tevens wordt kort het verschil tussen smoothen en filteren besproken. Een 
toelichting op de keuze van de weegmatrices die in de oplossing een rol spelen wordt gegeven 
in paragraaf 3.3. Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 een simulatievoorbeeld gegeven van de 
identificatie van een eenvoudig, niet-lineair, mechanisch systeem. 

3.2. Het principe van optimale schatting 

Vergelijking (2.3.2) dient als uitgangspunt van de formulering. Vanwege modelfouten zijn er 
in het algemeen geen schattingen X en @ te vinden die er voor zorgen dat de residuen Ej en 
5 gelijk zijn aan nul. Het doel is dan ook deze residuen zo klein mogelijk te houden, zodat 
een optimale overeenstemming tussen model en werkelijkheid verkregen wordt. De residuen 
worden daarvoor geminimaliseerd volgens een kleinste-kwadraten-methode. De wiskundige 
formulering van dit probleem luidt: 

Vind X(T) en p(7;) I 7; E [to,t] waarvoor de kostenfunctionaal: 

minimaal is, onder de voorwaarde dat voldaan is aan de vergelijkingen (2.3.2): 
X = AX+Bp+E 
EZ, = f(ii,t)+%2(3,t)@+<. 

Door middel van de weegmatrices W en V kan het vertrouwen in de vergelijkingen (2.3.2) 
uitgedrukt worden: een hoge weging duidt op een groot vertrouwen. De kolom qo bevat de 
beginschattingen van de toestand x(t,). De matrix R, drukt het vertrouwen uit in deze 
beginschatting. 

Aan de weegmatrices W, V en R, worden enige eisen opgelegd. De matrix W moet positief 
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definiet zijn om een unieke oplossing te garanderen. Van V wordt geëist dat zij semi-positief 
definiet is, zolang de matrix FTVF regulier is. Wo tenslotte moet positief definiet zijn. In het 
algemeen zullen de weegmatrices diagonaal gekozen worden, omdat histermen van de 
residuen fysisch moeilijk te interpreteren zijn. In paragraaf 3.3 wordt nader teruggekomen op 
de weegmatrices. 

Een afleiding van de oplossing voor het probleem (3.2.1) wordt hier niet gegeven. Daarvoor 
wordt verwezen naar [ 11, waar drie verschillende benaderingswijzen worden besproken. 

In het bij dit onderzoek gebruikte software-pakket ASP, ontwikkeld door René van de 
Molengraft, wordt gebruik gemaakt van de eerste orde benadering. Het optimale 
schattingsprobleem wordt hierbij gesplitst in een filterprobleem en een smootherprobleem. Om 
een beter inzicht te verkrijgen in het verschil tussen smoothen en filteren, worden beide 
methoden in het volgende kort toegelicht. 

Bij smoothen is de schatting %(t) van x(t) I t E [to,te] gebaseerd op alle meetdata in het 
interval [to,te]. Smoothen moet dus altijd off-line plaatsvinden, dat wil zeggen nadat alle 
metingen zijn gedaan. Het is daarom een zeer geschikte methode om off-line constante 
parameters te schatten. Ook parameters die slechts zeer langzaam in de tijd veranderen, 
bijvoorbeeld ten gevolge van slijtage, kunnen zeer goed bepaald worden door periodieke off- 
line identificatie met een smoothing algoritme. 

Filteren wil zeggen dat de schatting %(t) van x(t) I t E [to,te] bepaald wordt door metingen 
over het interval [tO9tJ Filteren is daarom zeer geschikt voor on-line identificatie, dat wil 
zeggen dat binnenkomende meetdata meteen gebruikt worden om de schatting aan te passen. 
In situaties waarbij parameterschattingen gebruikt worden door de regelaar, zoals bij adaptieve 
regeling, wordt dan ook on-line identificatie door filteren toegepast. In zo’n geval hoeven de 
parameterschattingen niet constant te zijn: op elk tijdstip kan de beste, bekende 
parameterschatting worden gebruikt. Filteren kan echter ook off-line worden toegepast, zoals 
ook in dit onderzoek het geval is. 

Zoals hierboven al opgemerkt is, worden in dit onderzoek beide methoden gecombineerd. 
Over het van belang zijnde tijdsinterval [to,te] worden twee integraties uitgevoerd: bij de 
voorwaartse integratie wordt een lineaire variant van het filterprobleem opgelost, terwijl bij 
de terugwaartse integratie het smootherprobleem wordt opgelost. De eindschatting die de 
smoother levert wordt vervolgens gebruikt als beginschatting voor het filter en het proces 
wordt herhaald, totdat de schattingen niet meer verbeteren. Voor de parameterschattingen wil 
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~~ ~ 

dat zeggen dat de schatting die het filter levert op tijdstip te gelijk is aan de schatting die de 
smoother levert op tijdstip t,, Of dit proces convergeert naar de oplossing van (3.2.1) is voor 
een groot deel afhankelijk van de beginschatting qw Bovendien is het mogelijk dat voor 
verschillende keuzes voor qo convergentie optreedt naar verschillende, lokale minima van J. 
Wanneer echter een goede keuze voor q, is gedaan, is de kans groot dat convergentie naar 
het globale minimum van J optreedt. 

Bij het voorbeeld in paragraaf 3.4 wordt getracht het bovenstaande enigszins toe te lichten. 

3 3 .  De weegmatrices 

De keuze van de weegmatrices W, V en R, is niet triviaal. Ook hier geldt namelijk de "wet 
van behoud van ellende". Wordt bijvoorbeeld de weegmatrix W hoog gekozen dan leidt dit 

tot kleine residuen E. Het gevolg is echter dat de residuen 5 zullen toenemen. Om te komen 
tot een zo goed mogelijk model lijkt een compromis de beste oplossing: verspreid de 
modelfouten over de residuen 5 en 5 en zorg dat ze relatief klein zijn ten opzichte van de 
bijbehorende grootheden. 

Een tweede probleem bij de keuze van W, V en R, is dat de grootheden die gewogen worden 
veelal niet van dezelfde ordegrootte zijn, zodat de termen in de functionaal J ook niet van 
dezelfde ordegrootte zijn. De verschillende grootheden worden door hun innerlijke waarde niet 
in gelijke mate gewogen, hetgeen ongewenst is. Om in eerste instantie alle residuen relatief 
even hoog te wegen, is in [2] een voorstel gedaan voor een systematische keuze van de 
weegmatrices. 

De gedachtengang is om allereerst de ordegrootte van de grootheden die in de functionaal 
gewogen worden vast te stellen door bijvoorbeeld te kijken naar de meetdata, de gewenste 
trajectorie en de beginschattingen en vervolgens de weegfactoren gelijk te stellen aan de 
reciproke waarde van het kwadraat van de betreffende ordegrootte. Op deze manier worden 
de basisweegmatrices Wo, V, en R, verhegeil. Alle :ermen in de functionza! zijn na? v a ~ ?  
dezelfde ordegrootte, zodat vervolgens een eerlijke, relatieve weging tussen de verschillende 
grootheden onderling mogelijk is door het invoeren van de relatieve weegmatrices WE, V,, 
en R,. De uiteindelijke weegmatrices W, V en R, ontstaan door vermenigvuldiging van de 
basisweegmatrices en de relatieve weegmatrices, mits deze diagonaal zijn. 

De keuze van de weegmatrices is ook enigszins afhankelijk van de toepassing. In een on-line 
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filtering situatie bijvoorbeeld lijkt het raadzaam de matrixelementen W,, die betrekking 
hebben op de parameters, klein te kiezen, zodat de parameterschattingen zich enigszims aan 
kunnen passen en kunnen compenseren voor ongemodelleerde dynamica. In een off-line 
smoothing situatie echter, dienen betreffende elementen van W,, juist groot te worden 
gekozen, zodat een fysisch zinvolle, constante parameter geschat wordt. 

In de off-line identificatieprocedure, zoals die in dit onderzoek aan de orde is, lijkt een 
"grote" W, en een "kleine" R, het beste alternatief. Door de elementen in de matrix R, 
klein te kiezen wordt immers de beginschatting qo relatief vrij gelaten, zodat het 
oplosalgoritme de mogelijkheid heeft om te convergeren naar een goede schatting. In 
hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de weegmatrices die tijdens dit ondemoek worden 
gebruikt. 

3.4. Voorbeeld van een eenvoudig mechanisch systeem 

In deze paragraaf zal de optimale schattingsmethode worden toegepast op een eenvoudig 
systeem. Met name de rol die de weegmatrices daarbij vervullen zal worden toegelicht.Het 
systeem dat wordt beschouwd is weergegeven in figuur 3.4.1: 

figuur 3.4.1: eenvoudig mechanisch systeem 

De onbekende, te schatten massa m wordt geëxciteerd dooi de hamanische kracht F. Tiissen 
de massa en de grond treedt droge wrijving op. Het werkelijke systeem kan nu als volgt 
beschreven worden: 

m.a+W=F ; S = v  ; + = a  ; m = O  (3.4.1) 
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met: W = wsign(v) 
F = A-sin(cot) 

In het voorbeeld wordt gekozen voor m = 1 kg, w = 1 N, A = 4 N en o = 2n radh. De 
begincondities luiden s(to) = O en v(to) = O. De meetbare grootheden zijm s, a en F. 

