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Het operationeel maken en het verkennen van de 
mogelijkeheden van de omgekeerde slinger 

Robert Cloquet 

WFW-rapportnr.: 95.002 



Samenvatting 

Als resultaat van een stageopdracht, uitgevoerd bij de sectie Regeltechniek van de 
vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde, ligt hier het stageverslag. De 
stageopdracht is het operationeel maken en het verkennen van de mogelijkheden van een 
& K W ~  opski-ig, de omgekeerde slinger. 
De omgekeerde slinger zoals die in het WFW-lab staat is opgebouwd uit een verticale 
spehgsvrije as aangedreven door een asynchrone servomotor. Aan deze as is een arm 
bevestigd. Deze arm heeft een horizontale as waaraan de slinger (een ingeklemde staaf) 
vrij roterend is bevestigd. De hoeken van de aangedreven as en de as waarom de slinger 
draait worden gemeten via encoders. De asynchrone servomotor wordt door een 
besturingskast aangestuurd. Deze kast geeft bij een constant aansturingssignaal een zo 
goed mogelijk constant koppel aan de motoras. De encoders en de besturingskast 
kunnen uitgelezen en aangestuurd worden door een PC. 
Als eerste is een dynamisch model bepaald met behulp van de methode van Lagrange. 
Met dit model zijn steeds gedeelten van de slinger en uiteindelijk de totale slinger 
bekeken. Er zijn voor deze gedeelten Extended Kalman filters geschreven in MATLAB 
voor het schatten van de specifieke parameters. Door eenvoudige verificaties is deze 
toestand gecontroleerd. Als tweede is de constante tussen het aansturingssignaal en het 
werkelijke geleverde moment bepaald. Ten derde is een aantal regelingen geschreven 
voor het stil hangen en het omhoogbrengen van de slinger. Deze zijn gebaseerd op het 
PID regelen, het regelen met behulp van een model en het fuzzy logic regelen. De 
Extended Kalman filters zijn geschreven in MATLB. De regelingen zijn geschreven in 
C u .  
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Inleiding 

De omgekeerde slinger is als opstelling voor het testen van regelconcepten en het 
identificeren van toestanden een bekend begrip. Er bestaan vele systemen die als 
uiteindelijk doel hebben een slinger te balanceren. Een veel voorkomend systeem is de 
slinger die op een karretje wordt gebdmwrd. Bit is een 2-dimensionad psob9em. Een 
andere mogelijkheid is dat de slinger omhoog wordt gehouden op een karretje dat in 
twee onafhankelijke richtingen kan bewegen. Dit is de 3-dimensionale versie ervan. De 
slinger zoals die in het WFW-lab staat is ook een 3-dimensionale versie. Bij deze slinger 
echter draait het karretje rond. Het is een opstelling die extra problemen met zich mee 
brengt. De centrifugaal- en corioliskrachten spelen een belangrijke rol in dit systeem. 
Binnen de sectie regeltechniek van de faculteit werktuigbouwkunde zal gebruik 

gemaakt worden van deze opstelling. De omgekeerde slinger zal het werkterrein vormen 
voor stagiaires, afstudeerders en promovendi. Zij zullen regelconcepten en 
identificatiemethoden beproeven op de omgekeerde slinger. 
In deze stage opdracht is gewerkt aan een eerste verkenning van deze opstelling. De 
opbouw is als volgt. Na deze korte inleiding volgt een hoofdstuk waarin de opstelling 
van de omgekeerde slinger behandeld wordt. Hoofdstuk twee bespreekt het model met 
de bewegingsvergelijkingen als belangrijk aandeel daarin. Hoofdstuk drie gaat in op het 
schatten van de onbekende gsarslaneteas. Hdhtaak  vier beschrijft een aantal regeingen 
die ieder hun eigen doelstelling hebben. In het laatste hoofdstuk worden enige conclusies 
en aanbevelingen gedaan met betrekking tot de slinger. Aan het einde van dit verslag 
bevindt zich een literatuurverwijzing en de appendices met afleidingen en 
programmatuur. 
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Hoofdstuk 1 

De opstelling 

In dit hoofdstuk wordt de omgekeerde slinger met toebehoren nader bekeken. In eerste 
instantie wordt een overzicht gegeven van de totale opstelling zoals die in het WFW-lab 
staat. Vervolgens wordt het constructieve deel van de slinger toegelicht. 

