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Inleiding 2 

1 Inleiding 

In dit verslag zal ik kijken naar de mogelijkheden om een tweede orde schakelvlakregeling te 
ontwerpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van parameteradaptatie. 

Uitgangspunten hierbij zijn de onderzoeken van A. Blom [1], die heeft gekeken naar de ro
buustheid van een tweede orde schakelvlakregeling, en van E. Groeneweg [2], die een regeling 
heeft onderzocht met een adaptatiewet. In deze adaptatie wordt een parameter gebruikt die 
voldoet aan een vergelijking, die veellijkt op de vergelijking waaraan Bloms schakelparameter 
voldoet. 
Er zal gekeken worden naar robuustheid van de regeling, zowel ten aanzien van modelfouten 
als parameterfouten. 

In Hoofdstuk 2 zal een eerste orde schakelvlakregeling worden gepresenteerd en de tweede 
orde schakelvlakregeling zoals die door Blom is gebruikt. Ook wordt hier de adaptatiewet die 
Groeneweg heeft onderzocht gegeven. 
Tenslotte wordt nog gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de regelingen van 
Blom en Groeneweg. 

In Hoofdstuk 3 wordt de regeling geimplementeerd op een TR-robot. De bewegingsvergelij
kingen worden afgeleid en er wordt ongemodelleerde dynamica geintroduceerd. 
Tenslotte staan in dit hoofdstuk resultaten van simulaties met de robot. 

In Hoofdstuk 4 geef ik enkele conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Schakelvlakregelingen 

De algemene bewegingsvergelijkingen van een robot hebben de volgende vorm: 

(2.1) 

met 
q E IRk kolom met vrijheidsgraden. 
i E IRm kolom met ingangskoppels en -krachten. 
H(q) m X k massa(traagheids)matrix. 
C(i,vt E IRm vector met centrifugaal- en corioliskrachten. 
U..C9., t) E IRm vector met gravitatiekrachten en Coulombse en viskeuze wrijving. 

Blom [1] gebruikt voor zijn systeembeschrijving de zogenaamde 'controllability canonical 
form'. De bewegingsvergelijkingen worden dan in de volgende vorm weergegeven: 

(2.2) 

met 

~ = [9.T iT ... In-I)Tr. 

( ) () 
[ 

(n) (n2) (n,,)] T !l. n is de 'n-de tijdsafgeleide' van !l.' !l. n = !l.1 1!l.2 . "!l.k • 

Het model dat we van de werkelijkheid maken wordt gegeven door 

9.*(n) = j(~) + iJ(~)y.(t). 
Hierbij moet opgemerkt worden dat q* minder of evenveel element en heeft als q. Omdat er 
sprake kan zijn van ongemodelleerde dynamica in het systeem. -
i(~) en iJ(~) bevatten dan de bekende informatie over het systeemj het zijn 'schattingen ' 
voor L(~) en B(~). In het geval dat er sprake is van ongemodelleerde dynamica, zullen de 
afmetingen van l(~) en iJ(~) ook kleiner zijn dan in 2.2). 

2.1.1 Eerste orde schakelvlak regeling 

Om de lezer een vergelijking te kunnen laten maken tussen een eerste en tweede orde scha
kelvlak zal ik hier net als Blom [1] een eerste orde schakeiviakregeling beschrijven. 

Bij een eerste orde schakelviak is de foutdynamica als voIgt gedefinieerd: 

§.. = ~(n-I) + Cn_I~(n-2) + ... + CI~ (2.3) 

met ~ = !l. -~. qd is de referentietrajectorie. De diagonaalmatrices Ci dienen zo gekozen te 
worden dat de worteis van het rechterlid een negatief reeel deel hebben. 
Als we (2.3) een keer naar de tijd difi'erentieren, dan krijgen we 

i = ~(n) + Cn_I~(n-l) + ... + CI~ 
-+ i = ~(n) + ~ (2.4) 
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met ~p = Cn_l~(n-l) + ... + Cl~' 
Substitutie van (2.2) in (2.4) geeft 

. B f (n) ~ = .Y. + _ -!ld +~. 

De regelwet luidt 

1! = B-1{i. - k . sign(~)) 
i. = - j + it) - ~p 

4 

(2.5) 

(2.6) 

Hierin is keen versterkingsmatrix die ervoor zorgt dat het geregelde systeem stabiel is. Voor 
k kan een uitdrukking worden afgeleid, waaruit een waarde voor k voIgt die stabiliteit garan
deert. Er is dan kennis nodig over de grenzen aan de foliten in het model (zie [1]). 
Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat B-1 gelezen moet worden als (B)-I. 
Substitueren we (2.6) in (2.5) dan vinden we voor de s-dynamica 

(2.7) 

We kunnen in plaats van de sign-functie ook de sat-functie gebruiken. Deze functie luidt 

sates, <1» = { ~ 
-1 

De ingang is dan dus 

met u hetzelfde als in (2.6). 

In de grenslaag geldt dan voor de s-dynamica 

2.1.2 Tweede orde schakelvlakregeling 

De foutdynamica is hier gede:finieerd als 

A en en-I, .. " Co zijn diagonaalmatrices. 
Differentieren van (2.9) naar de tijd levert 

! + Ai = ~(n) + Cn_l~(n-l) + ... + Cl~ + Co~ 
_ ! + Ai = ~(n) + ~ 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 
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met ~p = Cn_l~(n-l) + ... + C 1§.. + Co~. 
We substitueren (2.2) in (2.10) en vinden 

~ + Ai = BJ! + L _ ~n) + ~. 

De regelwet luidt nu 

1! = fJ-i(:M. - k . sign(i» 

:M. = -l + ~n) - §.p + Ai - n! 

met n = diag(wl;" ';Wk)' 

5 

(2.11) 

(2.12) 

Ook nu kan met kennis over de fouten in het model een waarde voor k worden afgeleid die 
stabiliteit garandeert (zie [1]). 

Substitutie hiervan in (2.11) levert voor de s-dynamica 

Als we in plaats van de sign-functie de sat-functie gebruiken, dan geldt in de grenslaag voor 
de s-dynamica 

(2.14) 

Als we de vergelijkingen voor de s-dynamica van de eerste en tweede orde schakelvlakregeling 
vergelijken dan zien we dat we bij het tweede orde schakeiviak meer parameters kunnen 
kiezen en demping en bandbreedte onafuankelijk kunnen instellen. Uit (2.8) blijkt dat de 
bandbreedte wordt bepaald door k¢>-l. Er moet dus een tompromis gezocht worden tussen 
bandbreedte, grenslaagdikte en de versterking in de regelwet. Bij het tweede orde schakeiviak 
(vgl (2.14» wordt de bandbreedte bepaald door n. Bovendien kunnen we hier de demping 
instel1en met A, zonder de grenslaagdikte te belnvioeden. 