In het identificatiemodel wordt met opzet een structurele modelfout geïntroduceerd door de 
wrijving W weg te laten. De bewegingsvergelijking van het identificatiemodel luidt dan: 

waarbij 6 de te schatten massa is. 

Als begintoestand bij de identificatie wordt gekozen voor XT(tO) = [0.2 ; 0.0 ; 2.01. De 
basisweegmatrices Wo, V, en R, worden bepaald uit de oplossing s en S van de 
differentiaalvergelijking 6(to)-s = F (dus het systeem zonder wrijving) en de beginschatting 
voor de massa. De basisweegmatrices worden dan: 

diag(Wo) = [2.4eO("vt') ; 6.3e-2("a1') ; 2.5e-l("m")] 
diago',) = [6,3e-2(l1F, bew.vg1.") ; 6.2e-l("s op t=2") ; 6.3e-2("a1') ; 6.3e-2("F")] 
diag(Rm) = [6.2e-l(%") ; 2.4eO("v") ; 2.5e-l("mt')] 

De termen tussen haakjes verwijzen naar de grootheden waarop de weegfactoren betrekking 
hebben. Boor de keuze van deze basisweegmatrices, worden de residuen in de functionaal op 
een eerlijke manier ten opzichte van elkaar gewogen. 

In eerste instantie wordt een simulatie uitgevoerd over één seconde, waarbij de wrijving in 
het werkelijke systeem afwezig is. Het systeemmodel en het identificatiemodel hebben dan 
dezelfde structuur. Daarom wordt verwacht dat het residu op de bewegingsvergelijking zal 
uitdempen en uiteinclelij k nul zal worden wanneer de schattingen geconvergeerd zijn. De 
voigende relatieve weegmatrices worden gekmen: 

diag(W,J = [l ; 1 ; 11 
diag(V,J = [l ; 1 ; 1 ; 11 
diag(R,J = [O.l ; 1 ; 0.11 

De eerste en de derde term in R, duiden op een laag vertrouwen in de beginschattingen S(to) 
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en 6(to). Resultaten van de simulatie zijn weergegeven in de figuren 3.4.2 tot en met 3.4.4. 

2. 
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figuur 3.4.2: massaschatting 

In figuur 3.4.2 is zichtbaar dat reeds na drie iteratieslagen, dus drie maal achtereenvolgens 
filteren en smoothen, de schatting 6 geconvergeerd is naar 1 kg. Deze snelle convergentie is 
vooral te danken aan het relatief vrij laten van de beginschatting @to), zodat de schatting door 
de smoother niet terugkeert naar de foute beginconditie &to). 
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figuur 3.4.3: schatting van de verplaatsing 
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In figuur 3.4.3 is te zien dat de schatting van de verplaatsing S en de werkelijke verplaatsing 
s reeds na drie iteratieslagen samenvallen. Er wordt niet teruggekeerd naar de foute 
begintoestand $(to) door relatief laag wegen van deze beginschatting in R,. 

.3 

. 2  

. I  

- . I  
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- . 3  4 : : : : : : : :  I 

. . 1  . Z  .3 . 4  . 5  .6 . I  . 8  . 9  1 
TIME 

I 

/ figuur 3.4.4: residu op de bewegingsvergelijking 

In figuur 3.4.4 is het residu op de bewegingsvergelijking na respectievelijk één, twee en drie 
iteratieslagen zichtbaar. Zoals verwacht dempt dit residu uit, daar het identificatiemodel geen 
structurele fout bezit ten opzichte van het werkelijke systeem. 

De tweede simulatie wordt uitgevoerd over drie seconden met invoering van wrijving in het 
werkelijke systeem. De relatieve weegmatrices worden in eerste instantie gelij k gekozen aan 
het geval zonder wrijving. Resultaten van de simulatie zijn te zien in de figuren 3.4.5 tot en 
met 3.4.8. 

SMO SLAG 
F I L  SLAG 
SMO SLAG - . 5  - -.-. -.- 
F I L  SLAG 
SNELHE ID - 1 .  

_._--.- 
.__...-... ~ -... _-- ..... 
___--__--_- -  

. 5  1 .  1 . 5  2 .  2 . 5  3 .  
TIME 

figuur 3.4.5: snelheid en massaschatting 
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In figuur 3.4.5 is de massaschatting na twee iteratieslagen weergegeven. Duidelijk 
waarneembaar is, dat de optimale schattingsmethode nu meer problemen heeft om tot een 
goede massaschatting te komen dan in het vorige geval. In deze figuur is ook te zien dat de 
massaschatting door het filter compenseert voor de niet-gemodelleerde wrijving: op de 
momenten dat de snelheid nul is, treedt een "dip" op in de massaschatting. Dit kan enigszins 
aanschouwelijk worden gemaakt door het werkelijke systeem (3.4.1) en het model dat bij de 
identificatie gebruikt wordt (3.4.2) met elkaar te vergelijken: 

m-a+wsign(v) = F 9 6-a = F 

De schatting 6 kan bepaald worden volgens: 

6 = F/a ¢j ê = m+w.sign(v)/a 

Wanneer v = O levert dit dus de schatting 6 = m. Omdat de schatting van de massa niet louter 
op het bovenstaande, simpele principe berust, laat figuur 3.4.5 ietwat andere resultaten zien. 

. 5  

. 4  

.3 

. 2  

. 1  

T 

. 1  

. 5  1 .  1.5  2 .  2 . 5  3 .  
TIME 

figuur 3.4.6: schatting van de verplaatsing 

Figuur 3.4.6 geeft de plaatsschatting na respectievelijk één, twee en drie slagen weer. Te zien 
is, dat de schatting van de plaats meer afwijkt van de werkelijke plaats dan in het geval 
zonder wrijving. 
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figuur 3.4.7: residu op de bew. vgl. figuur 3.4.8: res. op de plaatsmeting 

De figuren 3.4.7 en 3.4.8 tenslotte, geven de residuen na drie slagen op respectievelijk de 
bewegingsvergelijking en de meting van de verplaatsing weer, voor twee verschillende 
matrices Vml. De doorgetrokken lijnen hebben betrekking op simulaties met een relatieve 
weegmatrix V,, = [l ; 1 ; i ; i], terwijl de onderbroken lijnen betrekking hebben op 
simulaties met V, = [lo0 ; 1 ; 1 ; i]. In figuur 3.4.7 is te zien dat een niet-uitdempend residu 
op de bewegingsvergelijking optreedt dat veroorzaakt wordt door het weglaten van de 
wrijvingstem in het identificatiemodel. Wordt de weging op de bewegingsvergelijking 
opgevoerd, dan neemt het residu op de bewegingsvergelijking weliswaar fiink af, maar de 
residuen op de overige vergelijkingen, onder andere die op de meting van de verplaatsing 
(figuur 3.4.8), nemen toe. In een identificatieprocedure is de keuze van de weegmatrices dus 
veelal een kwestie van compromissen sluiten. 
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4. De XY-Me1 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte beschrijving gegeven van de XY-tafel. Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.3 een model voorgesteld voor zowel het star veronderstelde geval als het 
flexibele geval. In deze paragraaf wordt ook een korte bespreking gegeven van de te meten 
grootheden en de te identificeren parameters. 

4.2. Beschrijving van de XY-hfel 

Het mechanische systeem dat in dit onderzoek geïdentificeerd wordt is de zogenaamde XY - 
tafel. Een gedetailleerde beschrijving van deze opstelling is onder meer te vinden in [3]. In 
onderstaande figuur is de XY-tafel schematisch weergegeven: 

SPiNDU' 

figuur 4.2.1: de XY-tafel 

Twee parallelle geleidingen ondersteunen ieder een slede. De sledes zijn via riemen verbonden 
met een spindel, die aangedreven wordt door motor 1. De torsiestijfheid van deze spindel kan 
worden ingesteld van "star" tot zeer slap door simpelweg een metalen strip in de spindel te 
vervangen. Op deze manier kan de flexibiliteit van de XY-tafel worden aangepast. Een derde 
geleiding is aangebracht op de betreffende sledes: deze geleiding ondersteunt de beweging van 
de eind-effector die via een riem aangedreven wordt door motor 2. Omdat de spindel elastisch 
kan vervormen, is de richting van de derde geleiding niet altijd gelijk aan de richting van de 
Y-as. 
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De XY-tafel is destijds gebouwd met als doel allerlei regel- en identificatietheorieën te toetsen 
aan de praktijk. Fysische fenomenen die gewoonlijk ongewenst zijn im mechanische systemen, 
zoals flexibiliteit en demping, Ininnen in de XY-tafel ingebouwd worden. Vervolgens kan 
bijvoorbeeld de robuustheid of het adapterend vermogen van een regelaar onderzocht worden. 
Zoals in de inleiding al is opgemerkt, is het doel van dit onderzoek nu juist een zodanige 
identificatie aan de XY-tafel uit te voeren, dat een model verkregen wordt dat gebruikt kan 
worden als basis voor (nog te ontwikkelen) regelconcepten. 