1.1 De omgekeerde slinger 

figuur 1.1 : De opstelling van de omgekeerde slinger 

De opstelling zoals deze in het mechanicalaboratorium van de vakgroep Fundamentele 
Werktuigbouw staat, bestaat uit de volgende systemen: 
1. De omgekeerde slinger. 
2. De besturingskast. 
3. De coinputer met daarin de insteekkaarten voor het communiceren met de encoders 

en de besturingskast. Zie figuur 1.1 
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In figuur 1.1 is een aantal verbindingen te zien. De verbinding van de slinger rechtstreeks 
naar de computer is voor het transport van het encodersignaal. Het transport van het 
aansturingssignaal loopt van de computer via de besturingskast naar de slinger. De 
besturingskast is op een aantal manieren instelbaar. Dit kan met behulp van het 
computerprogramma TELIX. De instelling die hier is gebruikt zorgt voor een constant 
koppel aan de motoras via een constant aansturingssignaal. De besturingskast heeft zo 
zijn eigen dynamica waarmee de motor wordt geregeld hierdoor is het k ~ p p d  bij 
benademkg consfmt. zie :‘mr de kskL, ;mm mA-d..d:-I a 0 Y Y G l l U A t l .  A 

1.2 De constructie van de slinger 

De omgekeerde slinger bestaat uit een huis waarin een asynchrone motor is geplaatst. 
Aan de as van de motor is een planetaire overbrenging bevestigd. De 
overbrengingsverhoudhg is 8: 1. De uitgaande as van het planetaire stelsel is spelingsvrij 
gemaakt door een inklemming van de as. Hierdoor ontstaat wrijving die later zal moetem 
worden bepaald. Aan deze as zit een arm bevestigd. Deze arm heeft een horizontale as 
waaraan de slinger vrij roterend is opgehangen. De lagering en de encoder die de hoek 
van de slinger aangeeft zijn verwerkt in een aluminium huis in de kop van de arm. Dit 
huis is bevestigd door drie imbusboutjes aan de arm. Omdat de slinger redelijk grote 
versmellingen aan kan is deze constructie vrij slap. In de kop van de as is een 
sleepcontact aangebracht voor het doorvoeren van het encodersignaal van de encoder 
naar de vaste wereld. Dit encodersignaal bevat de hoek van de slinger ten opzichte van 
de arm. Het planetaire stelsel en de moteras zijn geheel doorboord om de bedrading van 
het sleepcontact naar het huis te leiden. De encoder die de hoek van de arm aangeeft is 
verwerkt in de onderzijde van de motor. De encoders hebben een nauwkeurigheid van 
4096 streepjes per omwenteling. Eén omwenteling van de motoras betekent 32768 
streepjes verder. De slingerhoek wordt bij het opstarten van de computer op n: 
geïnitialiseerd. De slinger wordt dan geacht stil naar beneden te hangen. Dit betekent dat 
wanneer hij op nul wordt gezet door een regeling, hij recht op staat onder een hoek van 
nno&ste staat of Meiner. ~scrdat  de wijving h de shgerhoek zeer klein is biijft de 
slinger veelal niet uit zichzelf rechtop staan. 
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Hoofdstuk 2 

Het model van de slinger 
Dit hoofdstuk geep een beschrij~iiazg van het model van de omgekeerde slinger. Aan de 
hand van het model kan men het gedrag van de slinger voorspellen. Het model is 
bepaald aan de hand van de vergelijkingen van Lagrange. Verder zullen enkele 
problemen besproken worden met betrekking tot het implementeren van 
wrijvingsmodellen zoals die in een discrete tijd omgeving voorkomen. 

2.1 De bewegingsvergelijkingen 

figuur 2.1 De tekenafspraken 

In figuur 2.1 zijn de assenstelsels en de vrijheidsgraden getekend zoals die verder in dit 
verslag worden gebruikt. De slinger staat in dezelfde stand als in figuur 1.1. De 
vrijheidsgraad a geeft de hoek van de arm ten opzichte van het vaste assenstelsel aan. 
De vrijheidsgraad f3 geeft de hoek van de slinger ten opzichte van het meedraaiende 
assenstelsel van de arm aan. De oriëntatie voor p die in dit verslag gebruikt wordt is nul 
als de slinger naar beneden hangt. De oriëntatie die de opstelling heeft is net andersom. 
Als de slinger rechtop staat is p nul. Verder is J, de massatraagheid van de as. M, is 
het aandrijf koppel. m, is de massa van de arm. r is de lengte van de arm. ms is de massa 
van de slinger. 1 is de lengte van de slinger. 
De vergelijkingen van Lagrange vormen een stelsel bewegingsvergelijkingirngen voor het 
omschreven mechanische systeem met twee vrijheidsgraden, nl. a en p. Een belangrijke 
rol in de vergelijkingen van Lagrange speelt de kinetische energie. De kinetische energie 
uitgewerkt geeft: 
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T T 
dm +$J?,t-(?,q ) dm +$q ~T,q.(T,q >T dmq 

. .  
T = $[?-?dm = (2.1) 

M M M M 

Hier in is q de kolommatix met de vrijheidsgraden a en p. En r is de radiusvector 
waarmee de positie van een materieeldeeltje kan worden vastgelegd t.o.v. het niet 
bewegende coordinaatstelsel. r kan worden opgevat als een functie van q. W e  hebben 
hier te maken met twee bewegende massa’s namelijk de arm met de as én de slinger. 

totale kinetische energie ingevuld in de vergelijkingen van Lagrange: 
XT-.... L2.J.. --.-..AA .Je-- -.a..--l::12-- --:A --__--I LA L- -----A:-- D X I  ---- 1 --I- ___---1~ -1- 
V VU1 UGIUG WUIUL UGLG V G l g G l l J ~ l ~  UlLgGWGlKL LIG t%ppGllUl2í D. V C l V U l ~ G l l Y  WUIUL UC 