2.2 De adaptatiewet 

De regelwet die Groeneweg [2J heeft gebruikt, Iuidt als voIgt: 

(2.15) 

ffierin zijn iI(q,!l.), C(q,q,!l.) en fJ(q,q,!l.) schattingen vaor H(q,!l.), C(q,q,!l.) en g(q,q,!l.) uit 
(2.1). - - - - - - - - --

Parameters ~ voidoen aan 

(2.16) 

met ). een diagonaalmatrix. 

Als we de ingang lineair in de parameters !l. kunnen schrijven, 

(2.17) 
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dan kunnen de parameters aangepast worden volgens 

(2.18) 

Hierin is r een diagonaalmatrix. 

2.3 Overeenkomsten en verschillen 

In deze paragraaf zal ik kijken naar enkele overeenkomsten en verschillen tussen de regelingen 
zoals die door Blom en Groeneweg zijn gebruikt. 

Als eerste wil ik de regelwet van Blom (vgl (2.12)) noteren in termen van vergelijking (2.1). 
Uit het model volgens (2.1) voIgt 

!i. = H-l(~)[T - C(!bi)i - g(g)] 

= H-1(g)T - H-1(V[C(g,Vi + g(9:)]' 

Het model volgens (2.2) luidt (ervan uitgaande dat de versnellingen de hoogste afgeleiden 
zijn): 

Er geldt dus 

B(g,i) = B(g) = H-1(9:) 

i.C9:,i) = -H-1(V[C(9:,vi+g(v]· 

Uit (2.12) voIgt voor de ingang 

1! = ir1[-1 + t - ~ + A§. - n~ - k· sign(§.)] 

met ~p = C1~ + Co~. 
Hiervoor kunnen we dus ook schrijven 

1! = H[H-1(Ci + g) + iz - C1~ - Co~ + A§. - n.§. - k . sign(§.)] 

= {H(!i.ct - C1~ - Co~) + Ci + g} + ileA§. - n~ - k· sign(§.)) (2.19) 

Vergelijken we dit met (2.15) dan zien we dat beide regelwetten hetzelfde eerste gedeelte 
hebben (aangegeven tussen accoladen). Deze gedeelten kunnen aan elkaar gelijk gemaakt 
worden door C1 = Kv en Co = Kp te kiezen. 

De parameters ~ uit de regelwet van Groeneweg voldoen aan (2.16) 

(2.20) 

De schakelparameters .§. van Blom voldoen aan (2.9). Voor n = 2 (versnellingen de hoogste 
tijdsafgeleiden) wordt dit 

§. + A~ = ~ + C1~ + Co fat ~dT. 
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Differentieren we dit een keer naar de tijd dan wordt dit 

(2.21) 

De rechterleden van (2.20) en (2.21) hebben flU dezelfde vorm. Dit betekend dat de oplossing 
voor 1l. hetzelfde is als de oplossing voor.t. We kunnen dus de schakelparameters §.. uit de 
regelwet v-an Blom gebruiken voor adaptatie als we de volgende adaptatiewet gebruiken: 

(2.22) 

Hierin is ~ de matrix uit (2.18). 

Omdat Blom in zijn definitie van de foutdynamica de integraal van de volgfout meeneemt en 
niet de fout in de versnelling, zal ik ook de volgende adaptatiewet gebruiken om het verschil 
tussen de twee te bekijken 

(2.23) 



Implementatie voor de TR·robot 

3 Implementatie voor de TR-robot 

3.1 Het model 

Schematisch ziet de TR-robot er uit ala in Figuur 1. 

+--m 

F 

Figuur 1: De TR-robot 

De bewegingaverge1ijkingen luiden: 

Pir - (PIr - P2 )t.p2 = F 

(P3 - 2P2r + Plr2 )1j; + 2(Plr - P2 )flj; = T 

met 

m+m, = 15 
- 5 !ml 

J + !m12 = 2; 
[kg] 

[kgm] 
[kgm2] 

In de vorm van (2.1) zien de bewegingsvergelijkigen er ala voIgt uit: 

met! = [r <p]T. 

Met (2.15) en (2.17) voIgt Meruit voor de matrix 4} (na enig rekenwerk) 

8 
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In de vorm van (2.2) krijgen de bewegingsvergelijkingen de volgende vorm: 

(3.2) 

In een toestandsbeschriivine: kunnen we het svsteem weere:even als - - - - ---- - - - - - -- ., - -Q - - - - - ., "" 

(3.3) 

3.2 Ongemodelleerde dynamica 

Om de robuustheid van de regeling ten aanzien van modelfouten te testen, introduceren we 
ongemodelleerde dynamica in het systeem. Dit doen we door in het model de motordynamica 
mee te nemen. Dit betekent dat we rekening houden met het feit dat het gevraagde koppel 
niet direct door de motor geleverd kan worden. 
De motordynamica wordt beschreven door (zie Blom [1]) 

. 1 (iR km • ) I = - -U - -. IPsyst - RI L km , 

met 
L motorinductie 
R motorweerstand 
km motorconstante 
U gevraagde koppel of kracht 
I motorstroom 
, overbrengverhouding van motor naar systeem 
IPsyst hoekverdraaiing (IP) of verplaatsing (r) 

[Vs/A]=[H] 
[0] 

[Nm/A] 
[Nm] of [N] 

[A] 
[-] of [m] 

[rad] of [m] 

Het verb and tussen motorstroom en geleverde koppeljkracht wordt gegeven door 

km 
Tsyst = TI 

Substitueren we dit in (3.4) dan krijgen we na omschrijven 

. 1 ( (km)2 . ) Tsyst = L RU - T IPsyst - RTsyst 

(3.4) 

(3.5) 
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Het model van de 'werkelijkheid' ziet er dan in een toestandsbechrijving als voIgt uit: 

(3.6) 

met x = [r cp r Ij; Fm Tm]T. 
Hierin zijn F m en T m de door de motor geleverde kracht en koppel en Ur en U cp de gevraagde 
kracht en koppel. 
De parameters P hebben nu andere waarden, omdat de traagheid van de motor nu ook 
meegenomen moet worden. Er geldt 

