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Inleiding 

Een probleem bij het aansturen van robots is vaak dat men niet weet wat de last zal zijn aan het uiteinde 
van de laatste arm van de robot Wil men de robot toch nauwkeurig een baan laten volgen dan zal men 
deze last moeten schatten. Dit schatten moet bij voorkeur tijdens het in bedrijf zjjn van de robot gebeuren 
aangezien dan de robot flexibel ingezet kan worden. 
Een bekend parameteradaptatiealgoritme is dat van Slotine en Li, waarbij de massa aan het eind van de 
laatste arm niet bekend hoeft te zijn. Het nadeel is echter dat deze regeling gevoelig is voor 
ongemodelleerde dynamica en meetruis. 
In dit verslag worden twee varianten op de adaptieve regeling van Slotine en Ei behandeld. Het doel is in 
de eerste instíiiìiie iz kijkeri hoe deze ïegehgen piesteïeri. Teveris woïderi deze twee ïegehgen 
vergeleken met de regeling van Slotine en Li. In &veede instantie wordt onderzocht hoe deze regelingen 
presteren onder invloed van meetruis en ongemodelleerde dynamica. 
Dit verslag is gebaseerd op [ 11 waar deze regelingen besproken worden. 
Eerst zal worden ingegaan op aiieiding en stabiliteit van de regelingen aan de hand van een kandidaat 
Lyapunov functie (hoofdstuk 1)- 
De regelingen zullen worden toegepast op een tweearmige robot waarvan de dynamica besproken zal 
worden in hoofdstuk 2. Tevens zal ingegaan worden op ongemodelleerde dynamica en de meetruis. 
In hoofdstuk 3 zal met behulp van simulaties het gedrag bekeken worden van de regelingen zonder en met 
ongemodelleerde dynamica en meetruis. Tevens is de adaptieve regeling van Slotine en Li bekeken en 
vergeleken met de regelingen die hier besproken wordt. 
Uiteindelijk zullen hier een aantal conclusies uitrollen met betrekking tot de prestaties van de regelingen 
in vergelijking tot de regeling van Slotine en Li en de prestaties van de regelingen onder invloed van 
meetmis en ongemodelleerde dynamica en za! er een ûûnbeve!ing gedûzx werder, vaer verder or,derzoek 
naar adaptieve regelingen. 
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Im~lementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

1 Afieidmg van de regelwet 

1.1 Systeemomschrijving 

Er wordt uitgegaan van de Euler-Lagrange dynamicavan een robot met n ( n  E N+) aantal armen (later 
wordt een voorbeeld behandeld waarbij sprake is van twee armen). De bewegingsvergelijkingen zien er 
dan als volgt uit: 

Hierin is M de massamatrix, C een matrix die vermenigvuldigd met 4 de corriolisvesnellingen beschrijft en 
0 een kolom met extra krachten als gevolg van de zwaartekracht De ingangskoppels worden weergegeven 
door de kolom z. De kolom g bevat de vrijheidsgraden van de robot. 
De matrix 

- 
- 

- 

is scheefsymmetrisch. 
Indien vergelijking (1) lineair parameteriseerbaar is dan kunnen de bewegingsvergelijkingen 
opgeschreven worden ais een koiom die de systeemparameters bevat, vermenigddigd met een matrix die 
bestaat uit de vrijheidgraden [ g, 
daarvan. 
Vergelijking (1) is dan te schijven als: 

T 
g, g,] , hogere afgeleiden van de vrij heidsgraden en functies 

De kolom met systeemparameters e heeft dimensie p en bestaat uit massa's en traagheidsmomenten. De 
matrix Y' heeft dimensie n x p .  

1.2 Nadere beschouwing van de parameterkolom 

Bij de adaptieve regeling die ontwikkeld is door Slotine en Li worden bepaalde parameters niet bekend 
verondersteld. Aan de hand van deze veronderstelling is een parameteradaptatiealgoritme afgeleid die de 
parameters tijdens het in bedrijf zijn van de robot schat 
De regeling die bekeken zal worden gaat niet uit van het niet kennen van bepaalde parameters. Er wordt 
echter aangenomen dat de parameters min of meer bekend zijn, met andere woorden de parameters 
zullen rond een bepaalde waarde variëren. Als men de grenzen weet waarbinnen deze parameters variëren 
zal men van deze informatie gebruik kunnen maken. Daarom definieert men de nominale 
parameterkolom €lo met dimensie p zodanig dat: 

Hierbij is p E R+ en stelt de bandbreedte voor waarbinnen de norm van de parameterkolom varieert. 
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Imphmntatk van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

Men kan nu een nominale regelkolom 2, definiëren: 

T Deze kolom bevat de koppels CT, 
De grootheden g, E en L zijn als volgt gedefinieerd: 

z2 e - -  T ~ ]  die op de armen van de robot werken. 

waarbij gd een tweemaal continue differentieerbaar referentiesignaal voorstelt. De matrices Ken A zijn 

positief definiete (diagonaal-) matrices. 
In vergelijking (5) zijn de eerste drie termen herschreven tot één term. Dit is mogelijk omdat de 
bewegingsvergelijkingen ook nu weer lineair parameteriseerbaar zijn. De matrix Ywordt nu een functie 
van 4 (afkomstig van Mo, Co en g ), 4 (afkomstig van Co) en g en K. De dimensie van Yis îï x p .  
Het is belangrijk te beseffen dat de nominale parameterkolom €lo niet verandert of aangepast wordt in de 
tijd zoais dat wei gebeurt bij de adaptieve regeiing van Siotine en Li. Het voordeei dat nu 'Dereilict wordt is 
dat er geen parameterdrift en dergelijke ontstaat zoals dat kan gebeuren bij de adaptieve algoritmen voor 
parameter aanpassing. Het nadeel is echter dat de parameter-onzekerheid 5 binnen strikt gestelde 
grenzen moet variëren. 
Men kan nu een regelingang definiëren die gebaseerd is op de nominale ingang zo: 

- -0 - 

Hierbij is g een extra regelingang die de regeling robuust moet maken. 