Hier in is de potentiële energie V gedifferentiëerd naar de q. In ons geval zijn de 
zwaartekracht en de wrijving verantwoordelijk voor de bijdrage aan de potentiële 
energie. Q is de term voor de gegeneraliseerde krachten. In ons geval wordt het koppel 
geleverd door de motor. Na elit uitgewerkt te hebben geeft dit de uiteindelijke 
bewegingsvergelijkingen van de omgekeerde slinger zie appendix B : 

U = M q + K  met 

J, ++mar2 + m,r2 ++mJ2 sin2(@) -+m,rlcos(P> 
-+m,rlcos(p) 

M = [  +mJ2 

M ~ ~ ~ ~ - ~  ++mJ2@ sin(p)cos(p> ++m,rlB2 sin(P> 
Mwdjvimg-p -+mJ2k2 sin(p)cos(@) +&m, igsin(P> 

(2.3) 

Het is een sterk geometisch niet-lineair systeem. msr2 +$m,12 sin2@) is het aandeel 
van de slinger dat bijdraagt aan de massatraagheid rond a. 3 mJ2&p sin( p) cos( p) is de 
coriolie term. +m,rlfi2 sin@) en -+m,i2k2 sin(p)cos(p> zijn de cenrifugaal termen. 
Er zijn wat opmerkingen te maken aan de hand van de bewegingsvergelijkingen over het 
dynamisch gedrag van de omgekeerde slinger. 
e Wanneer de slinger zich in een horizontale stand bevindt zal het resultaat van grote 

versnellingen van de arm weinig resultaat hebben. Model afhankelijke regelingen 
zullen op dit moment met zeer grote stuursignalen komen. Het is beter om dan de 
regeling even uit te schakelen. 
De slinger is als een stijve staaf gemodelleerd. Dit is in werkelijkheid niet zo. Bij 
regelingen met hoge samplefrequenties kan de slinger in een eigen trilling komen op 
het moment dat hij rechtop staat. Het gewenste gedrag is onaanvaardbaar. 
De coriolie en centrifugaal effecten doen zich voor ds de slinger rechtop wordt 
gezet door een regeling die gebaseerd is op één vrijheidsgraad nl. bèta. De slinger 
staat onder een kleine hoek terwijl de arm ronddraait. Om de slinger rechtop te 
krijgen zal de arm moeten versnellen. Als dit op een onder kritische manier gebeurd 
neemt de hoeksnelheid& toe en zullen de coriolie en centrifugaal effecten groter 
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worden. Zij werken het traagheidseffect tegen waardoor de regeling escaleert. Het is 
zaak zo min mogelijk snelheid in het systeem te brengen zodat de invloed van deze 
effecten klein blijft. 

2.2 De implementatie van het wrijvingsmodel 

ziliiën in deze De ill veïge~jEtìgeì 2.3 beUû&kk wTijvkgm Mwnjvmg-a en i a  lvlw,;jvmg-B 

paragraaf als mogelijke modellen besproken worden. Doordat de 
bewegingsvergelijkingen in één grote integratieloop met een eindig aantal 
integratiestappen in MATLAB en in C++ worden gebruikt kan dit bij een beperkt aantal 
stappen een probleem geven. Het bedoelde probleem treedt op bij het modelleren van de 
coulombse mijvrmg. De viskeuze wrijving is recht evenredig met de snelheid. 

coulom b s e  wrijving v iskeuze  wrijving c o o l o m  b s e  8 v iskeuze  wrijving 

-0.5 

- 1  

U 2 
O 2 - 1  5 2  O 
U 

s n e  Ihe id s n  e Ihe id 

- 1 . 5  - 1  .5 
- 2  O - 2  

snelheid 

figuur 2.2 De wrijving 

Een mogelijke oplossing voor de coulombse wrijving is het schrijven van een if-then 
statement zodat de wrijving zo wordt gemodelleerd dat hij ook bij een beperkt aantal 
integratiestapgen een reëel resultaat geeft. De eenvoudigste statement bestaat uit: 

de mogelijkheid dat de snelheid positief is en de constant wrijving tegenwerkt 

de mogelijkheid dat de snelheid negatief is en dus de wrijving van teken omklapt 

0 de mogelijkheid dat de snelheid nul is en dat de wrijving kleiner of gelijk is aan de 
maximale wrijving afhankelijk van de overgebleven energie. 

