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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de fuzzy-regeling van een kantelgoot. Het doel hierbij is om een 
ronde kogel, met een zekere massa, naar een gewenste positie te regelen. Hiertoe worden 
de positie van de kogel, de hoekverdraaiing van de kantelgoot en de beide snelheden 
gemeten. De regelaar bepaalt a.h.v. de verschillende fouten met welk ingangskoppel de 
kantelgoot aangestuurd moet worden. 

- 

Voor de ingangen van de regelaar is gekozen voor twee verschillende methoden. De ene 
methode neemt de vier afwijkingen van de gemetem toestand met de geweiiste toestand 
afionderlijk als ingang. In dit geval moeten er vier sets lidmaatschapsfuncties gedefinieerd 
worden. In het andere geval wordt er een combinatie van de fouten in positie en snelheid 
en een combinatie van de fouten in hoek en hoeksnelheid genomen. Bij deze methode 
hoeven slechts twee sets lidmaatschapsfuncties bepaald te worden. De verschillende 
lidmaatschapsfuncties worden proefondervindelijk bepaald. 

Wanneer de regelaar in een zekere situatie goed functioneert dan wordt de massa van de 
kogel en de veiscliikiìde begincondities gewjzigd OE te bekijken of be regelaar goed 
blijft functioneren. Naast deze wijzigingen worden de tijden binnen het systeem veranderd 
zoals meetvertraging en regel frequentie 

.. 

De kantelgoot wordt uiteindelijk ook nog geregeld met een conventionele LQ-regelaar. De 
resultaten van deze regeling zullen naast die van de fuzzy-regeling gelegd worden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

__ 
In tal van gebieden heeft fuzzy logic zijn intrede gedaan zo ook in de regeltechniek, nl. de 
zogenaamde Fuzzy Logic Control (FLC). Om meer onderzoek naar deze methode te doen 
wordt erover gedacht om deze toe te passen op de kantelgoot. Dit rapport zal daartoe een 
aanzet geven middels simulaties van een kantelgoot. 

Een kantelgoot bestaat uit een goot die kan draaien om één as, de hoekverdraaiing en de 
hoeksnelheid kunnen aan de as gemeten worden. Een ronde kogel die op de goot ligt zal 
onder invloed van de hoekverdraaiing en de zwaartekracht gaan rollen, de positie en de 
snelheid kunnen met behulp van een vision systeem worden gemeten. 

Het doel van de regeling is om de kogel van een bepaald beginpunt naar een gewenste 
positie te regelen waarbij het systeem verschillende begincondities kan aannemen. Als 
ingang voor de regelaar kunnen verschillende grootheden worden gekozen. Er zullen twee 
verschillende methoden worden bekeken. De ene methode neemt de fouten in positie, 
snelheid, hoekverdraaiing en hoeksnelheid afionderlijk als ingang. De andere methode 
combineert de fouten in positie en snelheid tot één fout en van de hoekverdraaiinig en 
hoeksnelheid tot één fout. 
De eerste methode levert dus totaal vier ingangen waarvoor vier sets van lidrnaatschaps- 
functies bepaald dienen te worden. De tweede methode geeft twee ingangen en er hoeven 
dus ook maar twee sets lidmaatschapsfuncties gedefinieerd te worden. 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de massa van de kogel bekend is hiervoor zal 
de regelaar ingesteld worden waarna de regelaar gebruikt wordt in de situatie dat de massa 
afwijkt. De meetvertraging en de regelfrequentie zullen veel invloed hebben op het 
resultaat. Door deze tijden te wijzigen zal de invloed duidelijk worden. 

Bij de simulaties dient verder nog rekening gehouden te worden met de fysische beperkin- 
gen van het werkelijke systeem. Zo dienen de koppels die gevraagd worden ook door de 
motor geleverd te kunnen worden. De maximale hoekverdraaiing is 30 [grad] en tijdens het 
draaien moet de kogel contact blijven houden met de goot zodat de hoekversnelling niet te 
goot m2g zijn. Om dit te bewerkstelligen W Q ~  voor de maximale hoeksnelheid 90 
[gradhecl genomen. 
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Hoofdstuk 2 Modellering 

__ 

Voor de exacte afleiding van de bewegingsvergelijkingen van de kantelgoot zij verwezen 
naar [2]. 
De volgende tekenafspraken zijn gemaakt: 