[kg] 

[kgm] 
[kgm2] 

Voor de gebruikte motor (Electro Craft E-540 SA) gelden de volgende data: 

L = 4.10-3 [H] 
R = 1.60 [n] 
km = 70.10-3 [NmjA] 
Jm = 27.10-6 [kgm2] 

1". - JSR = 8.6.10-3 [s] m - k 
L m 

= 2.5.10-3 [s] Te = R 

De parameters krijgen hiermee de volgende waarden: 

15.0108 
5.0 
8.0169 

[kg] 
[kgm] 

[kgm2] 

3.3 Simulaties met de TR-robot 

Ik heb drie soorten simulaties gedaan: ik heb gekeken naar de invloed van fouten in de initHHe 
parameters chatting en naar de invloed van de motordynamica. Het laatste is bereikt door de 
electrische en mechanische tijdconstanten (resp. Te en Tm) te varieren. 
Elk van de simulaties heb ik met twee verschillende trajectories uitgevoerd om te kijken naar 
de invloed hiervan op de parameteradaptatie. De eerste trajectorie is een cirkel in het xy-vlak 
die twee maal wordt doorlopen. De tweede trajectorie laat zowel r als cp drie scheve sinussen 
doorlopen. 
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Zoals eerder vermeld heb ik twee verschillende adaptatiewetten gebruikt. De eerste adapta
tiewet luidt 

~ = _r-l~T.§.. 

Zoals beschreven in paragraaf2.3 geeft deze wet dezelfde adaptatie als die Groeneweg gebruikt 
heeft. 
De andere adaptatiewet luidt: 

De simulaties zijn uitgevoerd met twee C++ programma's. Een van de programma's vindt u 
in Appendix A. Het tweede programma verschilt hierin dat in de functie Adap...lawO niet 
variabele dots maar sis gebruikt. 

3.3.1 De trajectories 

Cirkel in het XY-vlak 
In xy-coordinaten: 

Xd = xc+Tccos(wt) 

Yd = Yc+TcSin(wt) 

In T<p-coordinaten: 

Td = J x~ + y~ + T~ + 2Tc(xc cos(wt) + Yc sin(wt» 

( 
Yc + Tc sin(wt») 

<Pd = arctan 
Xc + Tc cos(wt) 

TcW(Yc cos(wt) - Xc sin(wt» rd = 
-/h 

c{;d = TcW(Xc cos(wt) + Yc sin(wt) + Tc) 
h 

Td = 

<Pd = 

Tcw2(Xc cos(wt) + Yc sin(wt» 

-/h 
Tcw2(yc cos(wt) - Xc sin(wt» 

h 

T~W2(yc cos(wt) - Xc sin(wt»)2 
h2/ 3 

2T~w2(yc cos(wt) - Xc sin(wt»(xc cos(wt) + Yc sin (wt) + Tc) 
h2 

met h = x~ + y~ + T~ + 2Tc(xc cos(wt) + Yc sin(wt». 

De volgende waarden zijn gebruikt: 

Xc = 0.5 [m] 

Yc = 0.0 [ro] 
Tc = 0.25 [m] 

w = 1r [rad/s] 

Ret verloop van Td en 4>d is weergegeven in Figuur 2. 

Scheve sinus 
T-coordinaat: 
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gewenste verloop van r gewenste verloop van phi 
0.6 

0.4 

0.2 

0.55 

!: 0.5 
~I 

0.45 

! 
0 "0

1 :s c.. 

-0.2 
0.4 

0.35 
-0.4 

0.3 

0.25 
0 1 2 3 4 

-0.6 
0 1 2 3 4 

t [s] t [s] 

Figuur 2: Gewenste verloop voor cirkel trajectorie 

• 0:5 t < Pr: 

b br-ar( ) (br-ar). (211"t) 
Td = r - t - Pr + 2 sm-

Pr 11" Pr 
br - ar br - ar (211"t) ---+ cos -

Pr Pr Pr 

rd _ -211" br ~ ar sin (211"t) 
Pr Pr 
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<p-coordinaat: 

bcp - acp bcp - acp • (211't) <Pd = acp + t - sm -
Pcp 211' Pcp 

bcp - acp bcp - a,,, (211't) I{;d = _ ... cos -
Pcp Pcp Pcp 

2 bcp - acp • (211't) <{;d = 11' 2 sm-
Pcp Pcp 

Hierin zijn ar en acp de beginpunten, br en bcp de eindpunten en Pr en Pcp de tijd tussen de 
begin- en eindpunten. 
De volgende waarden zijn gebruikt: 

ar = 0.25 [m] 

br = 1.0 [m] 

Pr = 1.0 [s] 

acp = 0.0 [rad] 
1 

bcp = 211' [rad] 

Pcp = 1.0 [s] 

Ret verloop van r en <p is weergegeven in Figuur 3. De trajectorie ziet u in Figuur 4. 

gewenste verloop van r gewenste verloop van phi 
1.----,~----,-----~ 5 

0.9 
4.5 

4 
0.8 

3.5 

]: 
'0 0.6 .. ' 

0.7 
~ 

3 

~ 
2.5 '0, 

:a 
s:>. 

2 

1.5 

1 

0.5 

1 2 3 

t [s] t [s] 

Figuur 3: Scheve sinus trajectorie 
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gewenste trajectorie 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

.! 0 
;... 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1 
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

x em] 

Figuur 4: Scheve sinus trajectorie 

3.3.2 Resultaten 

Als maat voor de volgfout in de simulaties heb ik net als Biom de RMS-waarde van de volgfout 
genomen. Voor de cirkeltrajectorie heb ik alleen de tweede cirkel hiervoor gebruikt en voor 
de scheve sinus trajectorie de laatste twee sinussen (Pr < t ~ 3Pr en Pcp < t ~ 3pcp), om de 
invloed van inschakelverschijnselen buiten de RMS-waarde te houden. Inschakelverschijnselen 
ontstaan door initHHe fouten in positie, snelheid en versnelling. Bij de simulaties heb ik de 
volgende regelaarinstelling gebruikt: 

A = diag(1.0; 5.0) 

0 = diag(225; 225) 

Co = diag(225; 225) 

Cl = diag(30; 30) 

k = diag(10; 10) 

De waarden voor 0, Co, Cl en k heb ik overgenomen van Blom. A heb ik aangepast, omdat 
het gedrag van de regeling bij deze waarden beter was (trial and error). 