1.3 Bepaling van de regelingang 

De regelingang ('7) wordt nu gesubstitueerd in vergelijking (1) waarbij M(q), - c(q,@), -- g(g) en y(4,4,!,3) -- 
afgekort zijn tot respectievelijk M, C, - g en Y .  

MO+ - cq - -  +g = Y{eo +g}-KL 

Dit is uiteindelijk om te schrijven tot (zie bijlage Avoor de volledige uitwerking): 
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Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

Stelling I :  Laat E > O en kies de kolom g volgens: 

met I' 11 11'' als euclidische norm. 
Dan is de regelwet (7) continue en het teruggekoppelde systeem is "uniformly ultimately bounded" 
(u.u.b.) zoals dit gedefinieerd is in 121. 

1.4 Stabiliteit van de regeling 

De Lyapunov-funktie wordt gedefinieerd als: 

Als  de Lyapunov functie gedifferentieerd wordt naar de tijd wordt deze gelijk aan: 

De uitwerking van (12) staat in bijlage B. Er wordt nu echter volstaan met de uitkomst 

(13) wordt herschreven tot  

V = -zTQz + L ~ Y {  e + g] 
met: "=[Ag 41 T en .=[ K O  1- 

O K  

Er moet bereikt worden dat V < O is. Dat de eerste term van (14) altijd kleiner is dan of gelgk is aan nul 
zien we in het volgende bewijs waarbij we gebruik maken van het feit dat Q positief definiet is (Kis immers 
positief definiet) en dus te schrijven is als Q = PTP (Cholesky-decompositie). 

De tweede term zal nu nader bekeken worden. 
Als [IYTL[[ > E  dan is de ingang 
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Implemxntatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

Als (16) gesubstitueerd wordt in (14) dan is de tweede term van (14) te schrijven als: 

5 O. 

En zoals verwacht is dit kleiner dan nul. 
Voor llYTLll <: E geldt een andere benadering. De regelingang wordt nu: 

P T  

E 
- u=--Y r .  

Wordt dit nu gesubstitueerd in de tweede term van (14) dan resulteert dit in: 

Wat men nu wilt bereiken is dat 
stabiliteit geëist wordt voor alle waarden van Ilgll ligt aan de voorwaarde dat de regeling "uniformly 
ultimately bounded" moet zijn of met andere woorden: als tengevolge van een gekozen 
toestandsterugkoppeling gebaseerd op de maximale parameteronzekerheid een responsie van het systeem 
bij gegeven begincondities bestaat en in eindige tijd in een omgeving van nul komt en daar blijft mits de 
toestandsterugkoppeling toegepast blijft worden. I l ~ l l  Hoeft dus niet naar nul te gaan maar moet liefst zo 

kleiner moet zijn dan nul voor bepaalde waarden van IIxII- Dat er geen 

........... 

IlY'd 
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Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

klein mogelijk worden. 
Bekijkt men nu (19) dan ziet men dat deze een maximale waarde bereikt van asp voor IIYT~II = 4 s  (zie 

Er kan nu gesteld worden dat (14) overgaat in: 
figuur 1). 

Definieert men mlo = EP dan is voor Ilxll> Vdus altijd kleiner dan nul. Men kan dus zeggen 

dat de omgeving rond nul gegeven wordt door de waarde van mlO. Zolang de responsie 
waarde groter is dan ml,, zal deze naar nul blijven gaan totdat deze kleiner wordt dan of gelijk wordt aan 
deze waarde. Daarna zal de absolute waarde van g niet groter worden dan 
blijft worden. 

in absolute 

mits de regeling toegepast 

1.5 Een uitbreiding 

Tot nu toe is voor de regelingang alleen gebruik gemaakt van p . Dit zou kunnen leiden tot onnodig grote 
regelingangen. Het is daarom logischer voor elke regelingang van de bijbehorende pi gebruik te maken: 

I .  lbl PI i = I ,  . . . , p  

als t1  gelijk is aan de ide component van Y T [  en Eiwordt gedefinieerd als een constante dan wordt de 
regelingang: 

Ook nu kan weer bewezen worden dat de responsie van het systeem "uniformly ultamately bounded" is als 
regeling (22) toegepast wordt Er volgt nu een korte samenvatting van dit bewijs. De gedachtengang is 
hetzelfde als die bij paragraaf 1.4. 
De afgeleide van de Lyapunov-funktie is: 

Er moet nu bewezen worden dat de tweede term van (23) kleiner is dan nul voor beide gevallen van (22): 

eerste geval: U, =-- P A  als 4 /  > E/ Ihl 
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Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

als 4, s E ,  
tweede geval: ü = --el P, 

E /  

substitueer dit in (22): 