Figuur 2.1 

IC motorkoppel 
rnk: massa vac de kogel 
Ik: traagheidsmoment van de kogel 
r k  straal van de kogel 
Ig: massa traagheid van de goot 
x: positie van de kogel 
g: versnelling van de zwaartekracht 
a: hoekverdraaiing van de goot 

Bij de simu!uties zijn voor deze grootheden de volgende waarden genomen: 

mk = 0.05 [kg] 
rk = 0.01 [m] 
Ig = 6*105 @gm2] 
g = 9.81 [m/sec2] 
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De niet-lineaire bewegingsvergelijkingen van dit systeem luiden: 

(2.1) (mk+Iklrk2)R - mk x 2 + mk g sin(cy9 = 8 __ 

( I , + &  x2)X + 2mk x x QI + mk g COS(CU) = K 

Voor een massieve kogel geldt: 

(2.3) 
2 Ik = -mkrk' 
5 

De gelineariseerde bewegingsvergelijkingen rond x = xd en a = O, luiden: 

(mk + Ik/rk2)2 + mk g cy = o (2.4) 

Ig" 4- m k g x  = K  mt: a y  = I- 4- mkU2 (2.51 

Deze gelineanseerde bewegingsvergelijkingen zullen worden gebruikt bij de LQ-regelaar. 
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Hoofdstuk 3 Fuzzy Logic Control 

Fuzzy Logic Control (FLC) is in tegenstelling tot de conventionele regeltechnieken, een 
techniek die geen gebruik maakt van een model van het te regelen systeem. De werking 
van FLC zal in het kort worden beschreven (voor meer informatie zij verwezen naar de 
literatuur [l]). 
FLC doorloopt het volgende traject van handelingen: 

1. Fuzzificatie 
2. Rule firing 
3. Combineren 
4. Defuzzificatie 

Crisp input Crisp output 
Fuzzificatie Rule Firing Combineren Defuzzificatie > 

Figuur 3.1 

3.1 Fuzzificatie 

Tijdens de fuzzificatie wordt een crisp waarde gefuzzificeerd naar een aantal fuzzy 
waarden middels de gedefinieerde lidmaatschapsfuncties. Na de fuzzificatie is het aantal 
fuzzy waarden gelijk aan het aantal lidmaatschapsfuncties. 
De simulaties zijn uitgevoerd met drie lidmaatschapsfuncties voor iedere crisp waarde. Er 
zijn verschillende vormen mogelijk voor de lidmaatschapsfuncties; gekozen is voor de 
trapezium vorm. Grafisch ziet het geheel er als volgt uit: 

N Z P 

O 

N = Negatieve fout 
Z = Fout nul 
P = Positieve fout 

Figuur 3.2 
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3.2 Rule-firing 

Rule-firing bestaat uit een aantal if-then regels voor iedere zich mogelijk voordoende 
toestand van het systeem. Elke regel geldt voor een bepaalde stuurklasse. In het geval van 
de kantelgoot met de fouten van de vier gemeten grootheden als ingang voor de regelaar 
levert dit bijvoorbeeld: 

- 

if e l  = N and e2 = Z and e3 = P and e4 = N then y = N 

waarbij de fouten als volgt zijn gedefinieerd: 

e l  = x - xd 
e2 = è l  
e3 = a -ad 
e4 = è3 

De regel die hiervoor als voorbeeld gegeven is betekent dus het volgende: 

Als de fout in de positie negatief is, de fout in de snelheid nul is, de fout in de hoek 
positief is en de fout in de hoeksnelheid negatief is dan moet y, het koppel, negatief 
worden. 

3.3 Combinatie 

Zoals in het voorgaande al is gemeld is er voor elke situatie die kan optreden een regel 
nodig, zodat het kan voorkomen dat twee of meer regels op één en dezelfde stuurklasse 
betrekking hebben. Wanneer deze situatie zich voordoet moeten de verschillende fuzzy 
uitkomsten gecombineerd worden tot één fuzzywaarde betrekking hebbend op die stuur- 
klasse. 