&u=  mu-,, a l sv>o  

&u = -Mmu-- a l sv<o  

-MWU-- 5 Mm, < MWU-- als v = O 
Het gebruik van een loop of statement in een loop is funest voor de rekensnelheid. 
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een arctangens of een signfunctie. De 
arctangens en de signfunctie komen qua vorm overeen met de coulombsewrijving. Er 
kan het gevaar ontstaan dat de snelheid niet exact nul wordt. Hoe groter de 
integratiestap hoe groter deze kans wordt. Het gevolg is dat de wrijving op en neer stapt 
van een positieve naar een negatieve wrijving als de snelheid bijna nul is. Dit resulteert in 
een nooit tot stilstand komend systeem. In het ergste geval loopt de positie die constant 
zou moeten worden van zijn constante weg. De reden hiervan is, dat de wrijving 
bepaald wordt met een snelheid uit een vorige integratiestap. 
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Hoofdstuk 3 

De parameteridentificatie 

In dit hoofdstuk zal de toestand van de slinger worden geschat. Bit houdt in dat de 
onbekende parameters die in de bewegingsvergelijkingen voorkomen geschat worden 
door middel van filteren. Het f i  filter is een zogenaamd Extended Kalman filter. Het 
Extended Kalman Filter is afhankelijk van de niet-lineaire systeem matrix A. Deze 
matrix kan volledig, gedeeltelijk of via een numerieke weg gevonden worden. Als eerste 
zal het deelsysteem bestaande uit de as zonder arm en slinger bekeken worden. Hierna 
kan door wat extra proefes de versterkingsfactor van de besturingskast worden 
bepaald. Als tweede zal het deelsysteem bestaande uit de slinger t.o.v. de arm bekeken 
worden. Uiteindelijk wordt het totale systeem bekeken. 

3.1 Het Extended Kalman filter 

Het Extended Kalman filter is een recursieve formulering m.b.t. de parameteridentificatie 
en de toestandschatting voor niet-lineaire dynamische systemen. De toestand van het 
model wordt uitgebreid met de parameters die geïdentificeerd moeten worden. Het filter 
bepaald een nieuwe schatting door de beschikbare schatting te corrigeren met een term 
die het produkt is van een te kiezen versterkingsmatrix K en een innovatiesignaal s(t). 
Het innovatie signaal s(t) is het verschil tussen de gemeten waarde m(t) van de uitgang 
op tijdstip t en de met het model berekende uitgang y(t) gebaseerd op de schatting 2(t) 
op dat tijdstip. In een Euler integratie schema wordt dit: 

Wij willen K zo kiezen dat de fout in de schatting in de een of andere maat zo klein 
mogelijk is. Een mogelijke keus is het spoor van de matrix Se op tijdstip &+i zo klein 
mogelijk te maken. 

Se =E{'U~'U:) ; ' u ~ ~ + ~  = ' U ~ ~ + A ~ ( A ~ - K , C , ) + A ~ ( ' U , - K ~ ' U ~ ~ )  (3.2) 

'U, i+l is afgeleid met een Euler schema.i), is de fout tussen de geschatte toestand en de 
werkelijke toestand plus zijn verwachting: 'U, = x, - 2 + p x .  Voor 'U en 'U geldt het 
zelfde maar dan betrokken op respectievelijk de modelfout, de fout in A én de meetfout, 

de fout in C. A, = 2 is de systeem anab-k die h de volgende paragraaf besproken 

wordt. C, = 2 is de input matrix en bestaat in ons geval alleen uit enen en nullen. Als 

a I. 
a xj 

a y  
a xj 
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de fouten onderling niet gecorreleerd zijn kan de uitdrukking drastisch gereduceerd 
worden. Dit heeft het volgende als resultaat. 

Nio = (I + A tAi)SE ;(I + A tAi)T + S,A t2 

Ni, = (I + A tAi)S, iCT 

Ni, = C;S,;@~ * S,i (3.39 
I 

Ki = -N,N;; 
A t  

SE (i+l) = Nio - A tKiNi 

Bij de implementatie in MATLAB of C++ moet erop gelet worden dat de symmetrie van 
de matrices NiO, Ni2 en Se daadwerkelijk gehandhaafd blijft. Dit is niet vanzelfsprekend. 
De matrixes Sw en Sv zijn diagonale weegmatrixes die iets zeggen over de grootte van 
de mogelijke betrokken fout. Zo zegt de matrix Sv hoe groot de afwijking van de 
meetfout is. De matrix Sw zegt iets over de modelfout. 

3.2 De bepaling van de niet-lineaire 
systeemmatrix 

De systeemmatrix A is in ons niet lineaire geval niet eenvoudig te bepalen. In het niet 
lineaire geval zal er een linearisatie plaats moeten vinden die leidt tot de partiële 
afgeleide van de afgeleide toestand naar zijn toestand. 

a xi A, =- a xj (3.49 

De eerste methode om de A-matrix te vullen is het uitwerken van deze partiële 
afgeleiden. Het komt erop neer dat deze afgeleiden betrokken worden op de 
bewegingsvergelijkingen van hoofdstuk 2. In ons geval is dit een vrij ondoenlijke 
methode als dit op het hele systeem wordt toegepast. Bij de schatting van de 
deelsystemen zal hier nog gebruik van worden gemaakt. 
Een tweede methode is het uitwerken van deze partiële afgeleiden. Het komt er op neer 
dat deze handeling vereenvoudigd wordt door hem om te schrijven. Zie voor de 
uitwerking appendix C. 

