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Samenvatting 

Dit verslag is geschreven in het kader van de stageopdracht: 
Gegeven een mechanisch systeem en zijn niet-lineair model: 

M(Q(~),@Q(7) + h(m,im,@ + H(Q(~) , i (~ ) ,B)W = 0 

met : 
q : vrijheidsgraden 
u : gegeneraliseerde krachten 
9 : modelparameters 

Schat de modelparameters 9 met behulp van een equation error schatter. 

Het systeem bestaat uit twee lichamen, die om twee onderling loodrechte assen roteren. 
Van dit model is een modelbeschrijving bekend. De modelparameters in dat model waren 
echter niet nauwkeurig genoeg bekend. Daarom is geprobeerd om een equation error 
schatter af te leiden, waarmee betere schattingen van de parameters te bepalen zijn. Deze 
schatter is afgeleid, maar heeft twee grote nadelen. Allereerst is het niet mogelijk, om 
meer dan twee parameters tegelijkertijd te  schatten. Daarnaast is het nodig, om alle 
tijdsafhankelijke variabelen nauwkeurig te kennen. De gebruikte meetopstelling laat dit 
echter niet toe. Het bleek noodzakelijk te zijn, om de ontbrekende tijdsafgeleiden van de 
vrijheidsgraden uit de metingen van de vrijheidsgraden te  bepalen. Daarvoor zijn verschil- 
lende methoden uitgeprobeerd. Deze methoden bleken echter geen goede resultaten te leve- 
ren. Vooral het bepalen van de tweede tijdsafgeleide van de vrijheidsgraden zorgde voor 
grote problemen. Door dit alles is het onmogelijk gebleken, om een betere schatting van 
de modelparameters te  bepalen. 



Symbolen 

X 

X 

X 

.. 
X 

skalar 

kolom 

element i van kolom x 

matrix 

element i in kolom j van matrix X 

getransponeerde van matrix X 

inverse van matrix X 

x als funktie van y 

variatie van x 

partiele afgeleide van x naar y 

- dx 
dt 

- d2x 
dt2 

(&)i 

ap (*Ij 
- ôx 

x[k] 

X[z] 

matrix, waarvan element i in kolom j gelijk is aan - 

waarde van x(t) op het tijdstip t = t,+kAT 

z-getransformeerde van een discreet signaal x 
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Hoofdstuk 1: Parameterschatten 

tj 1.1: Modelvorming 

Een model is het vereenvoudigde beeld, dat de mens op basis van waarnemingen vormt 
van  ij^ ingewikkelde omgeJ~ng. De vorm, waarin een omgeving gemodelleerd wordt , is 
afhankelijk van het doel, waarvoor het model ontworpen wordt. Aan de hand Van de 
doelstelling zal getoetst moeten worden, welke aspecten van de realiteit van belang zijn 
voor het gebruik van het model en zodoende in de modelbeschrijving meegenomen moeten 
worden. Hierdoor kunnen heel verschillende modellen van één en hetzelfde onderwerp ont- 
staan. 

In dit verslag is de doelstelling van een model een zo goed mogelijke beschrijving te ge- 
ven van het dynamisch gedrag van een te  beschouwen mechanisch systeem. Gekozen 
wordt voor mathematische modellen van de vorm: 

1.1 M(q(%e,7-m) + h(q(%i(Ww + H(q(~), i (mww = 0 

met: 

r scalar, ti jdsvariabele 
q(7) kolom met n vrijheidsgraden. 

U(T) 

e 
M n x n massamatrix 
h 
H n x m distributiematrix 

kolom met m gegeneraliseerde krachten 
kolom met p constante modelparameters 

n kolom, met niet-lineaire termen, zoals o.a. Coriolisversnellingen 

Stelsel 1.1 zal meestal bestaan uit niet-lineaire vergelijkingen. Voor de meeste mechanische 
systemen zijn deze vergelijkingen de bewegingsvergelijkingen van het systeem, die o.a. met 
behulp van de vergelijkingen van Lagrange afgeleid kunnen worden. Aangenomen wordt , 
dat de vrijheidsgraden q en de gegeneraliseerde krachten u tijdsafhankelijk zijn en dat e 
een kolom is met konstanten. 

f 1.2: Parameters 

In een mathematisch model zullen constante waarden voorkomen, die in de modelvergelij 
kingen de relaties tussen de ti jdsafhankelijke variabelen bepalen. Deze waarden worden 
aangeduid met modelparameters. Aan een parameter kan vaak een fysische betekenis toe- 
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gekend worden, bijvoorbeeld een parameter komt overeen met een massa of massatraag- 
heid in het systeem. In modelvergelijking 1.1 zijn de modelparameters gegroepeerd in de 
kolom 8. 