3.4 Defuzzificatie 

Tot slot moeten de verschillende uitkomsten gedefuzzificeerd worden tot één crisp waarde. 
Hiervoor worden weer lidmaatschapsfuncties gedefinieerd , bij de uitgevoerde simulaties 
dus drie. Ook nu zijn er verschillende methoden mogelijk om de stuunvaarde te bepalen; 
gekozen is voor de Center of Gravity methode. 
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Hoofdstuk 4 Simulaties van regeling van de kanteIgoot 

Simulaties van de kantelgoot zijn uitgevoerd in Simulink. Dit pakket is een Toolbox 
behorende bij het numerieke pakket MATLAB. Binnen Simulink is er gebruik gemaakt van 
een Fuzzy Control Toolbox (zie 141). In deze Toolbox zijn de vier stadia zoais in het 
voorgaande beschreven duidelijk te herkennen. 

4.8 Fuzzy regelling met vier ingangen 

De eerste simulaties worden uitgevoerd met de vier fouten in: positie, snelheid, hoek en 
hoeksnelheid afionderlijk als ingang voor de fuzzy regelaar. Bij elk van deze fouten moet 
een set van lidmaatschapsfuncties gedefinieerd worden. De fysische grenzen worden in de 
lidmaatschapsfuncties verwerkt. Wanneer er fouten binnenkomen die fysisch niet mogelijk 
zijn zal de regelaar niets doen. 
Het regelschema voor deze situatie ziet er als volgt uit: 

Xd 

X 
tafel 

U 
3 

Xrn w ux DeMux, 1 
4 

_. 

Figuur 4.1 

Wanneer de kogel zich niet op x=O bevindt, oefent de kogel een kracht uit op de goot, er 
is dan dus geen evenwicht, om dit te compenseren wordt er een moment ter grootte van 
mk*g*x bij het door de regelaar bepaalde moment opgeteld. Dit is een stukje modelgeba- 
seerd regelen dat alleen tot doel heeft de regelaar tot rust te laten komen wanneer de 
gewenste toestand bereikt is, Dit kan echter zonder ai te veel problemen weggelaten 
worden. 

De fuzzy-regelaar is ais volgt opgebouwd: 



3 classes 
Fuuiiicatie 

Figuur 4.2 

I 

Combination 

Combinatie Rule Base NS 

I I 

I I 4 Combination 
I I J I  

1 Corn binatie - 
Rule Base PS 

t 
Defuzzficatie 

Met bepalen van de lidmaatschapsfuncties gebeurt aan de hand van het systeem waarbij de 
meetvertraging 0 , O l  [sec] bedraagt en een regelfrequentie van 100 [Hz] is. 

De begincondities zijn: 
x, =0.1 [ml 
dx, =O [m/sec] 
a, =O [grad] 
da, =O [gradhecl 

De gewenste toestand is: 

dx, =O [m/sec] 
ad =O [grad] 
dot, =O [gradhecl 

Xd =o [m] 

Tabel 4.1 
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Grafisch ziet dit er voor het koppel als volgt uit: 

N z P z 
O 

Figuur 4.3 

Tabel 4.2 

Resultaten van deze instelling zijn: 
psi t ic  funy reg. x dx alpha dalpha ingang funy reg. x dx alphd dal@ 

i 041  I 
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Wijziging van de lidmaatschapsfuncties voor het koppel levert: 

0 1  

0.08 - 

0.06 - 

- 
0.04- 

0.02 - 

0- 

-0.02 
0 0 5  1 15 2 2.5 3 3 5  4 45 5 

Grafisch ziet dit er als volgt uit: - 

0 4  

0.3 

0.2 

- 0.1 

f, 

O 

-0 1 

-0.2 

-0.3 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3 5  4 4.5 5 

N z P 

O 

Figuur 4.6 

Tabe'l 4.3 

De ingang u fluctueert nog wel enigszins maar kan makkelijk geleverd worden. 
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Om te proberen de laatste fluctuaties uit de ingang te krijgen wordt nog een andere keus 
voor de lidmaatschapsfuncties gedaan. Door de lidmaatschapsfuntie af te platten wordt 
geprobeerd schommelingen in het koppel tegen te gaan: 

I 

Grafisch ziet dit er als volgt uit: 

N z P 

2Qc O 

Figuur 4.9 

Tabel 4.4 

De resultaten hiervan zijn ook weergegeven: 
positic fuzzy reg. x dxaipha dalphn 

Figuur 4.10 

2.5 3 3.5 4 4.5 5 

tijd [sec.] 