(3.59 

De partiële afgeleide van een matrix naar een vector is een kubus met getallen. Hierbij 
moet de toestand constant gehouden worden en de overeenkomende dimensies met 
elkaar vermenigvuldigd worden. 
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Een derde methode is het uitwerken van deze partiële afgeleiden op een manier 
waardoor de partiële afgeleide van de geïnverteerde massamatrix M naar de toestand q 
niet meer nodig is. Zie voor de uitwerking appendix C. 

(3.6) 

Eeai vierde methode is het nuerlek bepalen van de pwtiE%e afgeleide. Dit is mogelijk 
door een loop te schrijven waarin de afgeleide van de toestand steeds verstoord wordt 
en afgetrokken wordt van de ongestoorde toestand en vervolgens wordt gedeeld door 
deze verstoring. Zie voor de uitwerking appendix C. 

Xi(Xj + Ax, u, t) - Xi(Xj, u, t) 
A,(x,u, t) = Ax (3.7) 

Net verschil tussen de vier methoden van het vullen van de A-matrix zit hem in de 
rekensnelheid én de nauwkeurigheid waarmee gezegd kan worden dat deze goed gevuld 
is. Het totaal Uitschrijven van de vergelijkingen is omslachtig maar wel nauwkeurig. Er 
ontstaan onhandelbare grote vergelijkingen waarvan de vraag is of deze sneller worden 
uitgerekend als bijvoorbeeld een dubbele loop. De numerieke dubbele loop is funest 
voor de rekensnelheid. De fout die hier bij gemaakt wordt is van een acceptabele grootte 
(in de orde van honde&duizendste procenten). Echter de uitkomsten zijm altijd goed en 
stabiel op de fout na. De verschillen tussen de vier methoden zijn bekeken in een 
MATLAB-file zie appendix C. 

3.3 De parameteridentificatie van de as 

Na de bepaling van de bewegingsvergelijkingen in het vorige hoofdstuk zullen in deze 
paragraaf de onbekende parameters van de as zonder arm en slinger worden 
geïdentificeerd d.m.v. een gedeelte van deze vergelijkingen zie vergelijking 3.8. 

k*M, = J,& ++ M,, atan(c-6) +Mv;s-a -a (3.8) 

met als uitgebreide toestandm , 
De toestand wordt geschat d.m.v. een Extended Kalman filter zie voor de 
programmatuur appendix D. Het koppel is gerelateerd aan een stuursignaal in het 
interval van -2048 tot 2048. Het werkelijke koppel geleverd aan de as is nog onbekend. 
k * M, is gelijk aan het stuursignaal. De geschatte uitgebreide toestand is de verhouding 
tussen de onbekende parameters. 

, J, , M,, , Mvk-,, 
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4 

3 
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O 0.5 1 0 0.5 f 

coulombse wrijving viskeuze wrijving 
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figuur 3.1 De geschatte toestand van de as 

Het resultaat is goed. De geschatte parameters schommelen in een acceptabel interval. 
120 3.5 J- = 3 [F] M--~ = - [Nm] M ~ ~ - ~  s - [Nm] 

k s  k k 

3.4 De bepaling van de versterkingsfactor 

Om de constante versterkingsfactor k te kunnen bepalen moet een van de termen van 
vergelijking 3.8 bekend zijn. Het bepalen van de k-factor is gedaan door een bekend 
moment op de as aan te brengen. Dit moment wordt gehandhaafd met een zo klein 
mogelijke snelheid waardoor er van vergelijking 3.8 alleen de termen met het 
aandrijvend moment en de codombse wrijving overblijven. Dan is de versnelhg nul en 
de snelheid is constant en zo klein dat het stick-slip-verschijnsel net overwonnen wordt. 
Wet moment wat nu geleverd wordt is nagenoeg gelijk aan de wrijving hlmu-a. 
Het moment is gerealiseerd door een arm met bekende lengte aan de as te monteren en 
hier op een bekende kracht uit te oefenen. De geleverde kracht bij links omdraaien 
resulteert in een moment van 6.97 [Nm]. De geleverde kracht bij rechts omdraaien 
resulteert in een moment van 6.62 [Nm]. 
De grootte van de wrijving is op een alternatieve wijze bepaald met behulp van een PD- 
regeling omdat de spreiding van het gevonden verhoudingsgetal voor de coulombse 
wrijving groot is. De spreiding van de gevonden verhoudingen wordt veroorzaakt door 
de spreiding in de meetwaarden. De spreiding van de meetwaarden kan een mogelijk 
gevolg zijn van de opwarmverschijnselen tijdens het experimenteren. De PD-regeling 
zorgt voor een constante hoeksnelheid. Zie voor verdere uitleg over de PD-regeling ket 
hoofdstuk Regelingen. Het geregelde moment dat de hoeksnelheid constant houdt zegt 
iets over de wrijving bij die snelheid. Nu er voor verschillende snelheden dit moment 
bepaald wordt kan men hier uiteindelijk de wrijvingskarakteristiek bepalen zie figuur 3.2. 
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figuur 3.2 De wrijvingskarakteristiek 