Voor een goede werking van een model moeten de parameters nauwkeurig bekend zijn. 
Echter bij het opstellen van een model kan het voorkomen, dat waarden van modelpara- 
meters onbekend zijn. Ook kan het gebeuren? dat een model niet voldoet aan zijn doel- 
s td ing met veomf bekend veronderstelde parameters. In deze gevallen zullen de waarden 
van de modelparameters uit experimenten bepaald moeten worden. Het bepalen van de 
parameters wordt parameterschatten genoemd. Omdat een model geen volledige beschrij- 
ving van een systeem vormt, zullen modelfouten gecompenseerd worden door de waarden 
van de parameters bij te stellen. Hierdoor kunnen parameters tijdens het parameterschat- 
ten hun fysische betekenis en bijbehorende waarde verliezen. 

f 1.3: Een model 

Tijdens deze stage is getracht een goede modelbeschrijving te vinden voor het systeem, 
dat schematisch is weergegeven in figuur 1. Dit systeem wordt gevormd door twee licha- 
men, die om twee onderling loodrechte rotatieassen roteren. Deze rotatie-assen worden 
onafhankelijk van elkaar door gelijkstroommot oren aangedreven. Als aangenomen wordt , 
dat alle onderdelen star zijn en dat in het systeem geen speling voorkomt, dan kan het 
systeem beschreven worden met twee vrijheidsgraden. Als vrijheidsgraden worden de hoek- 
verdraaiingen cp en @ om de rotatieassen z en xy genomen (zie figuur 1): 

1.2 

Daarbij geldt @ = O rad, als het lichaam, dat om de xy-as roteert, zich in een horizontale 
stand bevindt. De ingangen worden gevormd door de ingangsstromen i, en i$ van de ge- 
lijkstroommotoren, die respectievelijk de rotatie-assen z en xy aandrijven: 

1.3 

De motoren worden beschouwd als ideale gelijkstroommotoren. Dat wil zeggen, dat het 
koppel aan de uitgaande as van de motor recht evenredig is met de ingangsstroom van de 
motor. Met deze aannamen zijn de bewegingsvergelijkingen van Ret systeem door P.C.J.M 
van Oers [lit. 11 afgeleid als: 

1.4.a 

met: 
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/ 

F ~ ~ U U T  1: Bekeken systeem 
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1.4.b 

1.4.C 

1.4.d 

1 Ji+J;sin2(#)+J8cos2(#) O 

O Jl  
M(Q(T)) = 

De konstanten in deze vergelijkingen zijn: 

Jô 

J,  

Ja 

Ji 

W, Wrijvingsmoment om z-as 

W+ Wrijvingsmoment om x'-as 

K, Motorkonstante van motor, die z-as aandrijft 

K+ Motorkonstante van motor, die x'-as aandrijft 

Massatraagheid van het rotatielichaam, dat uitsluitend om de z-as roteert 

Massatraagheid om xy-as van het rotatielichaam, dat om de xy-as roteert 

Massatraagheid om yf1-as van het rotatielichaam, dat om de x'-as roteert 

Massatraagheid om z"-as van het rotatielichaam, dat om de x'-as roteert 

Deze formulering is echter niet geschikt voor het schatten van parameters. Dit wordt ver- 
oorzaakt, doordat de massatraagheden J,, J, en J i  op zo'n manier in stelsel 1.4 voorko- 
men, dat verschillende waarden van de parameters gelijke modelresponsies kunnen geven. 
We voeren daarom twee vervangende massatraagheden in: 

* *  

* 
1.5.a J, = J; + J, 

1.5.b J, = J; - Ji  

Daarmee kunnen we M(q(7)) en h(q(T),q(T)) herschrijven tot: 

1.6.a 

1.6.b 

1 [ J,+J,tn2(#) O 
M(q(m = 

J l  
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Voor de beschrijving van de wrijvingsmomenten zullen we een andere formulering gebrui- 
ken dan P. van Oers. Dit gebeurt, omdat een model, waarin gebruik gemaakt wordt van 
zijn beschrijvingsmethode van de wrijvingsmomenten niet in beweging zal komen, als het 
model vanuit stilstand aangestuurd wordt. Gekozen is voor de formulering: 

1.7 W, = - C,sign(&) - De& 

waarin: 
Q 

W, Wrijvingsmoment voor beschouwde vrijheidsgraad 
C, Maximale rustwrijvingsmoment voor beschouwde vrijheidsgraad 
D, Visceuse wrijvingsconst ante voor beschouwde vrijheidsgraad 

Vrijheidsgraad, waarop wri jvingsmodei betrekking heeft. (dus 9 d $1 

We beschouwen de vergelijkingen 1.4.a, 1.4.d, 1.6.a, 1.6.b en 1.7 tesamen als het volledige 
model van het systeem uit figuur 1. Dit model wordt bepaald door een tiental modelpara- 
meters. Deze parameters groeperen we als volgt: 

1.8 O = [ J, J, J, C, D, K, C+ D+ K+ IT 
Door deze keuze komen alle parameters lineair in de modelvergelijking voor. Zodoende 
kunnen we de modelvergelijkingen herschrijven tot: 