Hoewei de tluctuaties niet weg zijn geeft de iaatste iîistehg de . .  beste ïesU!tatec, verdere 
simdaties zullen dan ook met deze instelling worden gedaan. - -  
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De eerste wijziging van het systeem is de massa van de kogel, deze wordt nu 0,l [kg] 
genomen. Deze wijziging levert voor de regeling geen problemen op: 

tijd [sec.] 

Figuur 4.12 

I 
o 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

-0.3 

\ 
tijd [sec.] 

Figuur 4.13 

De regeling heeft geen al te grote problemen met gewijzigde begincondities: 
x, =O.OS [m] 
dx, =0.04 [m/sec] 
a, =O [grad] 
da, =O [gradhecl 

Deze waarden zijn zo gekozen dat de maximale hoeksnelheid net onder de 90 {gradhecl 
blijfi. De hoeksnelheid is in het algemeen de begrenzende factor voor de regeling. 
Resultaten bij deze gewijzigde begincondities: 

tijd [src.] 

Fi,m_z?ar 424 

mgmg fuzzy reg x dx nlpha ddlphd 
0.4 I 

4.3 o 0.5 1 1 5  2 2 5  3 3 5  4 4 5  

tijd [sec ] 

Figuur 4.15 

Wanneer echter de begincondities te extreem gekozen worden dan zal de regelaar het niet 
meer aankunnen. Het onmogelijke mag echter ook niet van een regelaar verwacht worden. 
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Wordt het systeem gesimuleerd zonder tijdvertragingen en een massa van de kogel van 
0,05 [kg] dan blijkt dat de regeling sneller en rustiger werkt. Wanneer de simulatietijd niet 
eenduidig wordt vastgelegd, bepaalt het programma de tijdstippen waarop er gesimuleerd 
wordt a.h.v de vereiste nauwkeurigheid. 

- 

tmii ic f u u y  reg. x dx aipha dal& ingang f u u y  reg. xdx alpha dalphr 

tijd [sec.] 

Figuur 4.16 

i 
o 0.5 1 1 5  2 2 5  3 3.5 4 4 5  5 

6.151 

tad [sec.] 

Figuur 4.17 

Een wijziging in de massa (0,l [kg]) levert hier een minimaal verschil: 

tijd [sec.! 

Figuur 4.18 

ingang f u u y  reg. x dx sipha drlpha 
0.35, 

-O - O i l  15 O 0 5  1 1 5  2 2 5  3 3 5  4 4 5  

tijd pcc 1 

Figuur 4.19 

De begincondities kunnen bij dit systeem extremer worden gekozen waarbij de regeling 
toch blijf voldoen aan de gestelde eisen. 
n- ut: gevYijzigGe ~z@tiimiìcfities zijn: 