Uit figuur 3.3 blijkt duidelijk dat de wrijvingskarakteristiek tot 10 [m/s] niet alleen een 
Csulombse wrijvingen maar Q Q ~  een viskeuze wrijvingen weergeeft. Boven de 18 [ d s ]  
ontstaat er een afwijking in de versterkingsfactor. Deze afwijking is niet van belang want 
dit valt ver buiten ons werkgebied. 
Nu kan met een grotere nauwkeurigheid de k-factor bepaald worden. Uit figuur 3.3 
blijkt dat een schatting voor de punten van droge wrijving voor linksom en rechtsom 
respectievelijk -1 13 en 102 zijn. Deze waarden voor links- en rechtsom komen in 
verhouding in de buurt bij de waarden 6.97 en 6.62 [Nm]. De k-factor wordt hieruit 
berekend en is 16.5 [-/Nm] 

3.5 De parameteridentificatie van de slinger 

Net zoals in de vorige paragraaf zal in deze paragraaf een gedeelte van de in het vorige 
hoofdstuk gevonden bewegingsvergelijkingen gebruikt worden voor het schatten van het 
deelsysteem. Dit deelsysteem bestaat uit de am met dammin de vrij bewegende slinger. 
De bewegingsvergelijking ziet er als volgt uit: 

(3.9) 

met als uitgebreide toestand: p , b  , Mm+ , Mv,-, , J,. De overige onbekende 
parameters zijn gemeten. m, = 0.2 [kg], 1 = 0.6 [m] en r = 0.3 [m]. 
Dit toegepast in het Extended Kalman filter zoals die in een vorige paragraaf is gebruikt 
werkt minder vanzelfsprekend. De Euler integratie methode vergelijking 3.1 is te lomp 
zodoende is er gebruik gemaakt van een hogere orde integratie methode zoals die in 
MATLAB wordt aangeboden. Zie voor de matlabprogrammatuur appendix D. Zie voor 
de resultaten figuur 3.3. 
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figuur 3.3 De geschatte toestand van de slinger. 

Het resultaat is goed. Van de geschatte parameters is de coulombse wrijving het 
duidelijkst aanwezig. De viskeuze wrijving is te verwaarlozen. De massatraagheid van de 
as en inklemming is te verwaarlozen ten opzichten van de massatraagheid van de 
slinger. Mm-@ s0.02 My&+ = O  J, C O  

3.6 De totale parameteridentificatie 

De totale parameteridentificatie identificeert alleen de massatraagheid van de as, de 
coulombse wrijving en de viskeuze wrijving in alfa. De wrijving in de slinger is te 
verwaarlozen. De massa en lengte van de slimger zijn goed te meten. In tegen stelling tot 
de vorige parameteridentificaties zal nu on-line geschat worden. De totale 
bewegingsvergelijking (2.3) wordt nu gebruikt. De geschatte resultaten wijken niet af 
van de resultaten zoals die in figuur 3.1 zijn gepresenteerd, anders dan dat deze 
resultaten gedeeld zijn door de versterkingsfactor (k=16.5). Zie voor de resultaten 
figuur 3.4. 

I 
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figuur 3.4 De totale geschatte toestand. 

De resultaten zijn goed. De geschatte parameters schommelen in een acceptabel interval. 
Mm-u = 7 M,k-a = 0.4 J, s 0.3. Met de geschatte parameters wordt het model van 
de modelafhankelijke regeling gedraaid. Daarom is er zo'n aandacht besteed aan het 
efficiënt en het snel kunnen bepalen van de systeemmatrix A. Uiteindelijk wordt er toch 
gekozen voor de dubbele loopmethode i.v.m. zijn eenvoudige en degelijke resultaat. Dit 
gaat ten koste van de rekensnelheid. Maar als de parameters bekend zijn, is het niet 
logisch om elke keer opnieuw de parameters te schatten. De regeling met ingevulde 
parameters is veel robuuster omdat hij hogere samplefrequenties aankan. Zie voor een 
verdere toelichting van de regeling het volgende hoofdstuk. Het Extended Kalman filter 
is geschreven in C++ zie appendix E 
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Hoofdstuk 4 

De Regelingen. 

In dit hoofdstuk zal een aantal regelingen aan de orde komen. Als eerste zak de PD 
regeling aan de orde komen die er voor zorgt dat de omtreksnelheid van de as constant 
is. Als tweede zal een zeer eenvoudige fuzzy logic regeling besproken worden die rond 
de twee evenwichstanden op encodernauwkeurigheid de slinger in bedwang houd. Als 
laatste zal een modelsafiankelìjke regeling aan de orde komen. Deze regeling is 
afhankelijk van de geschatte parameters bepaald door een Extended Kalman filter. 
Verder zullen nog enkele problemen die zich voor kunnen doen met betrekking tot de 
samplefrequentie worden besproken. 