1.9 A(t)û = O 

met: 

Voor de modelbeschrijving van P. van Oers zijn de modelparameters bepaald. Dit heeft 
echter geresulteerd in schattingen van de modelparameters met toleranties van 25% op de 
geschatte waarden. Daarom wordt geprobeerd, om met behulp van een equation error 
schatter en met deze licht gewijzigde modelbeschrijving betere resultaten te  verkrijgen. 
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Hoofdstuk 2: Een equation error schatter 

5 2.1: Inleiding 

Om te kunnen beoordelen, of een model aan zijn doelstelling voldoet, zal een beoorde- 
EngscriteBilm gekozen moeten worden. Dit c ~ i t e r ; , ~ ~ ~  zal zo gekozen moeten worden, dat 
882 het criterium voldaan wordt, als het model aan zijn doelstelling voldoet. De meest 
gebruikte criteria zijn van het 'equation error' type. Hierbij wordt uitgegaan van bekende 
modelvergelijkingen en van gemeten responsies van het te modelleren systeem. Door mo- 
delfouten zullen de gemeten systeemresponsies afwijkingen introduceren in de modelverge- 
lijkingen. Een equation error criterium wordt dan gevormd door te eisen, dat een functio- 
naal van deze afwijkingen geminimaliseerd wordt. In dit hoofdstuk zal een equation error 
schatter afgeleid worden voor modelvergeli jkingen 1.1. 

5 2.2: Afleiding equation error schatter 

We nemen aan, dat de signalen q(7), q ( ~ ) ,  q(r) en u(7) voor r E [to,t,] bekend zijn als 

qm(7), qm(~) ,  qm(7) en ~ ~ ( 7 ) .  Voor een schatting Os van de parameterset B zullen afwij- 
kingen &ûs,7) in de modelvergelijkingen voorkomen, die voldoen aan: 

2.1 ~ 4 ,  7) = M ( qm(7) 96s 9 7)  ;i,CT) + h(qm(7) > i m ( 7 )  ,0s7 7)  + H(qm(7) 9 qm(T) 78s 7 7)  

Meestal zal gelden, dat c(Bs,7) # O voor r E [t,,t,]. We proberen met een equation error 
criterium een schatter af te leiden, waarmee een schatting BS bepaald kan worden, die sa- 
men met de gemeten signalen leidt tot een verloop van de modelafwijkingen &Bs,r), waar- 
mee de volgende functionaal geminimaliseerd wordt: 

2.2 

Voor een bruikbaar criterium zal elke afwijking ( ( 0 , ~ )  # O een toename van de waarde van 
de functionaal tot gevolg moeten hebben. Dit houdt in, dat weegmatrix W positief defi- 
niet moet zijn. Omdat we verder niet geïnteresseerd zijn in kruisprodukten van verschil- 
lende elementen van c(0,7), wordt aangenomen, dat weegmatrix W een diagonale, posi- 
tief-definiete matrix is. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor een minimum van J(B) is, dat de eerste variatie SJ 
van J voldoet aan: 
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ûJ(û) = O 

2.3 

Omdat de modelparameters onafhankelijk van de tijd zijn, is Sû constant over het tijdsin- 
terval [to,t J. Vergelijking 2.3 kan daarom herschreven worden tot: 

2.4 

Dit zal voor verschillende variaties 68 moeten gelden. Dus moet voldaan worden aan: 

2.5 

f T e T ( û y T ) W ( r ) w ) d r  O = OT ==3 

Deze vergelijking is afgeleid uit een noodzakelijke voorwaarde voor het extreem zijn van 
functionaal J(û). Dit houdt in, dat een schatting ûs van de parameterset, die voldoet aan 
vergelijking 2.5, niet noodzakelijk J(6) minimaliseert. Dit zal achteraf gecontroleerd moeten 
worden. 

Met deze resultaten kan de schat tingsprocedure voor een equation error schatter beschre- 
ven worden als: 

- 
- 

Bepaal de signalen qm(T), qm(r), qm(7) en um(r) voor r E [t ,,t J 
Bepad een schatting Os van de modelparameters, zodat voldaan wordt aan: 
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5 2.3: Toepassing 

Met de gekozen parameterset 8 geldt voor de modelafwijkingen van het te beschouwn sys- 
teem: 

2.6 

Vergelijking 2.5 wordt dm: 

2.7 

t 
TAT(T)W(T)A(7)B)dT = 4) 

t0 

[TAT(T)W(T)A(,idT)û O = O 

* 

* 

F(t)û = O met F(t) = 

A(T) heeft een rang 2. Dit betekent, dat F(t) singulier is. Niet meer dan twee parameters 
van de parameterset B kunnen daarom tegelijkertijd geschat worden. Door verschillende 
elementen van 8 als bekend te veronderstellen kan vergelijking 2.7 omgeschreven worden 
tot de vorm: 

2.8 F*8: = b 

Dit kan op de volgende manieren gebeuren. Als geschat wordt, zal gelden: 