In Appendix B staan plaatjes voor respectievelijk schattingsfouten in de parameters Pl , P2 
en P3, variatie van de electrische tijdconstante en variatie van de mechanische tijdconstante. 
De drie parameters hebben initieel steeds dezelfde relatieve fout. 
De simulaties met variatie van de tijdconstanten van de motor zijn gedaan om te kijken of 
door parameteradaptatie er voor ongemodelleerde dynamica gecompenseerd kan worden. De 
parameters hebben hierbij initieel de nominale waarden. De gedachte is om de parameters 
bewust naar een 'foute' waarde te laten gaan om zo het volggedrag te verbeteren. 
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De get allen bij de grafieken geven de adaptatieversterking r-1 aan. 
Een RMS-waarde van 10-1 of 10° betekent dat er instabiel gedrag is opgetreden (deze RMS
waarden hebben dus geen reele betekenis). 
Zoals eerder vermeld heb ik twee adaptatiewetten gebruikt. Voor het gemak zal ik ze de 
volgende namen ~even: 
Adaptatiewet 1: t = _r-1~T §.. 

Adaptatiewet 2: ~ = _r-1~T~. 
Ik zal nu achtereenvolgens de verschillende gevallen bespreken. 

Initiele parameterfouten. Adaptatiewet 1. 
Figuren 5 en 6. 
Voor de cirkeltrajectorie zien we voor de r-richting een verbetering als we de parameters te 
hoog schatten en een verslechtering als we ze te laag schatten. Bij de <p-richting is dit precies 
andersom. 
Bij de scheve sinus trajectorie zijn de resultaten veel beter in overeenstemming met de ver
wachting: Hoe groter de versterking, hoe kleiner de volgfout voor zowel over- als onderschat
ting van de parameters. 

Initiele parameterfouten. Adaptatiewet 2. 
Figuren 7 en 8. 
Bij de cirkeltrajectorie zien we dat voor de r-richting de volgfout groter wordt als we de 
parameters te groot schatten en kleiner als we ze te klein schatten. Voor de <p-richting is het 
weer andersom. We zien ook dat een grotere adaptatieversterking instabiliteit veroorzaakt. 
Bij de scheve sinus geeft adaptatie zowel voor de r-richting als de <p-richting een verbetering. 
De versterking mag echter niet te groot worden; een versterhlng van 100 geeft bij de <p-richting 
weer een grot ere volgfout. 
Deze adaptatiewet heeft duidelijk minder invloed op de volgfout. De voorkeur gaat uit naar 
het gebruikt van adaptatiewet 1, omdat bij de scheve sinus trajectorie de resultaten veel beter 
zijn en bij de cirke! trajectorie veroorzaakt adaptatiewet 2 instabiliteit. 

De oorzaak van het gedrag van de adaptatie bij de cirkeltrajectorie moet gezocht worden in 
de trajectorie zelf, want de regelinstelling is voor beide trajectories hetzelfde. Een essenW~el 
verschil tussen de scheve sinus en de cirkel is dat bij het gebruik van de cirkel er een iniWHe 
fout zit in de snelheid. Bij de simulaties heb ik aangenomen dat de robot initH~el de goede 
positie heeft. Dit is een reele aanname. Voor de snelheid is dit echter niet het geval. De robot 
staat initH~el namelijk stil. Omdat de scheve sinus begint met een gewenste snelheid nul, zijn 
er voor deze trajectorie geen initiEHe toestandsfouten. 

Om te kijken naar de invloed van de initiEHe toestandsfouten heb ik een simulatie uitgevoerd 
met de cirkeltrajectorie en adaptatiewet 1, waarbij ik de robot de goede initiEHe snelheid heb 
gegeven. Er waren dus geen initiEHe toestandsfouten meer. Het resultaat staat in Figuur 
17. Voor de <p-richting zien we een aanzienlijke verbetering als we de parameters adapteren. 
Voor de r-richting geeft een adaptatieversterking van 5 een kleine achteruitgang, maar een 
versterking van 100 geeft een sterke verbetering. We kunnen nu bovendien de versterking veel 
verder opvoerenj een versterking van 100 in het 'reEHe' geval gaf al zeer snel instabiel gedrag. 

Het gedrag van de regeling voor de cirkeitrajectorie met een initiEHe toestandsfout kan als voIgt 
verklaard worden. Door de initHHe fout worden de parameters in het begin sterk aangepast. De 
regelwet brengt de volgfout al snel naar zeer kleine waarden. Omdat de adaptatieversterking 
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klein is zullen de parameters bijna niet meer geadapteerd worden (zie Figuur 18). We kunnen 
de adaptatieversterking echter niet groter maken, omdat dan door de sterke adaptatie in het 
begin er vrijwel meteen instabiel gedrag optreedt. De sterke parameteraanpassing in het begin 
leidt tot slechtere parameterwaarden dan de nominale, waardoor de volgfout groter wordt. 
De sterke aanpassing in het begin is dus bepalend voor het hele verdere verloop. 

Electrische tijdconstante. Adaptatiewet 1. 
Figuren 9 en 10. 
Voor de cirkeItrajectorie heeft adaptatie geen enkel gunstig effect. Hoe sterker we adapteren, 
hoe groter de volgfout en hoe eerder er instabiel gedrag optreedt. De grot ere volgfout is weer 
toe te schrijven aan de initHHe fout en de sterke adapdatie als gevolg hiervan. 
Bij de scheve sinus trajectorie heeft adaptatie weinig effect. Een grote adaptatieversterking 
geeft wei eerder instabiel gedrag. 

Electrische tijdconstante. Adaptatiewet 2. 
Figuren 11 en 12. 
Deze adaptatiewet heeft voor zowel de cirkel als de scheve sinus trajectorie weinig effect. 
Bij de cirkeltrajectorie treedt eerder instabiel gedrag op en de volgfout wordt iets groter bij 
sterkere adaptatie. 