Definieert men ook nu weer coz2 = { 4<a;o,}’ dan geldt dat voor I l~ l l2  coz2 de responsie 5 van het 

systeem naar nul gaat totdat de absolute waarde van 5 gelijk wordt aan coz2. Daarna zal de absolute waarde 
van de responsie niet groter worden dan coz2, mits de regeling toegepast blijft worden. 
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Irnfdemntatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

2 Toepassing van de regeling op een tweearmige robot 

De regeling die in hoofdstuk 1 besproken is zal nu uihverkt worden voor een tweearmige robot De robot 
heeft twee vrijheidsgraden die de beweging van de amen kunnen beschrijven. De gebruikte grootheden 
zijn gedefinieerd volgens figuur 2. 
Aangenomen wordt dat de armen wn'jvingsloos en zonder demping kunnen bewegen. 

Figuur 2 Vrijheidsgraden en grootheden van de robot. 

2.1 De bewegingsvergelijkingen 

De afleiding van de bewegingsvergelijkingen staat beschreven in Bijlage C. Het uiteindelijk resultaat ziet er 
ais volgt uit: 
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Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

2.2 Vereenvoudiging van de bewegingsvergelijkingen 

De bewegingsvergelijkingen kunnen aanzienlijk vereenvoudigd worden door gebruik te maken van de 
volgende parameterkolom: 

Dit resulteert in: 

Deze twee bewegingsvergelijken zijn te schijven in twee verschillende vornien: 

(1): Mq+Cq+g=s 
(2): Y'B=z 

- - -  

met 2 =Y{B, +E}- KL 

waarbij M, C, Q ,Y * en Y er als volgt uitzien: - 
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Imphmntatie wan een robuuste regeling op een tweearmige robot 

Deze matrices worden gebruikt in de regeling die besproken is in hoofdstuk 1. 

Het model dat tot nu toe van de robot is opgesteld wordt gebruikt in de regeling zoals die in hoofdstuk 1 
besproken is. We zullen dit model ook gaan gebruiken voor de robot waar de regeling opgezet wordt 
Er doet zich nu de situatie voor dat er een model is opgesteld van een robot met starre armen, zonder 
(visceuze-) wrijving en zonder massatraagheden van de electromotoren. In de praktijk zijn dit allemaal 
factoren die in sommige gevallen niet weggelaten mogen worden. Omdat de regeling ook in deze situatie 
moet voldoen is het model van de robot als volgt uitgebreid: 

Hierbij is J de diagonaalmatrix met de massatraagheden ten gevolge van de twee electromotoren, B de 
dempingsmatrix als gevolg van demping in de scharnieren van de armen en E, de stijfheidsmatrix ten 
gevolge van de buigstijfheid van de armen. 4 is gelijk gesteld aan 4 die de twee vrijheidsgraden bevat q 

-1 - -2 

Figuur 3 Ongemodelleerde dynamica 
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Irnplemntatie wan een robuuste regeling op een tweearmige robot 

bevat de twee extravrijheidsgraden ten gevolge van de rotatie van de twee motorassen (4, en q4). De 
matrix D is gelijk aan: 

g en C veranderen niet 
Dit alles is grafisch weergeven in figuur 3. 
Het model van de robot is nu meer verfijnd en benadert de werkelijkheid beter dan het model in formule 

- 

(30). 

2.4 Totaal regelsysteem 

Het totaal blokschema van regeling (10) toegepast op het eenvoudig model van de robot (formule 30) is te 
zien in figuur 4. 

Figuur 4 Aangepaste regeling met het eenvoudige model van de robot 

Men heeft te maken met een deel (onderste lus) dat zorgt voor het aanpassen van de nominale 
parameterkolom (fl, ) en een simpele terugkoppeling (bovenste lus). 
Het blokschemavan regeling (22) is ongeveer hetzelfde als in figuur 4. Het verschil is dat de aanpassing 
van de parameterkolom door middel van 
De regelingen (10) en (22) zijn ook toegepast op het model van de robot volgens formule (32), waarbij 
tevens sprake is van meetruis. Dit is weergegeven in figuur 5 waarbij regeling (10) als voorbeeld is 
genomen. Hierin is: 

op een iets andere manier gebeurt (zie formule (22)). 

: meetruis met standaard deviatie (spoS. respectievelijk ave, ; w 

: meetsignaal; 
-1 

: volgfout 

14 

(33) 



Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

De regeling zoals die weergegeven is in figuur 4 wordt bij de simulaties vergeleken met een adaptieve 

Figuur 5 Aangepaste regeling met het uitgebreide model van de robot 

2.5 Standaard adaptieve regeling volgens Slotine 8c Li 

De regeling zoals die weergegeven is in figuur 4 wordt bij de simulaties vergeleken met een adaptieve 
regelingvoigens Siotine e i  Li i4j. Deze rigeiing is weergegeven in figuur 6. 

Figuur 6 Standaard adaptieve regeling volgens Slotine in Li weergegeven in een blokschema. 