F* = ( F ) ~ ~  , e; = , b = - (F)ik(8)k v k I 1 < k < 9 A k # i 
k 

Worden twee parameters geschat, stel (û)i en (û)j, dan zal gelden: 

Om te garanderen, dat F* regulier is, moeten beperkingen opgelegd worden aan de moge- 
lijke combinaties van te schatten modelparameters. Daarvoor worden de parameters in drie 
groepen opgedeeld. De eerste groep bestaat uit Joy C,, D, en K,, de tweede groep uit de 
modelparameters J,, C+, D+ en K+. De laatste groep bevat tenslotte alleen de massa- 
traagheid J,. Wanneer één parameter geschat wordt, is het, afhankelijk van de gebruikte 
signalen, mogelijk elke parameter afzonderlijk te schatten. Bij het schatten van twee para- 
meters zijn slechts combinaties mogelijk van ofwel J, met een parameter uit één van de 
andere twee groepen ofwel van een parameter uit groep 1 met een parameter uit 



9 

groep 2. In het laatste geval zullen de geschatte parameterwaarden niet verschillen van de 
waarden, die gevonden worden als de parameters uit groep 1 en 2 afzonderlijk bepaald 
worden. Dit komt, omdat in de modelvergelijkingen alleen de massatraagheid J, in beide 
vergelijkingen voorkomt. Zodoende kan alleen de waarde van J, parameters uit de andere 
groepen beïnvloeden. 

Hoofdstuk 3: Bepaling tijdsafgeieiden 

5 3.1 Inleiding 

Bij het schatten van de modelparameters van het testsysteem moeten de tijdsafgeleiden 
q ( ~ )  en q ( ~ )  bekend zijn. Met de gebruikte meetopstelling worden echter alleen de vrij- 
heidsgraden q(T) en de ingang U(T) bepaald. De tijdsafgeleiden zullen dus uit de vrijheids- 
graden afgeleid moeten worden. Dit is met verschillende methoden geprobeerd. Deze me- 
thoden zullen in de volgende paragrafen kort besproken worden. 

3.2 Differentiequotiënt 

Bij deze methode wordt uitgegaan van de middelwaardestelling uit de differentiaalrekening: 

Als de finctie f(x) continu is op het interval a 5 x 1. b en differentieerbaar is op het inter- 

val a < x < b, dan is er een (, waarvoor geldt, dat a < ( < b en & d f (  ) - f(b)-f(a) 
-b-a 

Deze stelling suggereert, dat de tijdsafgeleide k van een diskreet signaal x, met een tijd- 
stap AT tussen twee opeenvolgende bemonsteringen, beschreven kan worden met: 

3 . 1  

Vergelijking 3.1 zal een betere benadering voor de tijdsafgeleide k[k] vormen als nAT L O. 
In dat geval zal een fout in het signaal x echter steeds grotere afwijkingen in de tijdsaf- 
geleiden veroorzaken. Immers als het signaal x bekend is met een maximale fout E ,  dan 
wordt het signaal k bepaald met een fout van maximaal &/nAT. Hierdoor dwingt de aan- 
wezigheid van ruis  in een signaal x tot een waarde van nAT, die (veel) groter dan O is. 
Daarmee wordt echter de geldigheid van vergelijking 3.1 betwistbaar en vermindert de be- 
trouwbaarheid van de berekende tijdsafgeleide. 
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5 3.3 Zwak differentiërend systeem 

In vergelijking met numeriek differentiëren is numeriek integreren veel minder gevoelig 
voor onnauwkeurigheden in functiewaarden. Dit is het uitgangspunt voor een methode om 
te differentiëren door te integreren. We proberen de tijdsafgeleide van een signaal x te 
bepalen. Daarvoor voeren we een variabele y in, die voldoet aan: 

3.2 

Deze vergelijking kan omgeschreven worden tot: 

t 
3.3 = x(t)-[y(T)dr 

O 

Als nu K 7 m dan volgt uit vergelijking 3.6: 

3.4 

Als x(to) = O kan hieruit geconcludeerd worden, dat geldt: 

3.5 y(t) z I(t) voor K 7 m 

De voorwaarde x(to) = O is geen beperking. Immers de tijdsafgeleide van een functie ver- 
andert niet door deze functie met constante waarde te verhogen of verlagen. 

Voor diskrete signalen wordt vergelijking 3.2: 

3.6.a 
3.6.b 

voor k > O, s[O] = O, x[O] = O en y[O] bekend. De z-getransponeerde van dit stelsel komt 
overeen met: 

3.7 

Uit vergelijking 3.7 volgt, dat de z-getransponeerde een nulpunt z, = 1 en een pool 
zp = 1 - KAT heeft. Voor een goede werking van het differentiatiesysteem zal moeten ge- 
lden, dat stelsel 3.6 stabiel is en dat y geen oscillaties vertoont, als x niet oscilleert. Dit 
houdt in, dat de pool zp binnen de eenheidscirkel IzI = 1 op de positieve reëele as moet 
liggen. Dit beperkt de waarde van K tot: 

O < K < l/AT 3.8 
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Ook bij deze methode zorgt r u i s  op te differentiëren signalen voor problemen. De benade- 
ring van de tijdsafgeleide van een signaal zonder ruis wordt beter als K t 1/AT en 
AT 1 O. Echter de aanwezigheid van ruis dwingt al snel tot een waarde K <(<) l /AT. 