Mechanische tijdconstante. Adaptatiewet 1. 
Figuren 13 en 14. 
De cirkeltrajectorie laat weer alleen een achteruitgang zien bij stijgende adaptatieversterking. 
Bij de scheve sinus trajectorie wordt voor de r-richting de volgfout groter bij kleine waarden 
van Tm en kleiner bij grote waarden van Tm. Bij de <p-richting is het precies omgekeerd. 
We zien dat bij kleine waarden van Tm de volgfout sterk toeneemt, terwijl je zou verwachten 
dat naarmate de tijdconstante en dus de invloed van de motordynamica kleiner wordt, de 
volgfout ook afneemt. De oorzaak van de sterke stijging is dat bij waarden van Tm beneden 
een bepaalde grens, de stabiliteit niet meer gegarandeerd is (zie [1]). 

Mechanische tijdconstante. Adaptatiewet 2. 
Figuren 15 en 16. 
Bij de cirkeltrajectorie heeft adaptatie een nadelige invloed: sterkere adaptatie leidt tot gro
tere volgfouten. 
Bij de scheve sinus trajectorie heeft adaptatie minder invloed, maar ook hier wordt de volg
fout groter bij een grot ere adaptatieversterking. 
Ook hier neemt de volgfout sterk toe als Tm beneden een bepaalde waarde komt. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

• De adaptatiewet van Groeneweg kan zonder veel problemen toegepast worden in com
binatie met de tweede orde schakelvalkregeling van Blom. Hierbij moet echter we! een 
kleine aanpassing gemaakt worden in de adaptatiewet, omdat Blom en Groeneweg ver
schillende definities van het schakelvlak hanteren. In de adaptatiewet van Groeneweg 
moet namelijk de afgeleide van de schakelparameter van Blom gebruikt worden. 

• De gebruikte adaptatiewetten kunnen niet voor de ongemodelleerde dynamica com
penseren. Wat betreft iniWHe parameterfouten leveren beide adaptatiewetten kleinere 
volgfouten, mits er geen te grote iniWHe toestandsfouten zijn. Adaptatiewet 1 geeft 
betere resulaten dan adaptatiewet 2. 

Aanbevelingen 

• Misschien is het mogelijk om de adaptatie pas te laten beginnen als de regelwet de 
volgfout heeft teruggebracht tot een kleine waarde. De sterke adaptatie in het begin 
kan zo vermeden worden. 

• Een andere mogelijkheid is om de adaptatieversterking in het begin klein te houden 
en deze op te voeren als de volgfout in de buurt van nul komt. De instabiliteit die 
optreedt door de initiele toestandsfouten en de sterke adaptatie als gevolg daarvan kan 
zo vermeden worden. 

• Ret is ook mogelijk om de berekende tijdsafgeleide van de parameters te begrenzen. 
Bijvoorbeeld door niet ~ maar sat(~ te gebruiken in de adaptatiewet. 

• Met de kennis die je hebt over de parameters kun je ook de waarden van de parameters 
zelf begrenzen. Rierachter zit weI de aanname dat een foute waarde van de parameters 
een grotere volgfout tot gevolg heeft, terwijl er ook gevalIen zijn waarbij verkeerde 
parameterwaarden juist tot betere resultaten leiden. 

• Een betere adapatatie wordt waarschijnlijk verkregen, wanneer niet de matrix ~ van 
Groeneweg wordt gebruikt in de adaptatiewet, maar wanneer je een dergelijke matrix 
gebruikt die je vindt als je de regelwet van Blom ll:p.eair in de parameters noteert. Ik 
denk dat je hiervoor het beste (2.19) als uitgangspunt kunt gebruiken. 
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Ret gebruikte programma 

A Het gebruikte programma 

smcapt.c 
••••••• = 

Translation Rotation Robot simulation with SHC or PD control. 
A 3rd order Runge Kutta method with variable step size is used 
to integrate (if the solution in the next time point is not 
acceptable the stepsize is bisected). 

Matlab file 111.MAT must contain: 
name lenghth 

sys 11 

motor 4 

K 2 
CO 2 
C1 2 
Lambda 2 
Phi 2 
Omega 2 
Q 3 
P 3 
Pest 3 

smc 1 
trace 1 
traj 1 

rsp. ending time of simulation, sample time, 
x and y center point of trajectory circle, radius 
of circle, frequency of circle, period of sine, begin 
point of sine in r-direction. end point in r-direction, 
begin point in phi-direction, end point in phi-direction. 
resp. motor constant km. motor resistance R. 
motor inductance L. motor inertia J. 
Control gain. 
Gain in switching function. 
Gain in switching function. 
Poles of switching function. 
Determines boundary layer thickness of sat funcion. 
Control gain. 
Adaptation gain. 
Actual system parameters. 
Estimated system parameters. 

smc.1 -) SMC, smc=O -) PD control. 
trace=1 -) trace on, trace=O -) trace off. 
traj=1 -> circle, traj·O -> sine. 

Output is saved in Matlab file OUT1.MAT. 
*1 

#include IImat.h ll 

#include "tce.hlt 

#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
'include <conio.h> 
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K. CO. C1. Lambda. Phi. Omega. Q; mat 
mat 
mat 
mat 
mat 
double 

x(11.1). dotx(11.1). xd(6.1). u(2.1). e(4.1). inte(2.1). inteO(2.1); 
ep(2.1). s(2.1). dots(2.1). dotP(3.1); 
hatu(2.1). hatf(2.1). g(2.1). F(3.2); 
invB(2.2). s1(11.1). s2(11.1). s3(11.1); 
sys [6], motor [4], P [3]. hatP [3]. Pest [3]. i[2]; 

double J, L, R, km, t, tfinal, T, p, 
double tol, tau, delta; 
int smc, trace. traj. n. level; 

1* shorthands 
#define gm(who) 
#define gv(who.n) 

#define dummy 0 

int sign(double arg) { 

} 

int s; 

s=O; 
if ( arg<O ) s=-1; 
if ( arg>O ) s= 1; 

return s; 

*1 
who = ml_get_mat(#who) 
ml_get_vec(who,n,#who) 

double sat (double arg. double fi) { 

double p; 

if ( fi != 0) p=arg/fi; 
else p=sign(arg); 

if ( p>1 ) p=1; 
if ( p<-1 ) p=-1; 

return p; 
} 

double max1norm(matt v) { 

Bp. xc. V! ! -.. 