Bij deze regeling worden de parameters geschat met een integratie over de tijd van de verandering van de 
geschatte parameters per tijdseenheid. 
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Imphnmtatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

m1 m2 11 12 /Cl 4 2  

10 5 1 1 0.5 0.5 

3. Simulaties van de regelingen 

J2 
5 

J1 
- 10 

i2 12 

De bovenstaande regelingen (de aangepaste regeling met parameteraanpassing volgens formules (10) en 
(22) en de standaard adaptieve regeling volgens figuur 5 )  worden nu bekeken, door ze toe te passen op de 
tweearmige robot 

- 8.33 
1.67 

0 - 2.50 
10.00 

- 2.50 

- 

-onbefast - 

- 

3.1 Opzet van de simulaties 

De grootheden van de tweearmige robot staan gegeven in tabel 1. Dit is de situatie waarbij er geen extra 
last aan het uiteinde van de tweede arm hangt- 

. 

0 - -max. belart - 

Tabel 1 Parameters van de onbelaste arm. 

De gebruikte eenheden zijn kg, m en kgm2. 
De traagheden J1 en J, zijn berekent met de formule voor de traagheid van de uniforme staaf die draait in 
het vlak evenwijdig aan de staaf: 

'18.33' 
16.67 
15.00 - 
20.00 
15.00 

Met behulp van tabel 1 kunnen de waarden van de parameterkolom uitgerekend worden: 

(35) 

Indien er een onbekende last aangebracht wordt, dan zullen m2 ,Ic2 en J, met Am, ,Alc2 resp. AJ2 
toenemen. De waarden van Am,, Alc2 resp. A J 2  zullen liggen tussen: 

OSAm,  SI0 
O S Alc2 5 0.5 
O S A J ,  <$ 

Neemt men de maximum waarde van deze intervallen dan is de arm maximaal belast De parameterkolom 
wordt dan: 

(37) 
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Implementatie van een robuuste regeling op een tweearmige robot 

We kunnen nu een nominale parameterkoloml definiëren, die het gemiddelde is van de parameterkolom 
in onbelaste situatie (35) en de parameterkolom in maximaal belaste situatie (37). 

'5.00- 
7.50 
6.25 
5.00 
6.25_ 

eo = 

13.33 
9.1 7 
8.75 

8.75 

4s M 
1a.w 

Aan de hand van de nominale parameterkolom en de parameterkolom in onbelaste of maximaal belaste 
situatie kan de norm bepaalt worden waarbinnen de werkelijke parameterkolom kan variëren (zie formule 
(4))- 

Het absolute verschil tussen de nominale parameterkolom en de parameterkolom in onbelaste of 
maximaal belaste situatie wordt dan: 

AIS referentiesignaal is gekozen voor een tweede orde kritisch gedempt systeem. De oplossing van zo'n 
systeem is: 

Het is de bedoeling dat de twee vrijheidsgraden van de robot dit referentiesipaa1 volgen. Concrete 
waarden in (41) zijn g,, = 4 rad en o,, = 5.13 . Het referentiesignaal (qd ) is weergegeven in figuur 7. 

~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 

IDe tweede waarde van deze nominale parameterkolom komt niet overeen met de waarde vermeld in [l]. 
Dit komt doordat in [i] een rekenfout is gemaakt bij het uitrekenen van deze tweede waarde (e,, = 8.96, 
TABLE 111, [i] in tegenstelling tot de hierbovenvermelde waarde 9.1 7). Waarschijnlijk is in de maximaal 
belaste situatie niet (m, +Am,)(/,, +A/c,)2 +(J2 +AJ2)uitgerekend maar (m, +Am2)(lC2 +A/,,) +AJ,. 
Tevens is in [i] geen minimale parameterisatie parameterisatie toegepast Vergelijkt men de nominale 
parameterkolom in [i] met de nominale parameterkolom hierboven (formule 38) dan is O,, en O,, in 
TABLE 111, [i] opgeteld gelijk aan de vierde waarde van de nominale parameterkolom (formule 38). 

2 
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1.6 

1.2 
û 
2 
W 

O 
O 1 2 

t (s) 

3 

n 

$ 2  
E 
W 

O 
O 0.5 1 1.5 2 

t (SI 

-1 5 1 

Figuur 7 Referentie signaal. 
posi tion = qd ; 
velocity = cjd; 

acceleration = ljd. 

De regelingen (10) en (22) zullen ook toegepast worden op een model van een robot (32) met meetruis. 
Er wordt aangenomen dat de hoekverdraaiing wordt gemeten met een potentiometer en de hoeksnelheid 
met een gelijkspannings tachometer. De meest nauwkeurige instrumenten verkrijgbaar in de handel 
hebben een nauwkeurigheid van ongeveer O. 1 % van de volle schaalwaarde (dit geldt voor beide 
instrumenten). Gaat men ervan uit dat niet de duurste meetintrumenten gekocht worden dan zal een 
nauwkeurigheid in de ordegroote van 1 % van de volle schaalwaarde heel reëel zijn. Er wordt nu 
aangenomen dat de meetinstrumenten die hier gebruikt worden een standaardeviatie hebben van: 

opos = O. 02 rad voor het meten van de posi tie en 

o,,, = 0.03 rad voor het meten van de snelheid 
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Implementatie van een robuusk regeling op een tweearmige robot 

De waarden van J, K, en B zijn: 

De waarden van de massa's van de electmmotoren is verwaarloosd ten opzichte van die van de armen van 
de robot ze!E 