43. Modellering van de XY-tafel 

Een model van de XY-tafel, zoals onder meer in [l] wordt voorgesteld, is dat volgens figuur 
4.3.1: 

figuur 43.1: model van de XY-tafel 

De grootheden in deze figuur hebben de volgende betekenis: 

koppel door motor j; j=1,2 
hoeherdraaiing van motor 1 
hoekverdraaiing aan het einde van de spindel 
hoeberdraaiing van motor 2 
regelingang (!!stroomff) op motor j 
rotatietraagheid van motor 1 
rotatietraagheid van motor 2 
massa van de slede 
massa van de dwarsgeleiding 
massa van de eind-effector 
stijfheid van de spindel 
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w1 droge wrijvingskoppel van motor 31 
wg droge wrijvingskoppel van motor 2 
tj “motorconstante” van motor j 
d afstand tussen de parallelle geleidingen 
1 lengte van de dwarsgelleiding 
r straal van de loopwieltjes 

Bij de modelvorming van de XY-tafel is verondersteld dat alle aandrijvingen en 
overbrengingen, behalve de spindel, star zijn. Dit heeft tot gevolg dat het systeem drie 
onderling onafhankelijke vrij heidsgraden heeft. Verder worden bij de modelvorming speling 
en visceuze wrijving verwaarloosd. Er wordt aangenomen dat de droge wrijving in het 
systeem vooral optreedt in de motoren en in mindere mate in de contactgebieden tussen 
riemen en loopwieltjes en in de contactgebieden van de sledes en de geleidingen. De relatie 
tussen de regelingang ij en het motorkoppel Tj wordt statisch en lineair verondersteld volgens 
Tj = t:i 

I j* 

De bewegingsvergelijkingen van het XY-tafel model kunnen in de volgende vorm worden 
geschreven: 

M(s,B)a+h(s,v,B)+Hu = O (4.3.1) 

; uT = [il ; i2] 

De niet-lineaire termen in de kolom In zijn onder andere afkomstig van de droge wrijving en 
de elastische deformatie van de spindel. Een gedetailleerde beschrijving van de 
bewegingsvergelijkingen voor zowel de starre (vrijheidsgraden cpl en cp3) als de flexibele XY- 
tafel is te vinden in biilage 1. 

Uit de modelvergelijkingen blijkt dat er dertien parameters in het model optreden. Wanneer 
al deze parameters afzonderlijk geidentificeerd moeten worden, ieidt dit tot enorm veel 
rekentijd. Bovendien komt Oe eeadGidigheic! van de parameterschattingen in gevaar, daar 
meerdere parameters gecombineerd in de vergelijkingen optreden (biilarre 1). Een groot 
gedeelte van deze parameters is echter reeds bepaald met een lokale identificatie: de massa’s 
m, m, en me zijn verkregen door ze simpelweg te wegen en de geometrische grootheden d, 
1 en r door lengtemeting [4]. Er wordt verondersteld dat de waarden van deze parameters 
destijds op een betrouwbare en voldoende nauwkeurige manier zijn bepaald en nog steeds 
actueel zijn, zodat ze niet opnieuw geïdentificeerd hoeven te worden. Ook de motorconstanten 
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t, en t, zijn lokaal geïdentificeerd, door middel van een eenvoudige meting. Van deze 
parameters wordt verondersteld dat ze eveneens een redelijk betrouwbare, fysische betekenis 
hebben. De waarden van de lokaal geïdentificeerde parameters zijn te vinden in biilage 1. 

~ De overige, globaal te identificeren parameters, vormen samen de kolom 8: 

OT = [J1 ; J3 ; wi ; w, ; k] 

Juist deze parameters worden globaal geïdentificeerd, omdat ze enerzijds moeilijk te meten 
zijn en anderzijds op deze manier de mogelijkheid ontstaat Qsische verschijnselen die op 
meerdere plaatsten in de constructie optreden onder één parameter te brengen. Hierbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de schattingen van de parameters 9, en J,: deze zullen niet 
alleen de traagheden in de motoren vertegenwoordigen, maar ook van de niet gemodelleerde 
andere delen van de constructie, zoals de traagheid van de spindel en de overbrengingen. 
Hetzelfde geldt voor de wrijvingstermen en de stijfheid. 

De metingen die ten behoeve van de identificatieprocedure worden gedaan zijn weergegeven 
in onderst aande 

figuur 43.2: de metingen 

met: ep, hoeberdraaiing van motor 1 [rad] 
hoeherdraaiing van her uiteinde vam de spiildel [rad] 

hoekverdraaiing van motor 2 [rad] 
transversale versnelling van de eind-effector [m/s'] 
laterale versnelling van de eind-effector [m/s2] 
regelingang ("stroom") op motor 1 [digit] 
regelingang ("stroom") op motor 2 [digit] 

cp, 
cp3 
a, 
a, 
i, 
i, 

I 
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De hoekverdraaiingen worden gemeten door incrementele encoders op de motorassen en aan 
het einde van de spindel. De eind-effector versnellingen worden gemeten door twee loodrecht 
op elkaar staande versnellingsopnemers. De motorstromen tenslotte, komen in de vorm van 
getallen ter beschikking: een betere benaming is dan ook "regelingangen". Voor verdere 
informatie omtrent de metingen wordt verwezen naar de documentatie behorende bij de XY- 
tafel. Er wordt voorts aangenomen, dat de meetinstrumenten nauwkeurig genoeg zijn om de 
keuze van een op een deterministisch principe berustende identificatieprocedure, zoals hier 
gebruikt wordt, te rechtvaardigen. De metingen kunnen nu in de volgende vorm geschreven 
worden: 

z = g(s,v)+G(s)a+Ru (4.3.2) 

met: zT = [ql ; q2 ; q3 ; a, ; a, ; i, ; i2] 

Een gedetailleerde beschrijving van het meetmodel is eveneens te vinden in biilage 1. 

Tot nu toe is er geen aandacht besteed aan de vraag of het systeem observeerbaar is of niet. 
Observeerbaarheid wil zeggen dat zowel de variabelen als de parameters in het model 
gereconstrueerd kunnen worden uit de metingen. Aangezien de gehele kolom s gemeten 
wordt, kunnen ook de kolommen v en a hieruit door differentiëren afgeleid worden. In de 
systeemvergelijkingen (bijlage i) is te zien dat de te identificeren parameters 0 niet 
gecombineerd (bijvoorbeeld als produkt of som) in de vergelijkingen voorkomen. Omdat de 
modelvariabelen observeerbaar zijn en op elk meet-tijdstip vergelijkingen beschikbaar zijn 
waaruit 0 opgelost kan worden, is tevens identificeerbaarheid (observeerbaarheid van de 
modelparameters) van het systeem gegarandeerd. 
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5. Identificatie van de XY-tafel 

5.1. Inleiding 

In paragraaf 5.2 wordt allereerst het experiment besproken dat ten behoeve van de identificatie 
werd uitgevoerd. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 de resultaten van de identificatie aan 
de starre XY-tafel besproken. In paragraaf 5.4 tenslotte, wordt de fíexibele XY-tafel 
geïdentificeerd, bij verschillende nominale waarden voor de spindelstijfheid. In beide gevallen 
wordt tevens een evaluatie met het gevonden model uitgevoerd? ter controle van de kwaliteit 
van het model. 

5.2. Het experiment 

Zoals reeds is opgemerkt dient het geïdentificeerde model zodanig te zijn, dat de responsie 
in het werkgebied van het systeem goed wordt beschreven. Een veel gebruikte trajectorie op 
de XY-tafel is die waarbij de eind-effector een rechte lijn beschrijft in het vlak. Om een 
model te verkrijgen dat een goede representatie van het systeem is bij deze trajectorie? wordt 
ten behoeve van de identificatie eveneens een experiment uitgevoerd waarbij de beweging 
rechtlijnig is: gewenst is dat de eind-effector twee maal heen en weer beweegt tussen de 
punten (x,y) = (-0.2,0.2) en (x,y) = (0.2,-0.2). Om dit traject bij benadering te realiseren wordt 
gebruik gemaakt van een simpele PD-regelaar, waarbij wordt teruggekoppeld over de 
positiefout en de smelkeid van de motorassen. Wet in werkelijkheid gerealiseerde pad bij de 
starre XY-tafel is als voorbeeld weergegeven in figuur 5.2.1: 

-2 -1 O 1 2 
X P I  x10-3 

figuur 5.2.1: gerealiseerd traject 
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Om een zo nauwkeurig mogelijke identificatie uit te voeren, wordt de samplefrequentie, 
tevens de frequentie waarmee de metingen binnenkomen, hoog gekozen, namelijk in de orde 
van 500 Hz. Dit is ruim boven de in de signalen optredende hoogste frequenties. In bijlage 
- 2 wordt een nadere beschrijving van de gewenste trajectorie gegeven. Bovendien worden hier 
enkele figuren weergegeven van metimgen aan zowel de starre als aan de flexibele XY-tafel. 