1* Calcualtes largest element of vector v with a maximum of 1 *1 

double n; 
int i,l; 
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1 = v.m; 
n = fabs(v.p[O]): 

for (i=1; i<1; i++) { 
if (fabs(v.p[i]) > n) { n = fabs(v.p[i]); } 
} 

if (n > 1) { n = 1; } 

return n; 
} 

double norm (matt v) { 
1* Calcualtes largest element of vector v *1 

} 

double n; 
int i,l; 

1 = v.m; 
n = fabs(v.p[O]); 

for (1=1; 1<1; i++) { 
if (fabs(v.p[i]) > n) { n = fabs(v.p[i]); } 
} 

return n; 

void Circle(double time) { 

double si, co, h; 

s1 = sin(w*time); 
co = cos(w*time); 
h = 2*rc*xc*co + 2*rc*yc*si + xc*xc +yc*yc +rc*rc; 

xd.p[O] = sqrt(h); 
xd.p[l] = atan«yc+rc*si)/(xc+rc*co»; 
xd.p[2] = (rc*w*(yc*co-xc*si»/sqrt(h); 
xd.p[3] = (rc*w*(xc*co+yc*si+rc»/h; 
xd.p[4] = -(rc*w*w*(xc*co+yc*si»/sqrt(h) \\ 

-(rc*rc*w*w*(yc*co-xc*s1)*(yc*co-xc*s1»/(h*sqrt(h»; 
xd.p[5] = (rc*w*w*(yc*co-xc*si»/h \\ 

-(2*rc*rc*w*w*(yc*co-xc*si)*(xc*co+yc*si+re»/(h*h); 
} 

void Sine(double time) { 
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} 

} 

double si,co,twopi; 

twopi = 8*atan(1); 
si = sin(twopi*time/p); 
co = cos(twopi*time/p); 

if (time>=p tt time<=2*p) { 
xd.p[O] = Br-(Br-Ar)/p*(time-p)+(Br-Ar)/(twopi)*si; 
xd.p(2] • -(Br-Ar)/p*(1-co); 
xd.p[4] • -twopi*(Br-Ar)/p/p*si; 
} 

else { 

} 

if (time<p) { 
xd.p(O] = Ar+(Br-Ar)/p*time-(Br-Ar)/Ctwopi)*si; 
xd.p(2] = (Br-Ar)/p*(1-co); 
xd.p[4] = twopi*(Br-Ar)/p/p*si; 
} 

else { 
xd.p[O] = Ar+(Br-Ar)/p*(time-2*p)-(Br-Ar)/(twopi)*sii 
xd.p[2] = (Br-Ar)/p*(1-co); 
xd.p[4] = twopi*(Br-Ar)/p/p*si; 
} 

xd.p[1] = Ap+(Bp-Ap)/p*time-(Bp-Ap)/(twopi)*si; 
xd.p[3] = (Bp-Ap)/p*(1-co); 
xd.p[5] = twopi*(Bp-Ap)/p/p*si; 

if (traj) Circle(time); 
else Sine(time); 

void Initialize(void) { 

t = 0; 

hatP[O] = Pest[O]; 
hatP[1] = Pest[1]; 
hatP[2] = Pest[2]; 

1* Initial state *1 
x.p[O] = xd.p[O]; 
x.p[1] = xd.p[1]; 
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x.p[2] = 0; 
x.p[3] = 0; 
x.p[4] = 0; 
x.p[S] = 0; 

a.p[O] = x.p[O] - xd.p[O]; II r-rd 
a.p[1] = x.p[1] - xd.p[1]; II phi-phid 
e.p[2] = x.p[2] - xd.p[2]; II dot_r-dot_rd 
e.p[3] = x.p[3] - xd.p[3]; II dot_phi-dot_phid 

s.p [0] = (e .p[2] +C1.p [0] *e.p [0]) ILambda.p [0] ; 
s.p[1] = (e.p[3]+C1.p[1]*a.p[1])/Lambda.:p[1]; 

1* Initial state 
x.p[S] = s .p[O]; 
x.p[7] = s.p[1]; 
x.p[S] = Pest [0] ; 
x.p[9] = Pest[1]; 
x.p[10] = Pest[2]; 

inte.p[O] = 0; 
inte.p[1] = 0; 

u.p[O] = u.p[1] = 0; 

tol = 0.005; 
tau = tol*max1norm(x); 

II Integrated tracking error 

II Inputs 

1* Inverse of input matrix *1 
invB.p[O] = hatP[O]; 
invB.p[1] = 0; 
invB.p[2] = 0; 
invB.p[3] = (hatP[2]-2*hatP[1]*x.p[0)+hatP[0]*x.p[0]*x.p[0]); 

1[0] = 0.05; 
1[1] = 0.04; 

II Transmission ratio 
II Transmission ratio 

Create time series 
ts init(u n "u")' - " , 
ts_init(x, n, "xpol"); 
ts_init(xd, n, "xdpol"); 
ts_init(dots, n, "dots"); 
ts_init(hatP, 3, n, "hatP"); 
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void C_law(void) { 

1* Calculate hatf *1 
hatf . p [0] = (x. p [0] -hatP [1] IhatP [0] ) *x. p [3] *x. p [3] ; 
hatf . p [1] = (2* (hatP [1] -hatP [0] *x. p [0]) *x. p [2] *x. p [3J ) 1 (hatP [2] \ \ 

-2*hatP [1] *x • p [0] +hatP [0] *x . p [0] *x. p [OJ) ; 

1* Calculate inputs *1 

} 

invB.p[O] = hatP[O]; 
invB • p [3] = (hatP [2] -2*hatP [1] *x. p [0] +hatP [0] *x . p [0] *x. p [0] ) ; 

if ( smc == 1) { 1* SMC *1 
hatu.p[O] = -hatf.p[0]+xd.p[4]-ep.p[0]+Lambda.p[0]*dots.p[0] \\ 

-Omega.p[O]*s.p[O]; 
hatu.p[1] = -hatf.p[1]+xd.p[5]-ep.p[1]+Lambda.p[1]*dots.p[1] \\ 

-Omega.p[1]*s.p[1] ; 

u.p[O] = invB.p[O]*(hatu.p[O]-K.p[O]*sat(dots.p[O]. Phi.p[O]»; 
u.p[1] = invB.p[3]*(hatu.p[1]-K.p[1]*sat(dots.p[1]. Phi-p[1]»; 
} 

if ( smc == 0) { 1* PDC *1 
hatu.p[O] = -hatf.p[0]+xd.p[4]-ep.p[0]; 
hatu. p [1] = -hatf. p [1] +xd. p [5] -ep. p [1] ; 

u.p[O] = invB.p[O]*hatu.p[O]i 
u.p[1] = invB.p[3]*hatu.p[1]; 
} 

void calc_errors(double dt. matt y) { 

e.p[O] = y.p[O]-xd.p[O]; 
e.p[1] = y.p[1]-xd.p[1]; 
e . p [2] = y. p [2] -xd. p [2] ; 
e . p [3] = y. p [3] -xd. p [3] ; 

inte . p [0] = inteO. p [0] + dUe. p [0] ; 
inte . p [1] = inteO. p [1] + dUe. p [1] ; 

ep.p[O] = C1.p[0]*e.p[2]+CO.p[0]*e.p[0]; 
ep.p[1] = C1.p[1]*e.p[3]+CO.p[1]*e.p[1]; 