3.4 Kalman filter 

De laatste ruuthde voor het bepalen van de tijdsafgeleiden gaat uit van een Kalman fil- 
ter voor een discret+tijd systeem. We proberen de tijdsafgeleiden van een signaal s te  
bepalen. Daarvoor voeren we een systeem in, waarvan de uitgang gelijk is aan het signaal 
s, de toestand gedefinieerd is als x = [s vIT en dat voldoet aan: 

3.9.a 

3.9.b 

x[i+i] = i 1' x[i]+w[i] = Ax[i] + w[i] 

y[i] = [i O]x[i] + r[i] = Cx[i] + r[i] 

Hierin is w de systeemruis met een intensiteit V, = V, 2 O en r de meetruis met intensi- 

teit V, = V, > O. We proberen de toestand van dit systeem zo te  reconstrueren, dat het 
verschil tussen y en s zo klein mogelijk wordt. Hiervoor maken we gebruik van een Kal- 
man filter [Lit. 21. Het systeem wordt hiermee optimaal gefilterd, als geldt: 

[ I  
T 

T 

3.10.a 

3.10.b K[i] = AQ[i]CT(V,+CQo[i]CT)-l 

xJi+l] = AxJi] + K[i](y[i]-C%[i]) 

3.10.c Qo[i+l]=V,+AQo[i]AT-AQo[i]CT(V,+CQo[i]C T ) -1 CQo[i]AT; Qo[O] = QT[ O] 2 0 

Het systeem is volledig reconstrueerbaar, want voor de reconstrueerbaarheidsmatrix Q 
geldt: 

3.11 rang Q = rang [" CA ] = rang [: a.] = 2 = dimensie van systeem 9.9 

Er bestaat dus een eenduidige oplossing van stelsel 3.10. Door de definitie van het gefil- 
terde systeem, kunnen we stellen, dat voor de tijdsafgeleiden van s geldt: 

3.12 

De oplossing van stelsel 3.10 wordt beinvloed door V,, V, en Qo. Door de keuze van het 
systeem is de tweede tijdsafgeleide van s een onderdeel van de systeemruis w. Dit houdt 
in, dat de intensiteitsmatrix V, in overeenstemming moet zijn met de te verwachten 
waarden van de tweede tijdsafgeleide. De intensiteitsmatrix V, wordt bepaald door de 
grootte van de meetruis op het gemeten signaal s. Tenslotte geldt voor de matrix Qo[O], 
dat een afwijking in de beginschatting van de toestand snel weg gefilterd wordt, als Qo[O] 
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groot genomen wordt. 

Hoofdstuk 4: Resultaten 

4.1: Meetgegevens 

Voor het bepalen van de responsies van het te modelleren systeem hebben we gebruik ge- 
maakt van de door P. van Oers ontwikkelde meetopstelling. Met deze opstelling kunnen 
zes grootheden gemeten worden. Deze zijn de twee vrijheidsgraden van het systeem, de 
twee ingangsstromen van de gelijkstroommotoren en de stuurstromen, die door de compu- 
ter gegenereerd zijn. Alle signalen zijn gemeten met een sampletijd van AT = 11.62 msec. 

.*o -2 
".I 

Gestuurd 
Gemeten 
......................... 

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

Tau [sec] 
a I. a 3. e I 6 7. 8. 9. ia 

.,o "- 

" I  

1. I 
a I. 2 3. L 5 6. 7. S. 9. ia 

Tau [sec] 

Grafiek 1: Verschik tussen gemeten ingangsstromen en stuursignalen. (ith = i+, ifi = $1 

De stuurstromen, die door de computer gegenereerd zijn, vormen de gewenste ingangsstro- 
men van de motoren. In grafiek 1 is zichtbaar, dat er verschillen optreden tussen de ge- 
wenste en gemeten ingangsstromen. Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door 
de regelapparatuur, die zich tussen de computer en de motoren bevindt. Omdat de afwij- 
kingen in de regelapparatuur niet in de modelbeschrijving gemodelleerd zijn, moeten we 
gebruik maken van de gemet en ingangsstromen. 

De hoekverdraaiingen zijn bepaald met een resolutie van 1.53 mrad. Als het systeem 
niet in beweging is, blijken de gemeten hoekverdraaiingen te  variëren met waarden van 
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f 6.14 mrad. Hierdoor mag aangenomen worden, dat de afwijkingen in de hoekverdraai- 
ingen geheel veroorzaakt worden door de aanwezige meetruis. Hoewel de meetruis klein 
lijkt te zijn, veroorzaakt deze toch grote problemen voor het bepalen van met name de 
tweede tijdsafgeleiden van de vrijheidsgraden. 