xQ =0.1 [m] 
cix, =o .o~  [misecj 
CL, =O [grad] 
da, =O [gradhecl 

15 



0.12 

~~~ 0.02 O04 

O 

-0 02 
0 1  

tijd [ssec.] 

Figuur 4.20 

ingmg fuzzy reg x dx alpha daiphd 
0.35, i 

-..< o 0.5 I 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

tijd [sec.] 

Figuur 4.21 

Worden de vertragingstijden veranderd om de grenzen van de regelaar te bepalen dan blijkt 
bij een meetvertraging van 0,Ol [sec] en een regelfrequentie van 50 [Hz] de hoeksnelheid 
de grens van 90 [grad/sec] te bereiken. De begincondities hebben weer de oorspronkelijke 
waarden: 

-0.02 

tiid [sec] 

Figuur 4.22 

mgmg l u z y  reg. x dx niphn ddlphn 
0.4 

0.3 

0.2 

I 0.1 

z?. 
= 

-0.1 

-02 

-0.3 o 0.5 1 1.5 2 2 5 3 3.5 4 4.5 

tqd [sec.] 

Figuur 4.23 



4.2 Fuzzy regeling met twee ingangen ~ 

De fouten worden als volgt gedefinieerd: 

e, = A,, e, + hl, de, met: e, = x - x d  

de, = dx - d x d  

e2 = bi ea + h 2 2  'ea met: e, = a - ad 
de, = d o  - dad 

Met de waarden voor de verschillende h 's wordt de weging van iedere fout bepaald, 
gekozen is voor de volgende waarden: 

h,, = 1 
A,, = 1 
hl = 1 
h2, = 0.05 

De waarden zijn zo gekozen dat de fouten in de positie en snelheid ongeveer van gelijke 
orde zijn en de orde van de fouten in de hoek en de hoeksnetheid ook gelijk zijn. Na 
combineren van de fouten tot één ingang hebben beide fouten ongeveer dezelfde invloed. 
Het regelschema is in dit geval: 

tafel X 

Figuur 4.24 

4 

- n n.r 
5esf w d t  k t  systeem bekeken waafkij een meetvertraging van u;ui [sec] is genomen en 
een regelfrequentie van 100 [Hz] (zie figuren 4.25 en 4.26). 
Een kleine wijziging in de lidmaatschapsfuncties blijk al een veel beter resultaat op te 
leveren (zie figuren 4.27 en 4.28): 
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Tabel 4.5 

o - 

0 o 5  i 1 5  2 2 5  3 35 4 45 5 
4102' 

tiJd [Cec ] 

Figuur 4.25 

ingang fuzzy reg. e1 (x dx). e2 (dlpha dripha) 

o 05 1 15 2 2 5  9 35 4 45 

Figuur 4.26 

a 1s' 

tijd ['ec ] 
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Wordt de lidmaatschapsfunctie rond e2 breder gemaakt dan verdwijnen de fluctuaties in de 

- .  iaoei 4.ó 
i n p n g  fuzzy reg. cl (x dx), i2 (alpha dalpha) 

1 

iijd [sec.] 

Figuur 4.27 
tijd [sec.] 

Figuur 4.28 
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0.1 - 0.06 
r_< E E 0.05 z 0.05 

1 

O M  0 .  

Het systeem zonder vertraging levert met dezelfde lidmaatschapsfuncties een goed 
resultaat: 

tijd [sec.] 

Figuur 4.31 
tijd [sec.] 

Figuur 4.32 
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Aanpassen van de waarden voor de verschillende h's en van de lidrnaatschapsfuncties 
levert een sneller resultaat: - __ 

A,, = 1 
h,, = 1 
h 2 1 =  1 
h2 = 0.1 

Tabel 4.7 

Deze instelling is gekozen voordat de reeds eerder getoonde resul taten bekend waren. 
Achteraf blijkt deze instelling voor de situatie zonder tijdsvertraging een beter resultaat op 
te leveren dan de instel!ing voor het systeem met vertraging. 

ujd [sccj 

Figuur 4.33 
tijd [sec.] 

Figuur 4.34 
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4 3  Conventionele regeling 

Wordt het systeem geregeld met een LQ-regelaar dan kan m.b.v. de weegfactoren rekening 
gehouden worden met de fysische grenzen. Bij de LQ-regelaar worden de gelineariseerde 
bewegingsvergelijkingen gebruikt (formules 2.4 en 2.5) 
In Simulink ziet de regeling er als volgt uit: 

Figuur 4.35 

Voor de begincondities wordt weer genomen: 
x, =0.1 [m] 
dx, =O [m/sec] 
cl, =O [grad] 
d% =O [gradhecl 

Eerst wordt het systeem gesimuleerd met een meetvertraging van Q,O1 [sec] en eea 
regelfrequentie van 100 [Hz]. Bij de regeling moeten de verschillende fysische grenzen in 
acht genomen worden. Na enkele experimenten blijken de volgende weegfactoren te 
voldoen: 
- uitgangsweging Q ( y' Q y): 

e -  
Se1 O O O 
o 2 d o o  
o o 1 0  
o o o 5  

- ingangsweging R (u' R u): R = 4el 
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pate convtnlianck mg. x dx alpha &lpha 

4.02 