53. De starre XY-tafel 

53.1. Identificatie 

Als eerste zal de identificatie van de starre XY-tafel worden uitgevoerd. De twee ontkoppelde 
bewegingsvergelijkingen luiden: 

{(2ms+mt+mJrZ+J,}*~, + w,.sign(@J = t,.i, 
(mer2+J,).tjj3 + w,-sign(@,) = t24, 

(5.3.1.1) 
(5.3.1.2) 

Omdat de motorconstanten t, en t, door middel van een vrij onnauwkeurige, lokale 
identificatiemethode bepaald zijn, lijkt het wenselijk om deze parameters ook globaal te 
identificeren. Dit stuit echter op problemen, omdat (mits de modelvariabelen observeerbaar 
zijn) uit elk van bovenstaande vergelijkingen slechts twee parameters uniek geïdentificeerd 
kunnen worden. Dit is eenvoudig in te zien door de parameters in de bewegingsvergelijkingen 
te combineren ("lumpen") tot: 

a = ((2ms+m,+m,)r2+J,}/t, 9 b = w,/t, 
c = (me?+J3)/t, 7 d = wJt2 

waardoor de vergelijkingen (5.3.1.1) en (5.3.1.2) overgaan in: 

(5.3.1.3) 

(5.3.1.4) 

De parameters a, b, c en d kunnen wél uniek geïdentificeerd worden, maar dit geldt niet voor 
de parameters J,, J,, w,, w,, t, en t, afkonderlijk. Een alternatief voor de identificatie is dan 
ook het schatten van eerstgenoemde parameters; de lokaal geïdentificeerde parameters kunnen 
dan buiten beschouwing worden gelaten. Toch wordt in dit onderzoek gekozen voor het 
afionderlijk identificeren van J,, J,, wl, en w, met gebruikmaking van de lokaal 
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geïdentificeerde waarden voor t, en t,. Naar verwachting zullen de onnauwkeurigheden in de 
motorconstanten immers gecompenseerd worden door de schattingen van de overige 
parameters. De fysische betekenis van de parameters komt dan weliswaar in het geding, maar 
verwacht wordt dat het model nog steeds een bruikbare ingangs-uitgangsrelatie vormt. 

Een andere reden om in dit onderzoek geen schatting van gecombineerde parameters toe te 
passen is, dat in het flexibele geval (bijlage 1) door het wegdelen van t, en t,, veel meer 
onbekende parameters geïntroduceerd worden, hetgeen gepaard gaat met een zeer grote 
toename van de rekentijd. Om de resultaten van de parameterschattingen van het starre model 
en het flexibele model beter met elkaar te kunnen vergelijken en fysisch te interpreteren, 
wordt daarom ook in het starre geval geen gebruik gemaakt van gecombineerde schatting van 
de parameters. De kolom 6 met te identificeren parameters luidt dus: 

eT = [J, ; J3 ; w, ; wg] 

De identificatie wordt uitgevoerd over het gehele meetinterval, dus van 0.0 tot 2.4 seconde, 
omdat op die manier het eindresultaat 6 het meest representatief zal zijn voor het systeem. 

Als eerste stap in de identificatieprocedure, dient een keuze gemaakt te worden voor de kolom 
qo, die de schattingen bevat van de uitgebreide toestandskolom x(to). De elementen in qo die 
betrekking hebben op de plaats en de snelheid worden gelijk gekozen aan de gewenste plaats 
respectievelijk snelheid op t = 0.0 seconde. De elementen met betrekking tot de parameters 
worden gelijk gekozen aan de eindresultaten voor het starre systeem, zoals die in [l, blz. 821 
staan vermdd. Hiermee wordt de kolom qo: 

-20 rad 

-20 rad 

O radls 

O rad/s 

2.207e-3 kgm2 

1.582e-4 kgm' 

4.77e-1 Nm 

1.54e-1 Nm 

Als tweede stap bij de identificatie dient een keuze te worden gemaakt voor de weegmatrices. 
De basisweegmatrices Wo, Vo en R, worden bepaald met de methode zoals die in paragraaf 
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3.3 werd beschreven. Vervolgens worden de relatieve weegmatrices gekozen en wel als volgt: 

diag(W,J = [l ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 11 
diag(V,,) = [l ; 1 ; 1 ; 1 ; O ; O ; 1 ; 11 
diag(R,,) = [le-1 ; le-1 ; 5e-1 ; 5e-1 ; le-3 ; le-3 ; le-3 ; le-31 

Uit de keuzes van de elementen in deze matrices blijkt dat er relatief veel waarde wordt 
gehecht aan het handhaven van de relaties (2.2.la) tot en met (2.2.ld) en (2.2.2). Anderzijds 
wordt er relatief weinig vertrouwen geschonken aan de beginschattingen van de posities en 
in nog mindere mate aan de beginschattingen van de parameters. Hierdoor wordt de 
beginschatting door de smoother relatief vrij gelaten, waardoor een snelle convergentie 
verwacht wordt. Door het vijfde en zesde element in V,, nul te kiezen worden de 
versnellingsmetingen niet meegenomen in de identificatieprocedure; het systeem is echter nog 
steeds observeerbaar. De gebruikte weegmatrices W, V en R, zijn weergegeven in bijlage 3. 

Het uitvoeren van de identificatieprocedure met behulp van ASP, leidt uíteindelij k tot de 
volgende parameterschattingen: 

e =  
1.824e- 3 kgm 

6.142e-5 kgm2 
5.723e-1 Nm 
1.186e-1 Nm 

- 17% 

- 61% 

+20% 

-23% 

De percentages duiden op het relatieve verschil tussen bovenstaande 6 en 6 uit [l]. De 
verschillen zijn niet alleen te wijten aan een fysische verandering van de traagheden en de 
wrijvingen. In [l] is namelijk gebruik gemaakt van andere motorconstanten dan hier het geval 
is, waardoor ook andere parameterschattingen verkregen worden. De parameters J, en w1 
respectievelijk J3 en w, ondervinden hiervan een gelijksoortige invloed. Uit de percentages 
blijkt dat dit niet het geval is: de veranderingen in 6 hebben dus waarschijnlijk een fysische 
oorzaak, wat het belang van een hernieuwde Identificatie nogmaals benadnikt. Een echter ook 
niet uit te sluiten oorzaak van de verschillen kan zijn, dat in beide gevallen convergentie 
opgetreden is naar verschillende minima van de kostenintegraal. Dit is echter niet te 
achterhalen. 

In figuur 5.3.1.1 zijn de schattingen van de motorposities en de residuen op de 
motorpositiemetingen weergegeven; de amplitudes in de residuen zijn kleiner dan 3% van de 
amplitudes in de motorhoeken. 
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figuur 53.1.1: geschatte motorposities en residuen op de metingen 

In figuur 5.3.1.2 zijn de gemeten en geschatte versnellingen a, en a, en de residuen op de 
versnellingsmetingen weergegeven. 
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figuur 53.1.2: versnellingsmetingen, -schattingen en residuem op Oe metingm 

Uit deze figuur blijkt dat de geschatte versnellingen halitatief gezien overeenkomsten 
vertonen met de gemeten versnellingen. Het verschil tussen beide versnellingen wordt 
grotendeels verklaard door een faseverschuiving op de versnellingsmetingen, die veroorzaakt 
wordt door een laag-doorlaat-filter (bandbreedte van 10 Hz) dat achter de versnellingsopnemer 
is geplaatst. De grootte van de residuen op de metingen (van dezelfde orde als de 
versnellingen) lijkt hiermee tenminste gedeeltelijk verklaard. 
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In figuur 5.3.1.3 zijn de residuen op de twee bewegingsvergelijkingen weergegeven. 
Aangezien de termen in de bewegingsvergelijkingen respectievelijk van de orde 1 en 0,l zijn, 
zijn de residuen op de bewegingsvergelijkingen zeer klein. 
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figuur 53.13: residuen op de bewegingsvergelijkingen 

Een aantal extra figuren behorende bij de identificatie van de starre XY-tafel is opgenomen 
in biilage 4. Uit deze figuren blijkt onder andere dat de fysische betekenis van snelheden en 
versnellingen als tijdsafgeleiden van verplaatsingen respectievelijk snelheden, gedurende de 
identificatie is gehandhaafd, blijkens de kleine residuen El en (zie vergelijkingen 2.3.la en 
2.3.lb). Voorts blijken de residuen op de ingangsmetingen heel klein te zijn vergeleken met 
de ingangsamplituden. Omdat alle residuen klein zijn, mag aangenomen worden dat het 
resulterende, starre model een redelijk met de werkelijkheid overeenstemmende ingangs- 
uitgangsrelatie vertegenwoordigt. 