3.2 Testen van de regelingen met het eenvoudig model van de robot 

De regelingen die hier behandelt worden zijn tevens besproken in [i]. Enkele simulaties die in dat artikel 
gedaan zijn, worden nu vergeleken met de simulaties gedaan met deze regelingen, waarbij bij beide is 
uitgegaan van het model volgens formule (30). 
De twee (tweede orde) bewegingsvergelijkingen zijn herschreven tot vier eerste orde 
differen tiaalvergelijkingen. Deze vier vergelijkingen worden vervolgens opgelost waarbij gebruik wordt 
gemaakt van 4e/5e orde Runga-Kutta formules. 
De eerste simulatie die gedaan is met de regeling volgens (lo), is te zien in figuur 8. 
De waarden van de verschillende parameters zijn: E = 1.0 en 9 = e,,, . Overigens zijn de waarden van de 
matrices Keri Abij a lk  si=.iu!!ztJes hetzelfde genomen (K  = diag(40,40), A = diag(20,20) waarbij "diag" 
voor diagonaalmatrix staat, zie ook [3]). In figuur 9 zijn de resultaten te zien volgens [i]. 

Tracking errors 
1.00E-03 

5.0 
I /- 

-5.0 

Torque input 
1.00E+03 

5.0 T 

E 

link 2 

((I c 

h I 

-1.0010 k -7  1 .o 2.0 

Figuur 8 Regeling (10) met E = 1. O. 

Worden figuur 8 en figuur 9 met elkaar vergeleken dan is te zien dat de vorm overeenkomt echter de 
maximale fout in het tijdinterval van twee seconden is in figuur 8 groter dan in figuur 9 (el =4.3e-3 rad 
figuur 8 en el=l Xe-3 rad figuur 9). Dit is als volgt te verklaren: 
1. 
2. 

in [i] wordt nietvermeld met welke werkelijke parameterkolom (e) gerekend is; 
tevens bestaat er twijfel over de gekozen waarde van E = 1.0 aangezien "Wapperen" van de regeling 
(hiermee worden de trillingen bedoeld met een beduidend hogere frequentie en kleinere amplitude 
dan van het totaal signaal) pas optreedt bij een waarde van E < 0.1, mits hetzelfde intergratie interval 
toegepast wordt (in dit geval dus twee seconden) ; 
de keuze van 9, is niet hetzelfde als in [i] (zie paragraaf 3-1); 
de wijze waarop de differentiaalvergelijkingen opgelost worden. De keuze van het integratiealgoritme 
en de keuze van de tijdstap hebben grote invloed op de berekende respons. Een andere keuze kan dus 

3. 
4. 
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leiden tot een andere respons (in het artikel wordt niet vermeld welk integratie algoritme en welke 
tijdstap gekozen is). 

3l 

Tracking Errors 

2 1  - 

1 1  

-'i, 
- 

O-!, - u:, -.-- ~ - 

Torque Input: Joint 2 

Reference Traiectory 

Figuur 9 Regeling (10) volgens artikel [i]. 
Bron: 2EEE Transactions on automatic control, vol. 37, no. 11, november 1992 

In figuur 10 staan de resultaten van een simulatie gedaan met E = 0.1 (overige waarden zijn dezelfde als in 
figuur 8). 

Tracking etrots Torque input 

1.00E-03 1.00E+03 
5.0 T 1.0 T link I 

E 

Cu 2 2.0 
c 

- 
link 2 

-1.0 1 

t (SI t (SI 

Figuur 10 Regeling (10) met E = 0.1. 

De maximale fout in figuur 10 is nu kleiner dan 1.5~ - 3 rad. 
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De simulatie met regeling (22) is weergegeven in figuur 11. 

2-xl03  ’ I I - 

I 
1 

- 
i 
i 
? 

i 
O- “iic---- 

Tracking errors Torque input 

4x103 i l i 1 .& /---- 

- 3 ;  i 

2.1 

t 

1.0- - 
- 

i 
i 

1 -: 

i 

- 
0.5 - - 

- O-; ; 
i 

1.00E-03 
8.0 r .. . . 

-8.0 

Deze regeling (22) is ook nog berekend voor de waarde E = O. O6 (figuur 13). 
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Tracking errors 

1 -00E-03 
link I 

-1.0 1 y 

Torque input 
1.00+03 

5.0 T 

3 I 
t 

3.04 

010 Y 1 .o 2. o 3. O 
-1.0 link 1 

Figuur 13 Regeling (22) met E = 0.06. 

In deze figuur treedt na ongeveer 0.2 s klapperen op vanwege de kleine waarde van E . Dit verschijnsel is 
bij ongeveer 0.5 c verdwe.nen. 
Opgemerkt kan worden dat in de figuren 8 tot en met 10 het ingangskoppel iets groter is 
( 7 ,  =4.7e+3 Nm, -c2 =2.4e+3 Nm) danindefiguren 11 totenmet 13 (T, =4.2e+3 Nm, 
z2 = 2.le +3 Nm). Dit komt doordat regeling (22) meer efficiënt is dan regeling (10) doordat deze niet 
uitgaat van de norm van het verschil tussen de nominale- en maximale parameterkolom maar van de 
absolute waarde van het verschil tussen nominale- en maximale parameters afzonderlijk. 
Aangezien de regelingen (10) en (22) gebaseerd zijn op de adaptieve regeling van Slotine en Li (figuur 5) 
is het interessant het gedrag van deze standaard adaptieve regeling onder dezelfde omstandigheden te 
bekijken. De resultaten staan in figuur 14. 