Gemeten 
Simuiatie 
......................... 

Tau [sec] 

1. 

-IJ 

z I : : : : : : : : : ]  
a 1. 2 I L I 6  7. a 9 . 1 0  

Tau [sec] 

Grafiek 2: Gemeten systeemresponsies en gesimuleerde modelresponsies.( fi = cp, th = $1 

In dit hoofdstuk zijn twee signaalsets gebruikt. Voor beide sets zijn de ingangsstromen 
gelijk. Gekozen is voor de gemeten ingangsstromen, die in grafiek 1 afgebeeld zijn. Als 
hoekverdraaiingssignalen zijn twee verschillende signalen genomen. In de signaalset , die we 
verder met ’meetset’ aan zullen duiden, worden de signalen gevormd door de gemeten 
hoekverdraaiingen van het te modelleren systeem. In de andere set, verder aangeduid als 

nalen met als modelparameters: 
simulatiemeetset , worden de signalen gevormd door de modelresponsies op de ingangssig- 

J, = 9.12~10-2 kgm2 , J, = 4.59~10-2 kgm2 , J, = - 4.263~10-2 kgm2 , 
C, = 4.50~10-2 Nm , D, = 1.60~10-3 Nms , K, = 1.56 Nm/A , 

C+ = 3.80~10-2 Nm , D+ = 2.10~10-3 Nms , K+ = 1.56 Nm/A 

De signalen zijn zichtbaar in grafiek 2. Voor beide signalen geldt, dat het systeem respec- 
tievelijk model op het tijdstip T = O sec in rust is. 

5 4.2: Bepaling afgeleiden 

Bij het bepalen van de tijdsafgeleiden is het nodig gebleken, om voor de twee signaalsets 
verschillende instellingen van de differentiemethoden te gebruiken. Dit was nodig, door de 
aanwezigheid van meetruis op de signalen van de meetset. 
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Grafiek 3: Berekende tijdsafgeleiden voor simulatiemeetset.( dth = i, ddth = $1 

De numerieke fouten in de signalen van de simulatiemeetset bleken geen invloed te heb- 
ben op het berekenen van de tijdsafgeleiden. Hierdoor was het mogelijk, om met de in- 
stellingen van de differentiemethoden de gewenste limietwaarden te benaderen. De gekozen 
instellingen zijn: 
- voor het differentiequotiënt n = 1 
- voor het zwak differentiërend systeem K = 0.99991AT 
- voor het Kalman filter Qo = O (Het systeem is bij aanvang niet in beweging), 

Bij deze instellingen waren geen verschillen zichtbaar tussen de resultaten van de verschil- 
lende methoden (zie grafiek 3). Wel bleek het differentiequotient minstens twee keer ZO 

snel de tijdsafgeleiden te berekenen dan de overige methoden. 

Wanneer bij de meet set de tijdsafgeleiden met dezelfde instellingen berekend worden, dan 
ontstaan resultaten zoals in grafiek 4. De tijdsafgeleiden in deze grafiek zijn berekend met 
het differentiequotiënt met n = 1. Het versnellingssignaal is een onbruikbaar ruissignaal. 
Dit houdt in, dat andere instellingen van de differentiemethoden gekozen moeten worden. 
Voor het differentiequotiënt werd gekozen voor n = 8 (grafiek 5). Bij grotere waarden van 
n nam de grootte van de ruis nog verder af, maar werd het verloop van de tijdsafgeleiden 
steeds vlakker. Bovendien wordt het tijdsinterval tussen de gebruikte meetsamples, dat nu 
al 0.2 sec is, dan wel erg groot. 

Bij het zwak differentiërend systeem werd gekozen voor een instelling van K = O.l/AT 
(zie grafiek 6). Een lagere waarde van K geeft nog wel een reductie van de ruis op de 
berekende signalen, maar veroorzaakt naast het afvlakken van het verloop van de tijdsaf- 
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Grafiek 4: Met differentiequotient ( n  = 1) berekende tijdsafgeleiden voor meetset.( dth = 4, 
d d t h  = $) 
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Grafiek: 5: Met differentiequotient ( n  = 8) berekende tijdsafgeleiden voor meetset.( dth = 4, 
ddth = $) 

geleiden ook een faseverschuiving in de afgeleiden. Deze faseverschuiving wordt zicht baar 
in het verschuiven van de nuldoorgangen van het versnellingssignaal. B i j  deze keuze van 
K treden deze nuldoorgangen al f 0.16 sec later op dan bij het differentiequotiënt. 