Tenslotte is getracht de versnellingsmetingen aan de eind-effector mee te nemen in de 

identificatieprocedure. Dit resulteerde echter steeds in numerieke overflow, zelfs bij een 
relatieve weging door V,, van slechts le-20. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in 
de reeds eerder genoemde fase-achterstand van de versnellingsmetingen. Hierdoor zijn de 
versnellingen van de eind-effector, die gereconstrueerd worden uit de positiemetingen, in 
conflict met de direct gemeten versnellingen en kunnen daarom niet door hetzelfde model 
worden verklaard. Qmdat de oorzaak van dit probleem pas in een Iaat stadium van het 
onderzoek is ontdekt, wordt verder geer: 22ndacM besteed aan identificatie waarbij 
versnellingsmetingen worden betrokken. De invloed van de versnellingen op de 
parameterschattingen is dan ook een belangrijk punt voor verder onderzoek, te meer omdat 
in [ 11 geconcludeerd wordt dat het meenemen van de versnellingsmetingen tot betere 
parameterschattingen leidt. 
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53.2. Evaluatie van het model 

In deze paragraaf wordt de kwaliteit van het geïdentificeerde, starre model getest door middel 
van twee simulaties. 

Als eerste worden de gemeten ingangen uit het experiment aan het model toegevoerd. 
Wanneer de uitgangen van het model goed overeenkomen met de gemeten uitgangen van het 
werkelijke systeem, dan wordt het model als zijnde goed gekwalificeerd. Het model wordt 
gesimuleerd over de tweede heen- en teruggaande beweging. De resultaten voor de 
hoekverdraaiingen en de versnellingen zijn te zien in figuur 5.3.2.1. 

I 1 
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I 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1  5 1 . 6 1  7 1 . 8 1 . 9 2 .  2 . 1 2 . 2 2 . 3 2  4 
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I 

i 1.21.31.41.S1.62.71.81.9 2 .  2 . 1 2 . 2 2 . 3 2 . 4  
TIME 

figuur 53.2.1: gemeten en gesimuleerde hoekverdraaiingen en versnellingen 

Uit deze figuren blijkt dat de gemeten en de gesimuleerde grootheden relatief goe 
overeenkomen. Het model kan dus als goed gekwalificeerd worden en lijkt geschikt als basis 
VGOT diverse regelconcepten: de. bij een gewemste trajectmie behorende regelingzagen kcinnen 
bijvooriieeid berekend worden uit het m ~ d d  eiì de plaatsfout kar, vervolgens weggewerkt 
worden door een regelaar. 

Dat de resultaten van de evaluatie afhankelijk zijn van het tijdsinterval waarover gesimuleerd 
wordt, is te zien in figuur 5.3.2.2. De gesimuleerde cpi komt hierbij beter overeen met de 
gemeten epi, de gesimuleerde cp3 komt echter slechter overeen met de gemeten cp3. De 
verklaring hiervoor is dat het model niet alle van belang zijnde dynamica bevat. De invloed 
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Een tweede evaluatie met een andere trajectorie wordt uitgevoerd, om te bekijken of het 
model meer algemeen geldend is. Hiervoor is een experiment uitgevoerd, waarbij de eind- 
effector een cirkelbeweging beschrijft. Het geïdentificeerde model wordt geëvalueerd door de 
ingangen uit het experiment aan het model toe te voeren. Figuur 5.3.2.3 laat het resultaat zien: 

I I 

figuur 53.23: gemeten en gesimuleerde eind-effector traject 

De fouten accumuleren weliswaar, maar toch is er een goede kwalitatieve overeenkomst 
tussen beide trajecten. Zoals venvacht, is het geïdentificeerde model dus meer algemeen 
geldend. Een regelaar kan nu beschikken over een relatief simpel model, dus enige kennis, 
van het systeem, zodat hij op een intelligente manier het systeem kan sturen of corrigeren. 
Of het model daadwerkelijk geschikt is als basis voor een regelaar is afhankelijk van het 
regelconcept. E r  kan hierover dan ook geen eenduidige uitspraak worden gedaan. 

1 
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5.4. De flexibele XY-tafel 

r 

5.4.1. Identificatie 

Zoals in paragraaf 4.2 al is opgemerkt, kan de stijfheid van de spindel in de =-tafel 
aangepast worden door metalen strips van verschillende afmetingen in te bouwen. E r  zijn 
zeven strips (genummerd van 1 tot en met 7) en één ronde as beschikbaar. Wanneer de ronde 
as of strip 1 wordt ingebouwd, wordt de XY-tafel als star beschouwd. Bij de overige strips, 
nummers 2 tot en met 7, wordt de XY-tafel flexibel beschouwd. De waarden van de stijfheden 
van de strips, zoals die in bijlage 6 zijn weergegeven, zijn tot stand gekomen door berekening 
uit een standaardformule voor torsiestij fheid die eveneens wordt vermeld in biilage 6. 

Allereerst wordt in deze paragraaf het slapste systeem (strip 7) ge‘identificeerd, waarbij ook 
de traagheden en wrijvingen opnieuw worden bepaald. Vervolgens wordt voor de strips 2 tot 
en met 7 alleen de stijfheid bepaald; voor de overige parameters worden de waarden uit het 
starre model (paragraaf 5.3.1) gehanteerd. De identificatieprocedure zal steeds uitgevoerd 
worden over het gehele tijdsinterval waarin gemeten is, dus van 0.0 tot 2.6 seconde. 

De eerste identificatie wordt zoals gezegd uitgevoerd aan het slapste systeem. De kolom 0 
met te identificeren parameters luidt dan: 

B e  eerste stap uit de identificatieprocedure is ook nu het kiezen van de kolom qw Deze keuze 
volgt: 

-18.99 rad 

-18.67 rad 

-18.42 rad 

0.94 rad/s 

0.00 rad/s 

0.00 radls 

1.824e-3 kgm’ 

6.142e-5 kgm’ 

5.723e-1 Nm 
1.186e-1 Nm 

4.6e- 1 Nm/rad 
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De elementen in qo die betrekking hebben op de plaats en de snelheid op to, worden bepaald 
uit de files met meetdata: de geschatte beginpositie en -snelheid zijn nu exact, zodat ze 
relatief hoog moeten worden gewogen door de matrix R,. De laatste vijf elementen in q, 

hebben betrekking op de parameters; de beginschattingen voor de traagheden en de wrijvingen 
zijn afkomstig uit de eindschattingen in het starre geval, de beginschatting voor k7 wordt 
bepaald door de standaardformule voor torsiestijfheid. 

6 = 

De tweede stap is weer het kiezen van de geschikte weegmatrices. De basisweegmatrices 
worden bepaald volgens de methode in paragraaf 3.3 en de relatieve weegmatrices luiden als 
volgt: 

r - 
1.851e-3 kgm2 

6.395e-5 kgm’ 

4.962e-1 Nm 

1.159e-1 Nm 

4.879e- 1 Nmhad - - 

w,= [ l ;  1 ;  1 ;  1 ;  1 ;  1 ; l ;  1 ;  1 ;  1 ;  11 
v,= [l ; 1 ; 1 ; 100 ; 100; 1 ; o ;  o ; 1 ; I] 

REI = [l ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; le-3 ; le-3 ; le-3 ; le-3 ; le-31 

Hieruit blijkt dat weer een laag vertrouwen aan de beginschatting van de parameters wordt 
geschonken, zodat de smoother zijn eigen begincondities kan kiezen. Bovendien wordt een 
relatief hoge weging opgelegd aan de gemeten hoeken q1 en q2. Dit laatste om te 
bewerkstelligen dat het verschil (cpl - cppz), dus de elastische deformatie, goed wordt geschat 
en op deze manier een goede schatting voor k7 resulteert. De uiteindelijke weegmatrices W, 
V en Ro zijn weergegeven in biilage 3. 

De eindschatting voor 6 luidt: 

+ 1.5% 

+4.2% 

- 13% 

-2.3% 

+ 6.1% 

De achter de schatting vermelde percentages geven het relatieve verschil met de 
beginschattingen weer. De verschillen blijken vrij klein te zijn. De wrijvingsparameter w1 laat 
het grootste verschil zien. Blijkbaar compenseert de parameter wl in het starre geval voor de 
niet-gemodelleerde flexibiliteit, wat een andere eindschatting tot gevolg heeft. 

In figuur 5.4.1.1 zijn de schattingen van de drie hoeherdraaiingen en de bijbehorende 
residuen op de metingen weergegeven. Duidelijk zichtbaar is het effect van het lager wegen 



36 

van de meting van cp3 ten opzichte van 'pi en cp2: het residu op de meting van cp3 is relatief 
klein ten opzichte van cp3 zelf, maar groter dan de residuen op de metingen van cpi en cp2. 

5. Identificatie van de XY-tafel 
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figuur 5.4.1.1: de geschatte hoekverdraaiingen en de residuen op de metingen 

Figuur 5.4.1.2 is een weergave van de gemeten en geschatte elastische deformatie (cpl - cpJ. 
Uit deze figuur blijkt dat de deformatie kwalitatief goed wordt geschat, waardoor verwacht 
wordt dat de schatting k, goed bepaald wordt en fysisch betrouwbaar is. 
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In bijlage 5 zijn een aantal extra figuren toegevoegd betreffende de identificatie. Hieruit blijkt 
onder meer dat, net zoals in het starre geval, de residuen op de bewegingsvergelijkingen zeer 
klein zijn ten opzichte van de ahonderlijke termen in de vergelijkingen. Ook de residuen op 
de ingangsmetingen en de residuen op de vergelijkingen B = Y en Y = a zijn relatief klein, 
hetgeen de fysische betrouwbaarheid van het model benadrukt. 