} 

void calc_dots(void) { 
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dots.p[OJ = -Lambda.p [OJ *s.p [OJ+e.p [2J +C1.p [oJ *e.p [0] +CO .p[O] *inte.p [0] ; 
dots.p [1J = -Lambda.p[1J *s.p [1J +e .p[SJ +C1.p[1J *e.p [1J+CO .p[1] *inte.p[1] ; 

} 

void calc_dotP(void) { 

double h1 t h2; 

h1 = x.p[SJ *(x.p [SJ -dots.p [1]); 
h2 = 2*x.p[2J*x.p[S]-x.p[S]*dots.p[0]-x.p[2]*dots.p[1J; 

F.p[OJ = xd.p[4]-ep.p[O]-x.p[O]*h1; 
F .p[1J = h1; 
F.p[2] = 0; 
F .p[S] = x.p [0] *x.p [OJ *(xd.p [5]-ep .p[1] )+x.p[O] *h2; 
F.p[4J = -2*x.p[0]*(xd.p[5J-ep.p[1])-h2; 

} 

F • P [5] = xd. P [5] -ep • p [1] ; 

dotP .p[O] = -Q.p [0] *(F .p[O] *dots.p [O]+F.p [S] *dots .p[1]) ; 
dotP.p[1] = -Q.p[1]*(F .p[1]*dots.p[0]+F .p[4]*dots.p[1]); 
dotP.p [2] • -Q.p [2] *(F .p[2] *dots .p[O] +F .p[5J *dots .p[1]); 

mati calc_dotx(double time, mati y) { 

s.p[O] = y .p[6]; 
s . p [1] = y. p [7] ; 

hatP [oJ = y .p[S] ; 
hatP[1] = y .p[9]; 
hatP[2J = y .p[10J; 

calc_errors(time-t, y); 
calc_dots 0 ; 
calc_dotPO; 

dotx.p[O] • y.p[2]; 
dotx.p[1] = y .p[3]; 
dotx.p[2] = (y.p[0]-P[1]/P[0])*y.p[3)*y.p[3]+y.p[4]/P[0]; 
dotx.p[3] = (2*(P[1]-P [0] *y .p[O] )*y .p[2] *y .p[3] +y .p[5] )/(P[2] \\ 

-2*P[1] *y .p[O]+P [0] *y .p[OJ *y .p[O]); 
dotx.p[4J = (R*u.p[0]-km*km/(i[0]*i[0])*y.p[2]·a*y.p[4])/L; 
dotx.p[5] = (R*u.p[1]-km*km/(i[1]*i[1j)*y.p[S]-R*y.p[5J)/L; 
dotx.p[6J • dots.p[OJ; 
dotx.p[7J = dots.p[1]; 
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} 

dotx.p[8] = dotP.p[O]; 
dotx.p[9] = dotP.p[1]; 
dotx.p[10] = dotP.p[2]; 

return dotx; 

void Integrate(double dt. int level) { 

mat xp; 

Compute the slopes 

s1 = calc_dotx(t. x); 
xp = x+dt*s1; 
s2 = calc_dotx(t+dt. xp); 
xp = x+dt*(s1+s2)/4; 
s3 = calc_dotx(t+dt/2. xp); 

1* Estimate the error and the acceptable ettor *1 
xp = dt*(s1-2*s3+s2)/3; 
delta = norm(xp); II Estimation 
tau = tol*max1norm(x); II Acceptable 

1* Udate the solution only if the error is acceptable *1 
if ( delta >= tau) { II error not acceptable 

} 

if ( level>8 ) { 

} 

printf(IISingularity likely at t=Y.1.3lg\n ll
• t); 

ml_open(lIout1 I1 .1); 
ts_save_all(1); 
ml_closeO; 
exit(1) ; 

Integrate(dt/2. level+1); 
Integrate(dt/2. level+1); 

else { II error acceptable 
t += dt; 
x += dt*(s1+4*s3+s2)/S; 
Get_next_ref(t); 
calc_errors(dt. x); 
inteO = inte; 
s.p[O] = x.p[S]; 
s.p[1] = x.p[7]; 
hatP[O] = x.p[8]; 
hatP[1] = x.p[9]; 
hatP [2] = x.p [10] ; 
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} 
} 

int main(void) { 

Get data from Matlab 

1* simulation parameters *1 
gv(sys ,11) ; 
tfinal = sys [0] ; 
T = ays [1] ; I I sample time 
n = (int)(tfinal/T+0.5); 

xc = sys [2] ; 
yc = sys [3] ; 
rc = sys [4] ; 
w = sys [5] ; 
p = sys [6]; 
Ar = ays [7] ; 
Br = ays [8] ; 
Ap = sys[9] ; 
Bp = ays [10] ; 

1* Motor data *1 
gv(motor,4); 
J = motor[3]; II motor inertia 
L = motor[2]; II motor induction 
R = motor[1]; II motor resistance 
km = motor[O]; II motor constant 

1* Control parameters *1 
gm(CO); gm(C1); gm(Lambda); gm(Phi); gm(Omega); gm(K); gm(Q); 

1* Real and estimated system parameters *1 
gv(P,3); gv(Pest,3); 

smc = ml_get_scalar(lI smcll,1); 
trace = ml_get_scalar(lItrace ll ,O); 
traj = ml_get_scalar(lItraj II ,i) ; 

Initialize 0 ; 

while ( n > 0 ) { 
Integrate(T, 0); 
Get_next_ref(t); 
calc_errora(O, x); 
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} 

} 

calc_dots 0 ; 
C_lawO; 
ts_put_allO; 
n--j 
if (trace) { 

gotoxy(35.10); 
printf("t=y'1.31g 

} 

ml_open(lout1". 1); 
ts_save_all(1) ; 
ml_closeO; 

End of smcapt.c 
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B Resultaten van de simulaties 
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Figuur 8: Adap. wet: t = _r-l~T §.. 