I 

1 
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Grafiek 6: Met zwak differentierend systeem berekende tijdsafgeleiden voor meetset. ( 

dth = il ddth = 4) 
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Grafiek 7: Met Kalman filter berekende tijdsafgeleiden uoor meetset.( dth = iI ddth = 4) 

Voor de instelling van het Kalman filter is gekozen voor Q o  = O , V, = 10-4 en 

(zie grafiek 7). Bij deze instelling is de ruis in de afgelei- 
O.OO1*AT 1 O 

vw = [ 0.001*AT O.Ol*AT 
den groter dan bij de resultaten van de andere methoden. Echter verdere onderdrukking 
van het ruissignaal maakt het faseverschil in de afgeleiden onacceptabel. Nu al is er t.o.v. 
het differentiequotiënt een verschil van f 0.25 sec in de nuldoorgangen van de versnel- 
lingssignalen. 
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5 4.3: De equation error schatter 

Zoals al eerder vermeld is, kunnen er hooguit twee parameters tegelijkertijd geschat wor- 
den. Omdat de geschatte waarden van de parameters beïnvloed worden door de waarden 
van de overige als bekend veronderstelde parameters, betekent dit, dat nooit een optimale 
schatting van alle parameters gevonden kan worden. Mede hierdoor beperken we ons tot 
%et Repden ~ vzn een gedeelte van de modelparameters, namelijk de wrijvingsparameters en 
de zmtmcinstanten. Voor de massatraagheden nemen we aan, dat de berekende waarden 
voldoen. 

De parameters proberen we stap voor stap te  bepalen. Dit doen we door vanuit een be- 
ginschatting eerst gezamelijk C, en C+ te bepalen. Met de gevonden waarden passen we 
eerst de beginschatting aan en bepalen vervolgens de parameters D, en D+. Na nogmaals 
de beginschatting aangepast te hebben, worden tenslotte de motorconstanten K, en K+ 
berekend. Gekozen is voor deze volgorde, omdat aangenomen wordt, dat de waarden van 
de wrijvingsparameters het minst betrouwbaar zijn. Het is mogelijk, om een andere volg- 
orde te  kiezen. Omdat de waarden van de te schatten parameters beïnvloed worden door 
de als bekend veronderstelde parameters, zal dit meestal leiden tot andere schattingen van 
de parameters. 

" t  

Simulatie 

schatting 

-1.5 
a I. z 3. 4. I 6 7. 8 9. ia 

Tau [sec] 

- .  . . . . . . . - . - 
a 1. 1. 3. 4. I s 7. % 9 . 1 0  
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Grafiek 8: Schatting van simulatiemeetset.( fi = cp, th = #) Parameters: C, = 3.55~10-2 Nm, 
Dv = 0.0 Nms, K, = í.56 Nm/A, C4 = 9.64~10-2 Nm, D+ = 0.0 Nms, K+ = 1.56 Nm/A 

We passen deze strategie toe op de simulatiemeetset. We gaan uit van de volgende begin- 
schatting van de parameters: 
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Grafiek 9: Schatting van simulatiemeetset.( f i  = cpI th = 4) Parameters: C, = 355x10-2 Nm, 
Dp = 2.71~10-2 Nms, K, = 1.51 Nm/A, C+ = 9.64~10-2 Nm, D+ = 5.07~10-3 Nms en 
K+ = 1.54 Nm/A 

C , = O . O  Nm , D,=0.0 Nms , K,= 1.56 Nm/A , 
C+ = 0.0 Nm , D+ = 0.0 Nms , K+ = 1.56 Nm/A 

Voor de tijdsafgeleiden maken we gebruik van de resultaten in grafiek 3. Uit de eerste 
stap volgt C, = 3.55~10-2 Nm en C+ = 3.64~10-2 Nm. Zoals uit grafiek 8 blijkt, is het 
schatten van alleen deze parameters niet voldoende, om een goede modelbeschrijving te 
vinden. Bepalen we ook de overige parameters, dan vinden we D, = 2.71~10-2 Nms, 
K, = 1.51 Nm/A, D+ = 5.07~10-3 Nms en K+ = 1.54 Nm/A. Uit grafiek 9 blijkt, dat met 
deze set parameters de modelresponsies een redelijk goede benadering van de simulatie- 
meetset geven. De waarden van de parameters wijken echter deels sterk af van de werke- 
lijke waarden van de parameters. Dit wordt veroorzaakt, door het stap voor stap bepalen 
van de parameters. Een andere volgorde van bepalen geeft heel andere parameterwaarden. 
Als bijvoorbeeld vanuit dezelfde beginschatting eerst de motorconst anten bepaald worden, 
dan krijgen we als geschatte waarden van de motorconstanten K, = 6.65~10-1 Nms en 
K+ = 7.02~10-1 Nms. 