Tracking errors 
1 .WE43 

20.0 T 

Torque input 

1.00E-03 

O 

Figuur 14 Adaptieve regeling volgens Slotine en Li 

Als  beginschatting van de parameterkolom is genomen de parameterkolom van de onbelaste robot, terwijl 
de robot in werkelijkheid maximaal belast is (maximale parameterkolom). 
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De maximale fout is nu groter dan in de voorgaande situaties, echter de eindfout gaat asymptotisch naar 
nul, wat bij de regelingen ( I O )  en (22) niet het geval is. Dit is ook logisch aangezien deze regelingen alleen 
maar een begrensde eindfout veroorzaken ("uniformly u1 timately bounded"). 
Enkele resultaten van de simulaties met het eenvoudige model van de robot staan weergegeven in tabell 2. 

Tabel 2 Enkele resultaten van de simulaties van het eenvoudige model van de robot 

Kiel'in is k = K(i,i) , ?, = A(i,i) met i= I ,2 er, te - to het iztegratie intema!. De overige grootheden zijn eerder 
in dit verslag gedefinieerd. 
Wordt llxll vergeleken met 
woorden de respons van het systeem met de regelingen (10) en (21) gaat in het tijdsinterval te - to naar nul 
totdat de norm van de respons (Ilxll) op een bepaald tijdstip t (to < t c te) kleiner wordt dan o , ~ .  Daarna 
wordt de norm van de respons niet groter dan mlO. In het tijdsinterval te - to wordt de respons dus 
"uniformly ultimately bounded'. 
De eindfoutenverkregen met regeling (22) zijn groter dan de eindfouten verkregen met regeling (IO).  Dit 
komt doordat de omgeving rond nul (bepaald door co2*) bij regeling (22) ruimer is dan bij regeling (10) 
(zie op één na laatste kolom van tabel 2). De norm van de respons bij regeling (22) kan dus groter worden 
dan bij regeling (IO).  Indien de hoeksnelheid van de robotarmen nul geworden is dan wordt de norm van 
de responsie alleen bepaald door de eindfout en de matrix A (zie formule (14)). In dit geval zal dus de 
eindfout bij regeling (22) groter zijn dan bij regeling (10) bij gelijke A. 

dan is te zien dat IlxlI in alle gevallen kleiner is dan mlo of met andere 

3.3 Testen van de regeling met het uitgebreide model van de robot 

De regelingen (10) en (22) zullen toegepast worden op een niet-ideale robot. Dit wil zeggen dat de armen 
niet oneindig stijf zullen zijn, er zal (visceuze-) wrijving aanwezig zijn in de scharnieren en de 
massatraagheden van de electromotoren zullen de totale massatraagheid doen toenemen van de robot 
(paragraaf 2.3). Tevens zal er een meetruis aanwezig zijn bij het meten van de snelheden en posities. 
De regelingen (10) en (22) zijn getestvolgens het blokschema in figuur 5 (zie figuren 15 en 16). 
Dit alles heeft tot gevolg dat de fout een flink stuk groter wordt (maximale fout is ongeveer 60.1 e-3 rad), 
terwijl de maximale statische afwijking ongeveer 9.6e-3 rad (arm 1 figuur 16) bedraagt Tevens staat de 
ingang te klapperen. 
Aangezien de fouten nu wel erg groot geworden zijn, zijn regelingen (10) en (22) nog een keer 
doorberekend met een andere instelling van de parameters. De parameters zijn als volgt gekozen 

E = 0.1;A =[ 
anders namelijk E = 0.06. De resultaten hieman zijn te zien in figuren 17 en 18. 

30 O 180 O 1;. = [ O 30 O 180 
1, voor regeling (10). Voor regeling (22) is alleen de waarde van E 
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Tracking errors Torque input 
1 -00E-03 1.OOE+03 

O 

Figuur 15 Regeling (10) met ongemodelleerde dynamica en meetruis 
(&=IO). 

Tracking errors 
1.00E-03 

20.0 T 

Torque input 
1.00E+03 
I 

Figuur 16 Regeling (21) met ongemodelleerde dynamica en meetruis 
( E  = 0.6). 
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Tracking errors 
1.00E-03 

-25.0 1 ' 

Torque input 
1.00E+03 
I f- link 7 

2. o 

-2. 

Figuur 17 Regeling (10) met ongemodelleerde dynamica en meetruis 
30 O 180 O 
O 30J 

Tracking errors Torque input 

1.00E-03 1.00E+03 

F p u r  18 Regeling (21) met ongemodelleerde dynamica en meetruis 

O 30 O 180 
( ~ = 0 . 0 6 ; A = [  30 O I;.=[ 180 O 1). 