Besloten wordt nu om de stijfheden van de strips 2 tot en met 7 te gaan schatten, waarbij 
tijdens het identificeren de waarden van de overige parameters gelijk worden gekozen aan die 
van de eindschattingen uit het starre geval. Op deze manier wordt de rekentijd sterk verlaagd, 
omdat het aantal toestandsvergelijkingen afneemt. Bovendien blijkt bij vergelijking van de 
resultaten van de totale identificatie van het slapste alternatief voor de XY-tafel met een 
identificatie waarbij alleen G7 wordt bepaald, dat de elastische deformatie kwalitatief even 
goed wordt geschat en dat de residuen op de vergelijkingen in allebei de gevallen van 
dezelfde orde zijn. Het model dat voortkomt uit identificatie van alleen de stijfheid, wordt dus 
verondersteld bijna even goed te zijn als het eerder bepaalde model. 

De relatieve weegmatrices die bij de bepaling van i, tot en met k7 werden gebruikt luiden: 

WE,= [l; 1 ;  1 ;  1 ;  1 ;  1 ;  11 
v,= [l ; 1 ; 1 ; 100 ; 100; 1 ; o ; o ;  1 ; 1) 
R, = [l ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; le-31 

Alleen bij de schatting van k, is gebruik gemaakt van V, volgens: 

V,, = [l ; 1 ; 1 ; 4000 ; 4000 ; 1 ; O ; O ; 1 ; 11 

Dit om een nauwkeurige schatting van de elastische deformatie te bewerkstelligen. De 
uiteindelijke weegmatrices zijn weergegeven in biilage 3. De resulterende schattingen voor 
de stijfheden k, tot en met k7 luiden als volgt: 

k, = 14.00 Nmhad -50% 

k4 = 1.277 Nm/rad +37% 
k3 = 3.158 Nmhad +24% 

k5 = 7.288e-1 Nm/rad -8.9% 
k, = 8.646e-1 Nm/rad +25% 
k7 = 5.022e-1 Nm/rad +9.2% 
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Het achterstaande percentage geeft het relatieve verschil weer tussen de beginschatting met 
de standaardformule en de eindschatting uit ASP. De orde van de residuen op de 
vergelijkingen is bij alle identificatieprocedures relatief klein, tegelijkertijd zijn de schattingen 
van de elastische deformaties steeds kwalitatief goed. 

Wanneer de eindresultaten voor de schattingen van de veerstijfheden worden bekeken, vallen 
een tweetal zaken op: 

1) De eindschatting van k, is lager dan die van &, terwijl bij de beginschattingen het 
omgekeerde het geval is. Een verklaring hiervoor is niet eenvoudig te geven. Een mogelijke 
verklaring is dat de vervormingen dusdanig groot zijn, dat de lineaire theorie betreffende de 
elastische deformatie niet meer toegepast mag worden, waardoor de schattingen proberen te 
compenseren voor niet-gemodelleerde dynamica en een andere eindschatting resulteert dan 
verwacht werd. 

2) De eindschatting van k2 is twee maal kleiner dan zijn beginschatting. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat k, niet alleen de stijfheid van de strip vertegenwoordigd, maar ook 
de flexibiliteit in andere constructiedelen tussen de encoders 1 en 2. Deze laatste flexibiliteit 
is dan van dezelfde orde als die van de strip; wanneer immers twee veren van ieder 28 
Nm/rad in serie worden geschakeld, resulteert dit in een stijfheid van 14  Nm/rad. De vraag 
is dan ook in hoeverre de "starre XY-tafel" als werkelijk star mag worden beschouwd. 

5.4.2- Evaluatie van het model 

In deze paragraaf wordt het model met betrekking tot k, geëvalueerd. A l s  eerste worden de 
gemeten ingangen uit het experiment aan het model toegevoerd. De resultaten voor de 
hoekverdraaiingen en de elastische deformatie bij het geheel opnieuw geïdentificeerde model 
(dus met de volledige kolom û) zijn weergegeven in figuur 5.4.2.1. Uit deze figuur blijkt dat 
het model kwalitatief goed is, daar de gesimuleerde hoekverdraaiinger, met name qr en cp2, 
goed overeenstemmen met de gemeten hoeken. Ook de elastische deformatie wordt door het 
model goed beschreven, hoewel duidelijk zichtbaar is dat een viskeuze dempingsterm 
ontbreekt in het model. Bovendien worden de versnellingen a, en a, (op de tijdvertraging na) 
goed beschreven. Dit is hier echter niet weergegeven. 
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figuur 5.4.2.1: hoekverdraaiingen en elastische deformatie, model 1 

In de figuur 5.4.2.2 zijn de resultaten van dezelfde evaluatie weergegeven voor het model 
waarbij de parameters uit het starre model zijn gehanteerd en alleen de stijfheid k7 geschat 
is. 
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figuur 5.4.2.2 hoekverdraaiingen en elastische deformatie, model 2 
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De gesimuleerde hoeken (pi en cp2 blijken iets slechter te zijn dan bij het voorgaande model. 
Zoals al in paragraaf 5.3.2 is opgemerkt, zijn de evaluatieresultaten sterk afhankelijk van het 
simulatie-interval. Dit blijkt ook hier het geval te zijn, daar evaluatie over de eerste 
teruggaande en de tweede heengaande beweging (hier niet weergegeven) doet vermoeden dat 
het tweede flexibele model juist beter is. 

i 

De tweede serie evaluaties wordt weer uitgevoerd met een cirkelbeweging. De resultaten voor 
de beide slapste modellen zijn weergegeven in figuur 5.4.2.3: 

. d  

____--- ------__ .l .. , (-I-> /.-- 

, 
I 
I 
I I 

- . I  .. 

- . z . .  '*. 
*-.. 

S 1M MODEL . . 3 ,  , RXPERlMRN .---..--.-- S 1M MODEL . . 3  , RXPERlMRN .---..--.--< 

- . 3  - . 2  . . i  . 1  . 2  

I 1 . 2  1 . 4  1 . 6  1 . 8  2 .  2 . 2  2 . 4  2 . 6  
T IME 

1 
1 . 5 ,  I 

1 . 2  1 . 4  1 . 6  1 . 8  2 .  2 . 2  2 . 4  2 . 6  
TIME 

figuur 5.4.23: eind-effector traject voor beide modellen 

Hieruit blijkt dat beide modellen de trajecten en de elastische deformaties (ook hier duidelijk 
een gebrek aan deaping) kwalitatief goed beschrijven, zadôt debei  de modellen als meer 
algemeen geldend en goed mogen worden bestempeld. Qf de modellen geschikt zijn als basis 
voor regelaarontwerp, is natuurlijk afhankelijk van de robuustheid van het regelconcept. 

Evaluaties met de modellen, waarbij c2 tot en met k, afkonderlijk bepaald zijn, worden hier 
niet weergegeven. Uitgevoerde evaluaties laten echter duidelijk zien dat de hoekverdraaiingen 
en de elastische deformatie kwalitatief goed worden beschreven. Wanneer echter de stijfheden 
toenemen, vertoont de gesimuleerde deformatie een wilder verloop, hetgeen wijst op een 
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tekort aan viskeuze demping in het model. In figuur 5.4.3.4 is dit als voorbeeld weergegeven 
voor de modellen met k, en k9 

1 .  

1 . 2  1 . 4  1 . 6  1 . 8  2 .  2 . 2  2 . 4  2 . 6  
T IMB 

1 . 2  1 . 4  1 . 6  1 . 8  2 .  2 . 2  2 . 4  2 . 6  
T IMB 

figuur 5.4.2.4: elastische deformatie 

Alle tijdens dit onderzoek geïdentificeerde parameters zijn weergegeven in bijlage 6. Deze 
bijlage kan dus als een referentie bij de modelkeuze dienen, wanneer op het model gebaseerde 
regelaars op de (flexibele) XY-tafel worden toegepast. 

1 
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6. Conclusies 

Het model van de XY-tafel dat in dit onderzoek tot stand is gekomen, lijkt geschikt als basis 
voor regeldoeleinden. Het model is relatief simpel en beschrijft de input-output relatie toch 
tamelijk goed. Dit blijkt uit simulaties die met zowel het starre als het flexibele model zijn 
uitgevoerd. Deze evaluaties laten ook zien dat het afgeleide model meer algemeen geldend 
is, zodat de parameters die verkregen zijn uit het experiment met de rechtlijnige beweging ook 
gebruikt kunnen worden in een andersoortig experiment. Juist daarom wordt verwacht dat het 
geïdentificeerde model geschikt is voor regelaarontwerp: een groot deel van de benodigde 
regelingang om een bepaalde trajectorie te volgen kan immers uit het model berekend worden, 
hetgeen de correctie-inspanning door de regelaar zal verminderen. Het model is natuurlijk niet 
geschikt voor open-loop besturing van de XY-tafel: de afwijking van het gewenste pad is 
daarvoor te groot. 