Maken we gebruik van de meetset en de bijbehorende instellingen van de differentieme- 
thoden, dan worden met de berekende parameters bij alle drie de differentiemethoden 
slechte benaderingen van de systeemresponsies verkregen, zoals blijkt uit de grafieken 10, 
11 en 12. Omdat uitgegaan is van gelijke beginschattingen van de parameters, van het- 
zelfde verloop van de vrijheidsgraden en dezelfde volgorde van het bepalen van de para- 
meters, worden de verschillen tussen de bij deze grafieken behorende parameters geheel 
veroorzaakt door de verschillen in de tijdsafgeleiden. Duidelijk is, dat de fouten, die door 



19  

XA-+;-- IIL”L-6 ......................... 
Schattiop 

a5 

-1.5 

-2 I.. 
a I. a 3. 4. I 6 z a 9. 10. 

Tau [sec] Tau [sec] 

Grafiek 10: Schatting van meetset.( fi = cp, th = $) Parameters: Cp = 9.0&10-2 Nm, 
Dp = 495x1 0-3 Nms, Kq = 1.43 Nm/A, C+ = X%$xlO-2 Nm, D+ = 8.56~10-3 Nms en 
K+ = 1.32 Nm/A. Gebruikte differentiemethode: Differentiequotient. 
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Grafiek 11: Schatting van meetset.( fi = cp, th = 4) Parameters: Cp = 2.68~10-2 Nm, 
Dp = - 8.58~10-3 Nms, Kq = 1.06 Nm/A, C+ = 2.91~10-2 Nm, D+ = - 7.04~10-3 Nms en 
K4 = 0.99 Nm/A. Gebruikte dafferentiemethode: Zwak differentierend systeem. 

de differentiemet hoden in de tijdsafgeleiden worden geïntroduceerd, van grote invloed zijn 
op de resultaten van de schatter. De beste benadering van de systeemresponsies worden 
verkregen met de tijdsafgeleiden, die met het differentiequotiënt bepaald zijn (grafiek io), 
alhoewel de verschillen met het Kalman filter (grafiek 12) gering zijn. 
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Grafiek 12: Schatting uan meetset.( f i  = p, th = 4) Parameters: Cp = 2.21~10-2 Nm, 
Dp = 3.58~10-3 Nms, Kp = 1.11 Nm/A, C+ = 2.49~10-2 Nm, D+ = 6.95~10-3 Nms en 
K+ = 1 .O5 Nm/A. Gebruikte differentiemethode: Kalman filter. 

Uit dit alles moet geconcludeerd worden, dat de afgeleide schatter onbruikbaar is voor het 
vinden van de modelparameters van het te modelleren systeem. Dit wordt vooral veroor- 
zaakt door het feit, dat de parameters niet allemaal tegelijkertijd bepaald kunnen worden. 
Van de gebruikte differentiemethoden lijkt het differentiequotiënt de beste resultaten te 
leveren. Deze methode is in ieder geval de snelste en eenvoudigste rekenmethode voor het 
bepalen van de tijdsafgeleiden. Bij de aanwezigheid van meetruis maakt de grootte van 
het benodigde tijdsinterval tussen de gebruikte samples de resultaten van deze methode 
echt er ook onbet rouwbaar. 

Hoofdstuk 5 Conclusies 

Met de afgeleide schatter kunnen hooguit twee parameters tegelijkertijd bepaald worden. 
Daarbij is niet elke combinatie van modelparameters mogelijk. Dit heeft tot gevolg, dat 
de parameters één voor één bepaald moeten worden. Omdat de waarden van de te schat- 
ten parameters beïnvloed worden door de overige parameters, is het niet mogelijk om een 
eenduidige oplossing te vinden. 
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Het gebruik van de afgeleide schatter vereist, dat alle tijdsafhankelijke variabelen bekend 
zijn. Omdat dit met de gebruikte meetopstelling niet mogelijk was, moesten de tijdsafge- 
leiden van de vrijheidsgraden numeriek bepaald worden. De gebruikte methoden voor het 
bepalen van de tijdsafgeleiden werken goed, zo lang geen ruis op de te differentiëren sig- 
nalen aanwezig is. Is dit wel het geval, dan moeten instellingen gebruikt worden, waar- 
door gedempte tijdsafgeleiden bepaald worden, die bovendien voor twee van de drie me- 
t h d m  een faseachterstand V&GIE~. Voord het bepalen van de tweede tijdsafgeleiden 
veroorzaakte veel problemen. Het differentiequotiënt is de beste methode gebleken voor het 
bepalen van de tijdsafgeleiden. Deze methode is sneller en eenvoudiger van vorm dan de 
overige methoden en heeft geen faseachterstand van de tijdsafgeleiden tot gevolg. Door de 
aanwezigheid van meetruis op de gemeten vrijheidsgraden moest echter zo’n instelling ge- 
bruikt worden, dat de ook betrouwbaarheid van de methode in twijfel getrokken moet 
worden. 

De conclusie moet dus luiden, dat de afgeleide schatter om de boven vermelde oorzaken 
onbruikbaar is voor het schatten van betere modelparameters van het beschouwde sys- 
teem. Er  zijn dan ook geen betere schattingen gevonden. 
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