Enkele resultaten zijn te zien in tabel 3. 
Hierbij dient opgemerkt worden dat de waarde van ~ ~ x ~ ~ , , , ~  de maximale waarde is van Ilxll gedurende de 
laatste twee seconden van het interval te - t,. 
Het blijkt dat de maximale fout wel iets is afgenomen, behalve bij regeling (22) de eerste arm. De eindfout 
is over het algemeen toegenomen. De verklaring hiervoor ligt in de waarden voor ~[x~~, , ,a  - Bij de eerste 
twee simulaties (figuren 15 en 16) is de waarde van I IxI&,~ kleiner dan o, wat dus betekent dat de responsie 
"u-u-b." is in het interval te - to. Bij de laatste twee simulaties is de waarde van ~ ~ x ~ ~ , , , ~  echter groter dan o, 
wat dus betekent dat de responsie niet "u.u.b." is. Dit is dan ook te merken aan de eindfouten die langzaam 
weer groter worden na ongeveer één seconde bij beide figuren (1'7 en 18). 
Waarschijnlijk wordt de factor Y T L  niet kleiner dan Evanwege de meetruis op het signaal met als gevolg 
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Tabel 3 Enkele resultaten van de simulaties van het uitgebreide model van de robot. 

dat de ingang alleen gelijk is aan: 

of met andere woorden de waarde van de ingang ?wisselt stochastisch van -p naar +p en andersom. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

De eerste conclusie die getrokken kan worden met betrekking tot het volgen van het referentiesignaal is 
dat de regelingen (10) en (22) beter presteren dan de adaptieve regeling volgens Slotine en Li. De 
maximale fout van de regelingen (10) en (22) is in vergelijkbare situatie kleiner dan die van Slotine en Li. 
Wordt er echter naar de eindfout gekeken dan presteert de adaptieve regeling van Slotine en Li beter dan 
regelingen (10) en (22). Dit komt doordat de regeling van Slotine en Li asymptotisch stabiel is. De 
regelingen die hier behandeld zijn, zijn "uniformly ultimately bounded", wat betekent dat als de volgfout 
in de buurt van nul komt deze in de buurt van nul blijft mits de regeling toegepast blijft worden. 
Bij verkleinen van de waarde van E (mits hetzelfde integratie interval wordt genomen) wordt de fout 
Meiner: echter de kans dat de regeling gaat iciapperen wordt dan groter. 
Tevens kan geconcludeerd worden dat regeling (22) een iets kleiner ingangskoppel (ongeveer 1 O % 
minder) nodig heeft dan regeling (10). De eindfout van regeling (22) is echter groter dan bij regeling 
(lo), wat een gevolg is van de berekening van o die de omgeving rond nul bepaald waarbinnen de 
regeling "uniformly ultimately bounded'' is. De waarde van o is bij regeling (10) kleiner dan bij regeling 
(21) bij dezelfde keuze van E, Ken A wat betekent dat de volgfout groter kan zijn bij regeling (22) dan bij 
regeling (10) - 
Worden de resultaten van de simulaties vergeleken met de resultaten in [ i ]  dan zijn er duidelijke 
verschillen. Dit is om een aantal redenen. De eerste reden is dat de werkelijke parameterkolom waarmee 
gerekend is niet gegeven is in [i]. De tweede reden is dat er twijfel bestaat over de vermelde waarde van E 

en de waarde waarmee gerekend is in [i] aangezien het nog net niet klapperen van de regeling pas bij een 
waarde van E ontstaat die kleiner is dan 0.1 in plaats van de vermelde waarde van 1. De derde reden is dat 
de keuze van de nominale parameterkolom niet hetzelfde is. In [l] wordt niet uitgegaan van een minimale 
parameterisatie van de bewegingsvergelijkingen. Tevens is de tweede waarde van nominale 
parameterkolom anders uitgerekend. De vierde reden is de wijze waarop de differentiaalvergelijkingen 
opgelost worden. 
De tweede conclusie die getrokken kan worden is dat bij de beide regelingen (10) en (22) de maximale 
fout flink toeneemt als de regelingen onderworpen worden aan meetruis en ongemodelleerde dynamica. 
Het verkleinen van de waarde van E met een factor 10 en het vergroten van de terugkoppeling (K 4.5X 
groter en A 1.5X groter) met de bedoeling de maximale fout te verkleinen heeft tot gevolg dat de respons 
niet meer I'uniform ultimately bounded" wordt Dit betekent dat de respons niet in de omgeving van nul 
komt die bepaald is door E, Ken A of dat de respons niet in de buurt van nul hoeft te blijven indien deze 
in de buurt van nul komt De regeling presteert dus maar matig bij aanwezigheid van meetruis en 
ongemodelleerde dynamica. 
Een aanbeveling is dan ook om eens te kijken na naar een uitbreiding van regeling (10) zoals die uitgelegd 
is in artikel [5]. Hierin wordt niet meer uitgegaan van een begrensde parameterkolom maar mag de 
werkelijke parameterkolom volledig onbekend zijn. Tevens wordt er geclaimed dat ongemodelleerde 
dynamica en meetruis minder invloed hebben op de volgfout respectievelijk de ingang. 
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Symb olenlijs t 

Symbool Omschrijving Eenheid 

K" 
I 
M 
m 
N 
n 
P 
Q 
V 
Y 

parame terkolom 
kolom met koppels ook wel regelingang 
nominale regelingang 
combinatie van versnellingen en snelheden 
kolom met zwaartekrachtsmomenten 
kolom met meetsignalen 
kolom met Mijheidsgraden 
referentie signaal 

kolom met volgfouten 
verschil tussen snelheden en posities 
aanpassing QP parameterkolom 
combinatie van snelheden en posities 
meetruis 
koiom mei posities en snelheden 
bandbreedte 
eigenwaarde 
regelconstan te 
standaarddeviatie van de meetruis 
terugkoppelmatrix 
vers terkingsmatrix 
dempingsmatrix 
matrix met conolisversnellingen 
centrum zwaartekracht (zwaartekrachtspunt) 