Verder is uit dit onderzoek gebleken, dat globale identificatie heel nuttig kan zijn, omdat 
fysische fenomenen die niet gemodelleerd zijn toch, zover als mogelijk, opgenomen worden 
in de parameterschattingen. Zoals verwacht is het betreffende model voor de XY-tafel 
incompleet. Dit blijkt uit de (relatief kleine) residuen op de systeemvergelijkingen. 

De versnellingsmetingen die tijdens dit onderzoek aan de eind-effector zijn gedaan blijken niet 
geschikt voor de identificatieprocedure. Dit wordt veroorzaakt door faseverschuivingen op de 
versnellingsmetingen, die te wijten zijn aan een laag-doorlaat-filter achter de 
versnellingsopnemer. De gemeten versnellingen conflicteren daarom met de versnellingen 
zoals die uit de positiemetingen gereconstrueerd worden; de meetdata zijn dus in tegenspraak 
met de modelstructuur. 

De keuze van de weegmatrices is niet triviaal. Bepaalde keuzes kunnen leiden tot problemen, 
omdat de op te lossen differentiaalvergelijkingen zeer stijf zijn. In andere gevallen leiden 
verschillende weegmatrices tot crnidere parameterschattingen; dit is met name bet geval bij de 

schatting van de flexibiliteit. De weegmatrices zijn ook bepalend voor de residuen op de 
afzonderlijke vergelijkingen en daarmee dus bepalend voor de kwaliteit van het model. 

Tenslotte kan opgemerkt worden dat de stijfheid van de "starre" XY-tafel van dezelfde orde 
is als de stijfheid van strip 2, dus van de orde 30 Nmhad. In hoeverre de XY-tafel als star 
mag worden beschouwd is dan ook afhankelijk van het soort experiment. 
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7. Aanbevelingen 

Het model van de XY-tafel is incompleet, blijkens de residuen op de systeemvergelijkingen. 
Of het model nauwkeurig genoeg is voor regeldoeleinden moet onderzocht worden door 
implementatie op de XY-tafel van een op dit model gebaseerd regelconcept, bijvoorbeeld een 
computed torque regelaar. Blijkt het model niet nauwkeurig genoeg te zijn, dan kan het model 
verfijnd worden door het toevoegen van een aantal termen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan een wrijvings- en traagheidsterm ter plekke van de vrijheidsgraad q2, een viskeuze 
dempingsterm in de spindel en een term die de excentriciteit van de loopwieltjes in rekening 
brengt. Hoewel dit model waarschijnlijk leidt tot een betere ingangs-uitgangsrelatie voor de 
XY-tafel, zullen de identificatieprocedure en het regelaarontwerp aanzienlijk gecompliceerder 
worden. 

Zeer aanbevelenswaardig is ook om te onderzoeken wat de invloed is van 
versnellingsmetingen aan de eind-effector op de parameterschattingen. Er  wordt immers 
verwacht dat deze versnellingsmetingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
identificatie, omdat ze extra informatie over de XY-tafel bevatten. Om de problemen met de 
faseverschuiving te voorkomen, moeten de versnellingsmetingen daarom helemaal niet 
gefilterd worden of door een laag-doorlaat-filter met een grotere bandbreedte geleid worden. 
Een mogelijk probleem dat daarbij op kan treden (zie [2]) is, dat de hoogfrequente 
versnellingsmetingen opnieuw in conflict zijn met de versnellingen die gereconstrueerd 
worden uit de positiemetingen, omdat dynamica die wél in de metingen aanwezig is, niet in 
het model is vertegenwoordigd. Hierbij kan gedacht worden aan de elasticiteit van de riemen: 
de eind-effector versnelling zoals die gereconstrueerd wordt uit de gemeten hoekverdraaiingen 
vertegenwoordigt de dynamica van de riemen niet, terwijl de directe meting aan de eind- 
effector dat wél doet. 
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Bjjlage lm Het XY-tafel model 

1. Het starre model 

45 

De bewegingsvergelijkingen van de starre XY-tafel zijn van de volgende vorm: 

M(B)a+h(v,B)+Hu = O 

definities: 

ST = [Ti ; %I 

o). = cp. 9 qi = hi voor i = 1,3 

7 uT = [i, ; i,] , e = [Ji ; J3 ; Wi ; W3] 

De massamatrix M, de kolom h en de distributiematrix H kunnen nu als volgt worden 
geschreven: 

Ml, O 

O M,, 
M =  [ [ :: ; h =  

; H.1 -t, o ] 
o -t, 

met: M,, = (2m,+mt+me)r2+J, 
MZ2 = me?+J3 
h, = w,sign(o)J 
h, = w,sign( m3) 

Het meetmodel van de starre XY-tafel luidt als volgt: 

z = g(s)+Ga+Ru 

met: zT = [cp, ; cp3 ; a, ; a, ; i, ; i,] 

Kolom g en de matrices G en R zien er dan als volgt uit: 
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O 0  

O 0  

r O  

O r  

O 0  

O 0  

; G =  

. - 

-a 

O 0  

O 0  

O 0  

O 0  

1 0  

o 1  

R =  7 

hl 

h3 

h2 ; H =  

- - 
-t, o 

o -t2 

O O 

- - 

2. Het flexibele model 

De bewegingsvergelijkingen van het flexibele model zijn van de volgende vorm: 

M(s,B)a+h(s,v,B)+Hu = O 

met: ST = [op, ; cp2 ; cp31 ; uT = [i, ; i,] 9 eT = [J, ; J3 ; w1 ; w3 ; k] 

Verder wordt gedefinieerd: 

mi = Qi 9 $i = hi voor i = 1,2,3 

De massamatrix M7 de kolom k en de distributiematrix H kunnen als volgt worden 
geschreven: 

M =  

met: 

Ml, Ml2 O 

M21 M22 MB 

O M32 M33 

; h =  

1 1  t33r 2 2 M,, = J,+ [ms+-m,(-)2+rne(-) Ir 
3 d  d 

M,, = M2, = [-mt(-)--mt(-)2+me(-)-me(-) 1 1 1  1 cp3r vir 2 Ir 2 

2 d 3  d d d 
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M,, = [ms+mt-mX-)+-m~-)2+me-2me(-)+me(-) 1 1  1 'pir q3r 2 Ir 2 
d 3  d d d 

M, = M32 = (me 
d 

M33 = J3+mer2 

r 3  \ = -  me((~3r>,(w,- 0J2+w3si~(03) 

Het meetmodel van de flexibele XY-tafel luidt als volgt: 

z = g(s,v)+G(s)a+Ru 

T met: z = [cpl ; q, ; (p3 ; a, ; a, ; i, ; i,] 

Kolom g en en de matrices G en R zien er als volgt uit: 

; G =  

O 0 0  

O 0 0  

O 0 0  

%i @42 O 

GSl G52 G53 

O 0 0  

O 0 0  

; R =  

00 

00 

00 

00 

00 

1 0  
01 
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met: 

(w1-w2)w3r2 
d g4 = 2 

Cp3r2 G =r-- 
d 42 

3. De lokaal geïdentificeerde parameters 

De waarden van de lokaal geïdentificeerde parameters luiden als volgt: 

m, = 3.8 kg ; mt= 6.6 kg ; me= 2.3 kg 
1 = 1.25 m ; d = 1.0 m ; r = 1.0e-2 m 
t, = l.ie-3 Nm/digit ; t, = 2.0e-4 Nm/digit 

De parameters ms, m, me, 1, d, en r zijn de meest recente volgens [4]. De motorconstanten 
t, en t, zijn tot stand gekomen door vermenigvuldiging van twee getallen volgens: 
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t, [Nm/digit] = f, [A/digit]-g, [Nm/A] 
t, [Nm/digit] = f, [Ndigitl-g, [NmlA] 

De getallen g, en g, zijn de werkelijke motorconstanten in Nm/A. De waarden van g, en g, 
uit el] luiden volgens de motorspecificaties: 

g, = 2.58e-1 Nm/A 
g, = 5.6e-2 Nm/A 

Omdat de motorstromen niet in ampères maar in getallen (digits) worden gemeten, worden 
g, en g, vermenigvuldigd met de getallen f, en f, die elk de dimensie [A/digit] hebben. 
Betreffende f, en f2 zijn tot stand gekomen door het spanningsverschil over een bekende 
Ohmse weerstand te meten wanneer de maximale stroom door de motoren loopt. Dit 
resulteerde in de volgende waarden voor f, en f,: 

f, = 4.3e-3 Ndigit 
f, = 3.6e-3 Ndigit 
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BuPage 2. Heit experiment 

Ten behoeve van de identificatie van de XY-tafel, wordt gekozen voor een rechtlijnige 
beweging van de eind-effector tussen de punten (x,y) = (-0.2,0.2) en (x,y) = (0.2,-0.2). Dit 
traject kan als volgt beschreven worden: 

x(t) = a.t3+b-tz-0.2 

Y@) = -49 

Hierbij is t E [O,T]. 