4.1 De PD-regeling 

Om iets meer over de wrijving te kunnen zeggen dan alleen datgene dat door Extended 
Kalman filters is gevonden, is er een PD-regeling geschreven die de omtreksnelheid van 
de as constant houdt. Als de as nauwkeurig eenparig kan worden rond gedraaid door 
deze PD-regeling kan men aannemen dat er geen versnellingen aanwezig zijn. Dit houdt 
in dat er geen traagheidseffecten aanwezig zijn. Het geregelde moment is dan gelijk aan 
de wrijving. Het gewenste regelproces is kritisch gedempt. 

P=J,a; D = 2 a 0  
(4. I> 

Door deze regeling met verschillende gewenste hoeksnelheden a te laten draaien krijgt 
men meer informatie over de wrijvingskarakteristiek zoals die in het draaipunt alfa 
aanwezig is. Het resultaat is niet meer dan een indicatie of een bevestiging van de 
gevonden waarden via het Extended Kalman filter. Als bij iedere gewenste hoeksnelheid 
het stuursigaal wordt gemiddeld en vervolgens deze twee tegen elkaar worden uitgezet, 
komt men tot de wrijvingskarakteristiek. De wrijving linksom blijkt groter te zijn dan de 
wrijving rechtsom, zie figuur 4.1. In het rechter plaatje treedt na +lOm/s een 
nietlineairiteit op van de versterkingsfactor. 
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figuur 4.1 De wrijvingskarakteristiek 

zie voor de uitwerking van deze regeling in C++ appendix E. 

De fuzzy regeling die in deze paragraaf is toegepast is van een uiterst eenvoudige vorm. 
De regeling bestaat uit vijf driehoekigvormige lidmaatschapsfuncties zie figuur 4.2. 

figuur 4.2 fuzzy 

Een lidmaatschapsfunctie is in een bepaald gebied actief. Twee functies lopen naar plus 
en min oneindig. Deze lidmaatschapsfuncties krijgen een PID-achtige fout aarrgeboderr 
E = Pp + Db + 11 p. Bij een fout E zijn maximaal twee lidmaatschapsfuncties actief. Een 
oppervlakte weging van deze actievelichaatschaps€uncties maal de intensiteit die bij 
zo’n functie hoort is de grootte van het stuursignaal. De intensiteit van de middelste 
lidmaatschapsfunctie is nul. A l s  de fout nul is, is alleen deze functie actief en is het 
stuursignaal nul. Na het tunen van de regeling blijken er P, I en D parameters te zijn die 
een zeer robuust resultaat geven. Deze regeling is voor beide evenwichtstanden te 
gebruiken. Het verschil zit hem in de intensiteit behorende bij een bepaalde 
lidmaatschapfunctie. De intensiteit voor het regelen in de bovenste evenwichtstand is 
omgekeerd aan die in de onderste evenwichtstand. Dit is logisch want een negatieve fout 
boven heeft een omgekeerde correctie nodig ten opzichte van die van onder. Het 
resultaat is zo goed dat de slinger op encoder nauwkeurigheid omhoog wordt gehouden. 
De wrijving van de slinger is zo klein dat hij niet uit zichzelf rechtop blijft staan. Na het 
eindigen van de regeling valt de slinger langzaam om. Zie voor de resultaten figuur 4.3 
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figuur 4.3 Resultaten van de fuzzy regeling. 

Zie voor de C++ code van de fuzzy regeling appendix E. Deze regeling is erop 
gebaseerd dat de slinger met de hand in één van de twee evenwichtstanden wordt gezet 
voordat de regeling begint. De regeling verstoort deze evenwichtstand, vangt de 
verstoorde toestand op en brengt hem terug in de evenwichtstand. 

4.3 De modelafhankelijke regeling. 

De modelafhankelijke regeling is gebaseerd op een zeer eenvoudig lineair gewenst 
kritisch gedempt regelgedrag: p + 20,6 + o i p  = O. De geschatte parameters uit het 
hoofdstuk parameteridentificatie worden aan de bewegingsvergelijking toegevoegd. fi 
wordt uit de bewegingsvergelijking geëlimineerd. De bewegingsvergelijking 
U = MQ + K wordt om geschreven naar q = M-' (U - K) . In elementen uitgeschreven 
geldt voor het tweede element van q : 

Dit ingevuld in ons regelgedrag geeft het stuursignaal: 
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Deze regeling zorgt alleen voor het omhoog brengen van de slinger. Als de siinger door 
de horizontale stand heen gaat wordt de regeling even uit geschakeld. Iedere correctie 
met wat voor geweld dan ook heeft geen zin op dat moment. Dit is ook terug te vinden 
in de regelwet. Als de slinger horizontaal hangt is M(I,~) klein en dat is wagen om 