zwaartekracht 
index 
massatraagheid 
terugkoppelmatrix 
matrix met buigveerstijfheden 
lengte 
massamatrix 
massa 
scheefsymmetrische matrix 
dimensie 
dimensie 
matrix opgebouwd uit terugkoppelmatrices 
Lyapunov-func tie 
matrix met versnellingen, snelheden en posities 

volgfout 

kgm2, kgm 
Nm 
Nm 
radls' 
Nm 
rad 
rad 
rad 

rad 
radls 

radls 
rad 
:ad, :ab/§ 

rad 
1 Is 

Nms 
Nms 

rad 
mls2 

kgmls 
Nm 

kgm2 
kQ 
N 

kgmls3, kgds  
Joule 
l/s2, m/s* 

33 



Implemtatie van een robuuste regeling op een tweearmìge robot 

Bijlage A: Uitwerking van vergelijking (8) paragraaf 1.3. 

Deze vergelijking is: 

Mq + cq + g = Y{8,  +g} - Ky - - -  
Er wordt nu als volgt geredeneerd 

Dit substitueren we in (1): 

M{ i + a} + c{ [ + E} + - g = Y { 8, + g } - K y 

ML + CL+ Ky = Y{!, +E}- Ma - CE- - g 

M i  + cy + - g = v{e, + g} - Y{8}  

= Y { g ,  --)+IJ} 

= Y [ i j + g ]  

e 

w 

Dus samenvattend zijn we tot het volgende resultaat gekomen: 
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Bijlage B: Uitwerking van de afgeleide van de Lyapunov-funktie 

We hebben als Lyapunov-funktie gekozen: 

V=+LTMr+q  -T A T KG. - - 

De afgeleide naar de tijd wordt dan: 

V = rTM[  + + r T M ~  + 2GTATK6. - - 

We hebben L gedefinieerd als: 

- r = q + A q .  - -  ( 3 )  

Dit gebruiken we om vergelijking (2) te vereenvoudigen; we schrijven vergelijking ( 3 )  om toe 

Tevens maken we gebruikvan het feit dat N=M- 2c of met andere woorden: 

M = N + 2 C .  ( 5 )  

Aangezien N scheefsymmetrisch (N = -w geldt voor iedere kolom 2 : 

- aTN3 = g T { +  N + +N}a = gT {+N - 3NT)g 

= 1 2 -  aTNa - - +gTNTg = +{ { NTg}Tg - gT{NTa}} 

= +{{NTg}Ta - { a} = O 

Als we (4) en ( 5 )  substitueren in (2) krijgen we: 
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We kunnen dus $cTNc weglaten. We gaan (7) nuverder uitwerken: 

(8) 

We zijn dus uiteindelijk tot het volgende resultaat gekomen ( met M i  + CL + KL = Y ( 0  +E}): 

ii = ~ T Y ( B  + g }  - - ijT ~6 - -  - q'n~mq. - (9) 
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Bijlage C: Uitwerking van de bewegingsvergelijkingen 

De afleiding van de bewegingsvergelijkingenvan een robot met twee armen (zie hoofdstuk 2, fipw 2) 
doen we met Lagrange, aangezien dit het minst omslachtig is. Als we de oorsprong van het carthesisch 
coördinatenstelsel in het draaipunt van de eerst arm leggen dan krijgen we als positievector voor het eerste 
zwaartepunt: 

oftewel: Ccl = [i":] 
en voor het tweede zwaartepunt: 

Voor de bepaling van de kinetische energie is de afgeleide nodig van deze positie vectoren. Deze zijn gelijk 
aan: 

De kinetische energie T bestaat uit twee delen; een deel dat de kinetische energie ten gevolge van 
translatie beschrijft Tr en een deel dat de kinetische energie ten gevolge van rotatie beschrijft TR. Voor Tr 
is dan te schrijven: 

en voor TR : 
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Als resultaat vinden we dan voor de kinetische energie: 

De potentiële energie is eenvoudig af te leiden voor dit systeem; er geldt immers dat de totale potentiële 
energie gelijk is aan de som van de potentiële energie van de eerste en de tweede arm. 

v = rni!$ci sin((?,) + r n z d l i  sin((?,) + / c z  sin(% +% )> (33) 

De vergelijking van Lagrange kunnen nu opgesteld worden. De algemene vorm van deze vergelijking luidt- 

d -{ Ls] - L,, = - Q* dt - - (34) 

waarbij q een kolom is die de vrijlieidsgraden q, en q, bevat en Q' een kolom met gegeneraliseerde 
krachteen Y Q Q ~ S ~ ! L  

Deze kolom 0' wordt bepaalt met het principe van d'Alambert. Dit gaat als volgt (zie figuur 3). 

- 

, .. . .. . . 
*.. 

: .., 
,. .i> 

. .. . . .  
. .  . ... .: . .  .' .. , .  , .  . .  

: .. .' : .' .. . f  : 

Figuur 3 Principe van virtuele arbeid. 

We bepalen de arbeid verricht door een kleine (virtuele) verplaatsing ten gevolge van een variatie in de 
vrij heidsgraden: 

6A = T16ql + Tz6q2 (35 ) 

Ook geldt dat: 
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Dit resulteert uiteindelijk in: 

- Q' = [:i] . (37) 

Na uitwerking van de verschillende termen van de algemene vergelijking van Lagrange krijgen we de twee 
bewegingsvergelijkingen van ons systeem: 
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