Door te eisen dat x(0) = x(T) = 0.0 m/s en x(T) = 0.2 m, moet voor a en b gelden: 

a = -0.8n3 
b = l.2/T2 

In het starre geval wordt gekozen voor T = 0.6 seconde, terwijl in de experimenten met de 
flexibele XY-tafel gekozen wordt voor T = 0.65 seconde. De samplefrequentie bedraagt in 
het starre geval 486 Hz (292 samples / 0.6 seconde), terwijl deze in het flexibele geval 449 
Hz (292 samples / 0.65 seconde) bedraagt. In beide gevallen wordt het traject twee maal heen 
en terug doorlopen. De instellingen van de PD-regelaar zijn hierbij co,, = 18 en = 0.7. De 
versnellingsmetingen worden door een laag-doorlaat-filter met een bandbreedte van 10 Hz 

geleid, om wilde, hoogfrequente componenten te vermijden. 

Op de volgende pagina’s zijn enige metingen weergegeven voor zowel het experiment met 
de starre XY-tafel als het experiment met de flexibele XY-tafel, k7. 
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- 2 .  

Metingen aan de flexibele =-tafel, k$ 
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figuur B2.4: gemeten hoekverdraaiingen cp,, cp2 en cp3 [rad] 

.s  1.  1 . 5  2 .  2.5 3 .  
TIME 
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.AL. 
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TIME 

figuur 152.5: gemeten versnelling a, en a, [rnh'] 

* l a  
1 . 5 ,  

. 5  1 .  1 . 5  2 .  2 . 5  3 .  
T IME 

figuur B2.6: gemeten motorstromen i, en i, [digit] 
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Bijlage 3. De gebruikte weegmatrices 

De weegmatrices in het starre geval luiden: 

diag(W) = [1.0e-4 ; 1.0e-4 ; 2.8e-6 ; 2.8e-6 ; 2.le5 ; 4.0e7 ; 4.4e0 ; 4.2elI 
diag(V) = [1.7e-1 ; l . le l  ; 2Se-3 ; 2Se-3 ; O.OeO ; O.OeO ; 2Se-7 ; 4.4e-71 
diag(Ro) = [2.5e-4 ; 2.5e-4 ; 5.0e-5 ; 5.0e-5 ; 2.0e2 ; 4.0e4 ; 4.4e-3 ; 4.2e-21 

In het flexibele geval, waarbij alle parameters opnieuw worden geïdentificeerd, worden de 
weegmatrices als volgt gekozen: 

diag(W) = [l.oe-4 ; 1.0e-4 ; 1.Oe-4 ; 2.8e-6 ; 2.8e-0 ;2.$e-6 ; 

diag(V) = [2.le-1 ; 4.0e0 ; l .lel ; 2.5e-1 ; 2.5e-1 ; 2.5e-3 ; O.OeO ; O.OeO ; 2.5e-7 ; 4.4e-71 
diag(Ro) = [2.5e-3 ; 2.5e-3 ; 2.5e-3 ; 1.0e-4 ; 1.0e-4 ; 1.0e-4 ; 

3.0e2 ; 2.7e5 ; 3.0e-3 ; 7.le-2 ; 4.0e-31 

3.0e5 ; 2.7e8 ; 3.le0 ; 7.lel ; 4.0e01 

In de flexibele gevallen, waarbij alleen de stijfheden & (i = 2,3 ...7) worden geïdentificeerd, 
luiden de weegmatrices als volgt: 

diag(W) = [l.oe-4 ; 1.0e-4 ; 1.0e-4 ; 2.8e-6 ; 2.8e-6 ; 2.8e-6 ; WOi] 

diag(V) = [2.le-1 ; 4.0e0 ; l . lel  ; 2.5e-1 ; 2.5e-1 ; 2.5e-3 ; O.OeO ; O.OeO ; 2.5e-7 ; 4.4e-71 

diag(V) = [2.le-1 ; 4.0e0 ; l .lel ; 1.0el ; 1.0el ; 2.5e-3 ; O.OeO ; O.OeO ; 2.5e-7 ; 4.4e-71 
diag(Ro) = [2.5e-3 ; 2.5e-3 ; 2.5e-3 ; 1.0e-4 ; 1.0e-4 ; 1.0e-4 ; Ro(7)i] 

voor i = 3 tot en met 7: 

voor i = 2: 

De elementen WO, en R O O i  luiden voor i = 2 tot en met 7 als volgt: 

i=2: W(7), = 1.3e-3 ; Ro(7), = 1.3e-6 
i=3: W(7), = 1.5e-1 ; ROO, = 1.5e-4 
i=4: W(7), = 1.2e0 7 Ro(7), = 1.2e-3 
i=5: W(7), = 1.6e0 > Ro(7), = 1.6e-3 
i=6: W(7), = 2.le0 7 Ro(7), = 2.le-3 
i=7: W O 7  = 4.7e0 9 Ro(7)7 = 4.7e-3 
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Bolage 4. Figuren bi3 de identificatie van de starre XY-tafel 
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. 5  1. 1.5 2. 2.5 
T 1MB 

. 5  1 .  1 . 5  2. 2 . 5  
T IMä 

. 5  1. 1.5 2.  2.5 
TIMB 

,124, 

figuur B4.1: eindresultaat van de parameterschatting 

.5  i. 1 . 5  2 .  2 . 5  
TIMB 

figuur B4.2 geschatte motorstromen 

* i d  
1.5- 1 

. 5  1.  1 . 5  2 .  2 . 5  
TIMB 

[digit] en de residuen op de metingen 
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,PSI I FIL 
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TIME 

~ 100. 

I . 5  1. 1.5 2 .  2.5 
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figuur B4.3: geschatte hoeksnelheden 6ia en O, [rads] en residuen op de vergelijkingen S=v 

1.5  7.. 2.5 .5 1. 
T 1ME 

figuur B4.4: geschatte hoekversnellingen i)l en i)3 [rad/s2] en residuen op de vergelijkngen 
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BiJPage 5. Figuren bij de identifisatie van de flexibele XY-tafel, k7 
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TIME 

6 0 0 . ,  " 

figuur B5.1: geschatte hoeksnelheden Gi, Gz en G3 [rad/s] en residuen op de vergelijkingen 
S = v, respectievelijk geschatte hoekversnellingen ql, qZ, en q3 [rad/s2] en residuen op de 

vergelijkingen Y = a 
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TIME 

figuur B5.2: geschatte motorstromen [digit] en residuen op de metingen 
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1 
f iguur  B5.3: residuen op de 
bewegingsvergelijkingen 1, 2 en 3. Orde 
van de in de bewegingsvergelijkingen 

I voorkomende termen: 
bew. vgl. 1: orde le0 
bew. vgl. 2: orde le -1  

bew. vgl. 3: orde le -1  

2 
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Bijlage 5. Overzkltnt van de geideitntificeerde parameters 

In het starre geval luiden de parameterschattingen als volgt: 

jl = 1.824e-3 kgm' 
j3 = 6.142e-5 kgm' 
W, = 5.723e-1 Nm 
W3 = 1.186e-1 Nm 

Wanneer alle parameters opnieuw worden geschat in het geval van de flexibele XY-tafel, strip 
7, luiden de eindresultaten: 

j ,  = 1.851e-3 kgm2 
j3 = 6.395e-5 kgm2 
Wl = 4.962e-1 Nm 
W3 = 1.159e-1 Nm 
k, = 4.879e-1 Nm/rad 

De flexibiliteit van de XY-tafel bij toepassing van de strips 2 tot en met 7 is afzonderlijk 
geschat. Bij de identificatie worden de traagheden en de wrijvingen als bekend verondersteld; 
aan deze parameters worden de eindwaarden uit het starre geval toegekend. De schattingen 
voor de stijfheden worden daarmee: 

k; = 14.00 Nm/rad 
k, = 3.158 Nm/rad 
k, = 1.277 Nm/rad 
k, = 7.288e-1 Nm/rad 
k, = 8.646e-1 Nm/rad 
k, = 5.022e-1 Pdmlrad 

De standaardformule voor torsiestij fheid, waarvan gebruik wordt gemaakt om een 
beginschatting van de flexibiliteit te verkrijgen, luidt als volgt: 

k = G.I#u [Nm/rad] 
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met: 

59 

G, de glijdingsmodulus van staal: 8.4e10 N/m2 
u, de lengte van de strip: 15e-2 m 
I ,  polair traagheidsmoment: I, = ab3-[( 1/3)-0.21(b/a)( i-(b4/i2a4))] m4 
hierbij is : a: de breedte van de strip 

b: de dikte van de strip 

De beginschattingen van de stijfheden ko worden daarmee: 

ho = 2.8el Nm/rad 
k3,o = 2.6e0 Nm/rad 
k4,o = 9.3e-1 Nm/rad 

= 6.0e-1 Nm/rad 
k,, = 6.9e-1 Nrn/rad 
k7,0 = 4.6e-1 Nm/rad 
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