o o5 1 1,s 2 2 5  3 3.5 4 4.5 5 O 0 5  1 I5 2 2 5  3 3.5 4 4.5 5 

*lJd W [=.i 
Figuur 4.36 Figuur 4.37 J 

Worden deze resultaten vergeleken met de resultaten van de fuzzy regeling met vier 
ingaligei? (figilreii 4.13 eii 4.11 ) ban blijkt de cûnrentione!~ rege!ing VUT! vee! rustiger 
ingangssignaal te leveren. 
Een wijziging van de massa (0,l [kgj) levert voor de regeling geen problemen op: 

tijd [sec.] 

Figuur 4.38 
tijd [sec.) 

Figuur 4.39 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Na enig experimenteren is de fuzzy regeling goed in te stellen, zowal wat betreft de 
regelaar met vier fouten als de regelaar met twee fouten als ingang. Het duurt enige tijd 
voordat de lidmaatschapsfuncties gevonden zijn die een bevredigend resultaat geven. Het is 
echter niet duidelijk of er sprake is van een optimale instelling, voor wat betreft de 
gestelde eisen. 
Bij de bepaling van de verschillende lidmaatschapsfuncties moet rekening gehouden 
worden met het feit dat de lidmaatschapsfuncties elkaar voldoende moeten overlappen, de 
snijpunten (cross-points) kunnen het best bij 0,5 gekozen worden. 
Voordeel van de fuzzy regeling is de doorzichtigheid en het feit dat de lidmaatschagsfunc- 
ties bestaan uit Qsische grootheden als fouten in posities en snelheden. Deze doorzichtig- 
heid gaat enigszins verloren wanneer verschillende fouten gecombineerd worden tot één 
ingang van de regelaar. De fouten zijn dan niet duidelijk meer te onderscheiden in de 
lidmaatschapsfuncties. Een voordeel van het combineren van fouten is dat de regeling 
sneller wordt. 
In dit rapport is gekozen voor drie lidmaatschapsfinctie per crisp waarde, in de situatie 
met vier fouten a!s ingang voor de regelaar levert dit 8 2  (3"4) regels die gedifinieerd 
moeten worden worden de fouten tot twee ingangen gecombineerd dan hoeven er maar 9 
(3"s) gedefinieerd te worden. Wordt er echter gekozen voor vijf lidmaatschapsfuncties per 
crisp waarde dan wordt het aantal regels erg veel. 
Bij niet al te grote wijzigingen van het systeem blijfi de fuzzy regeling redelijk voldoen. 
Wanneer echter een systeem goed bekend is, zoals de kantelgoot, dan verdient de fuzzy 
regeling niet de voorkeur boven de LQR-methode. De fuzzy regelaar vergt een langere 
rekentijd. Fuzzy regeling verdient aanbeveling bij systemen met een verschillende 
onzekerheden, wanneer er geen goed model voor het systeem te bepalen is. 
Simulink is goed te gebruiken voor simulaties zoals in dit rapport zijn uitgevoerd, de 
gebruikte Fuzzy Control Toolbox werkt echter zeer traag. Verder is gebleken dat de 
gebruikte Toolbox niet uitwisselbaar is met andere systemen, het is dan ook aan te raden 
om meer algemene toolboxen te gebruiken en geen toolboxen die door derden zijn 
gemaakt. 
De snelheid var, de regelaar za!, bij toepassing van de farzzy regelaar in de praktijk, 
waarschijnlijk een groot probleem opleveren. 
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Appendix A 

-__ 
Simulink programma voor het simuleren van de kanteltafel: 

- - 

O/O************************************************************* 

%*** Programma tafe1.m 
%*** 
%*** 

S-functie voor het simuleren van de kanteltafel 
*** 
*** 
*** 
*** %*** Arnaud Milder 21-01-94 

~o" '"""  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ***&.t.&& 

function [sys, xû] = tafel(t,x,u,flag,rk,mk,Jk,g,mg,lg,Jg) 

rk = 0.01; 
mk = 0.05; 
Jk = 0.4*mk*rkA2; 
g = 9.81; 
mg = 0.8; 

Jg = i/12*mg*lgA2; 
!g = 0.3; 

if abs(flag) == 1 

% if flag=l, return state derivates, xdot 
sys = [x(2) 

(mk*x( 1) *x(4)^2 - mk*g*sin(x( 3)))/( mk + Jk/( rkA2)) 

(u-2*mk*x( 1) *x(2) *x(4)-mk*g*x( i)*cos(x(3)))/(Jg+mk*x( l)Y)]; 
44)  

elseif fíag == 3 

% if flag=3, return system outputs, y 
sys = [x(i) 

x(2) 
43) 
~(411; 

elseif flag == O 

% [ number of continuous states ; number of discrete states; 
96 mmher of o-tpts ; number of inputs 
% number of discontinuous roots ; direct feedthrough ] 
sys = 14, û, 4, 1, û, o;; 
xo = [O& o; o; O]; 

else 

end 
sys=[]; 
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