30 



Resultaten van de simulaties 

:] ~~7~'!r~'l l~'~~v'~~rTr~~~ 
,J ,I I J 
i 10-2 i 

~ i 
1 i 

.S. i a i 

~~ 10-3 ! 00 J 
,~ ~ i 
£ ~ ! 

.••
..••••. _:i ..... _ ...• _ •.• _ ...• -•.•• -•.•••... -.... ~ ... ::~:~) 10 3 .,.,--:J ..-

10-4 ~ - :~.:~;i.~:~:: ... : ... ::~:=:: ....... . 

10-5 L---L-'-...L..J...J....UW-_L......JL.....J....L..LJ...uJ 
10-3 10-2 10-1 

10-4L--'-~~UW~~~...L..J.~~ 
10-3 10-2 10.1 

tau_e [s] 

Figuur 9: Adap. wet: ~= _r-1q;T.! 

RMS van volgfout e_r (scheve sinus) 
100 ~~~"~m--~MT~~ 

10-1 .f' 

f 
: , 

0: 
: 

'

/ __ 1 

, 
1 ! 
, f 

f , 
! , , 
: 
! , 
: 

10-4L---L-'-...L..J...J....UW-_L......JL.....J....L..LJ...L.LI 
10-3 10-2 10-1 

RMS van volgfout e"'phi (scheve sinus) 
100 c---.--,-..-r-rrn,.----.---r-ITTTTT"D 

10-4L--'--L~~~~~...L..J.~~ 

10-3 10-2 10-1 

tau_e [s] 

Figuur 10: Adap. wet: f = _r-lq;T.! 

31 



Resultaten van de simulaties 

A 
~ 

.! 

~ 

10-2 
0 
.1 
.$ A 1 1> 0 

~ ,4 
.$' 
f 

10-3 

10-S L..---'---'--L..1...L.LJU.I-_'--L-L-L...LJ'-UJ 

10-3 10-2 10-1 

tau_e [s] 

Figuur 11: Adap. wet: ~ = _r-1q;T.! 

RMS van volgfout eJ (scheve sinus) 
100 ~~~~~Tr-~nr~~ 

.1 

.~ 

1 
G 

10-2 10-1 

e 
rIl 

~ 

RMS van volgfout e -phi (scheve sinus) 
100~-r-r~,"n--~nrTn~ 

10-1 

1 

$ 

Figuur 12: Adap. wet: ~ = _r-1q;T ~ 

32 



Resultaten van de simulaties 

10-' ~ ~'~"':~;;"~~~'~ lo-r~':, ~!~U"'~'(~~~l 

\.··········· •. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
' . 
...................................... .........• S" 

10-4 ___________ • f 

1:1 

10-S L.....1..LJ.JW1IL-Lu.JJ.W<...:-...L..LLJ.IJ.1IL-l..LJ.Jeuw 
10-4 10-3 10-2 10-1 100 

10-3 

~-___ r' 

•• 
~--o 

10-4 L.....1..LJ.JWUL-L1.J..1.I.WL:-...L..LJ.LW1L.-JL...J..J.J.WIJ 
10-4 10-3 10-2 10-1 100 

Figuur 13: Adap. wet: H. = - r-1 qiT.§. 

RMS van volgfout eJ (scheve sinus) Rids van volgfout eJlhi (scheve sinus) 
10-3 10-2 ....-r'TrrTmr--rT,.".",........,r-n-rmrr--r-rTTTnn 

10-3 

10-4L.....1..LJ.J~-'-u.JJ.~...L..L~IL-l..LJ.Jeuw 

10-4 1O~ 104 1O~ 1~ 
10-4L.....1~mL~~~L...J..J.~-'-~W 

10-4 10-3 10-2 10-1 100 

tau_m [s] tau_m [8] 

Figuur 14: Adap. wet: H.. = _r-1q;T t 

33 



Resultaten van de simulaties 

:! 
~ 10-4 

~ ____ -5" 

---~o~.;. 

10-5 L-.l..J-ULWIL--l....UJ.LWI--L..LLW.UJ......J...J-U.LUU 
10-4 10-3 10-2 10-1 100 

taU_ID [s] 

10-3 

$ 
~-~ .. 
''-o--'S 

10-4L-.l~WL~~~~~--'-~~ 
10-4 10-3 10-2 10-1 100 

taU_ID [s] 

Figuur 15: Adap. wet: ~ = _r-l~T ~ 

RMS van volgfout e_r (scheve sinus) 
10-3 1'""""""T""TT1"m1r-'-'I'"TTI1rm-T"T"1rmnr-r""TT1Tm1 

1 0-4 L......I.~.LWL-L..Ju..w""--..L..LJL..LLl.I1'--'-...LL1J.U1J 
10-4 10-3 10-2 10-1 100 

tau_ID [s] 

RMS van volgfout e"phi (scheve sinus) 
10-2 .--r"TTTrmr-""TT1T1rrr--1r-r-nmnr"""T""1rTTM"" 

8' 
~ 10-

3 

10-2 10-1 100 

Figuur 16: Adap. wet: ~ = _r-l~T ~ 

34 



Resultaten van de simulaties 35 

RMS van volgfout e J (cirkel) RMS van volgfout e""phi (cirkel) 

:] \~ 1 

1O-1.----T'"T""--~-_r--.., 

10-2 

......... / .................... . 

10-3 

.. DO· ..... ....... . ................. 
...... . .. 

10-4 
-1 -0.5 0 0.5 1 

10-5 '-----'----'---'----' 
-1 -0.5 0 0.5 1 

ReI. fout in initiele parameters ReI. fout in initieIe parameters 

Figuur 17: 

19 j:teschattePI 6 J!:eschatte P2 

18 4 

~ 8' 2 
~ 17 ~ ..... 

N 0 ~ 
~ 

16 -2 

15 -4 ,~ 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

t [s] t [s] 

16 J!:eschatte P3 

--14 ""-
N '-----= 
< a 12 
~ 
M 
~ 

10 

8 
0 1 2 3 4 

t [s] 

Figuur 18: geschatte parameters 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	1.Inleiding
	2.Uitgangspunten
	3.Implementatie voor de TR-robot
	4.Conclusies en aanbevelingen
	Referenties
	Bijlagen
	A Het gebruikte programma
	B Resultaten van de simulaties