eenzelfde ïegehg maar met eem grotere Q. Daarbij wordt er een P-regeling op de 
snelheid van de arm aan toegevoegd zodat de arm tot stilstand komt. Het resultaat is 
goed. Als de slinger iets van wrijving had gehad dan was hij rechtop blijven staan. Er 
zijn twee versies van deze regeling. Bij de eerste versie word en de Parameters on line 
geschat. Deze parameters worden vervolgens aan de bewegingsvergelijkingen mee 
gegeven waarna de regeling een stuursignaal hiermee genereerd. Het nadeel is dat de 
rekentijd groot is en dat dus de samplefrequentie klein moet blijven. Een voordeel 
hierbij is dat de slinger heel rustig omhoog wordt gebracht. 
De tweede versie regelt zonder van te voren de toestand te schatten. Met is ook niet 
nodig als de parameters bekend is deze te blijven schatten. Deze regeling kan veel 
grotere samplefrequenties aan. De regeling is erg robuust. Als  gevraagdt wordt naar 3.n 
te draaien, dan draait hij zonder moeite eerst een rondje extra en vervolgens wordt de 
slinger rechtop gezet. Zie voor de resultaten figuur 4.4 . 
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figuur 4.4 De resultaten van de regeling zonder toestandschatting. 
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figuur 4.4 De resultaten van de regeling met toestandschatting. 

Op dit moment kan de fuzzy regeling worden ingeschakeld en kan de slinger tot een 
vrijwel absolute stilstand worden gebracht. Zie voor de C++ code appendix E. 

4.4 Problemen m.b.t. de samplefrequentie 

Doordat de berekeningen in de C++ code tijd kosten is het opvoeren van de 
samplefrequentie beperkt. De software TCE zoals die hier gebruikt is geeft de 
mogelijkheid de sampletijd te verifiëren. Met ieder experiment wordt een kolom mee 
gegeven met informatie over het aantal tellen dat de processor moet wachten. De 
processor moet tellen tussen het opnieuw binnen halen van de meetwaarden én de laatste 
berekening die periodiek worden uitgevoerd. Deze kolom heet wait en geeft 
achtereenvolgens het minimaal, maximaal en gemiddeld aantal tellen. Als nu twee 
experimenten worden uitgevoerd met verschillende samplefrequenties dan kan men met 
het gemiddeld aantal tellen bereken wat de maximaal haalbare samplefiquentie is. 
Als blijkt dat de maximaal haalbare samplefrequentie niet toereikend is kan men 

proberen de volgorde van berekenen, metingen binnen halen en het stuursignaal de deur 
uit doen, veranderen. Er kan een faseachterstand ontstaan die overbodig is. Het 
communiceren van de computer met de besturingskast kost tijd. Het binnenhalen van de 
nieuwe meetwaarden wordt vooraf gegaan door het tellen van de processor. De ideale 
volgorde is als volgt: 
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1 sampletijd 
De filtervoorbewerking moet zoveel mogelijk berekeningen doen. Zodra de metingen 
binnen zijn moet zo snel mogelijk het filter aangepast worden en de regelwet de deur uit. 
Er is nu eenmaal verschil tussen de tijd dat het stuursignaal de processor “verlaat” en de 
tijd dat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 De Conclusies 

Aan de hand van deze stage kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
Het gebruik van het Extended Kalman filter geeft ondanks dat het gebaseerd is op 
een linearisatie van het sterk geometrisch nietlineaire systeem een goed resultaat. 
Het gebruik van het Extended Kalman filter geeft ondanks dat het gebaseerd is op 
een Euler integratie schema een goed resultaat. 
Het gebruik van een regeling afhankelijk van het model zoals die hier is gebruikt 
geeft ondanks zijn eenvoud een goed resultaat. 
Het regelen met verschillende samplefrequenties geeft de mogelijkheid de slinger met 
een rustig gedrag naar boven te krijgen om vervolgens met een hogere 
samplefrequentie de slinger tot stilstand te dwingen. Echter niet te hoog in verband 
met het in eigenfiequentk brengen van de slinger. 

5.2 De Aanbevelingen 

Naar aanleiding van deze stage kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan ten 
aanzien van de omgekeerde slinger: 

Ea is niet diep op het bepalen van de wrijving op de as ingegaan. De 
systeemidentificatie kan worden uitgebreid met meer afhankelijkheden in de wrijving. 
De wrijving is bijvoorbeeld afhankelijk van de draairichting. Ook het stick slip 
verschijnsel is dominant aanwezig. 
De regelingen die tot nu toe zijn toegepast voor het omhoog brengen van de slinger 
zijn modelafhankelijk. Het regelen zonder de kennis van een model kan een 
eenvoudiger en snellere oplossing geven. 
Het systeem is qua capaciteit veel te zwaar. Wat zijn de mogelijkheden die deze 
capaciteit met zich mee brengen tot het meest snelle omhoog brengen van de slinger. 
Waar liggen de beperkingen van dit systeem? Zitten de beperkingen in de 
communicatiesnelheid van de computer via de besturingskast? 
De gevolgen m.b.t. de eigentrilling van de relatief stijve slinger zijn duidelijk 
aanwezig. Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met een flexibele slinger 
waardoor het in regeltechnisch opzicht complexer wordt. 
Een stap verder is het systeem uitbreiden met een tweede slinger waardoor het 
probleem in regeltechnisch opzicht nog complexer wordt. 

! 
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Appendix A 
Met behulp van een com-poort kan de computer met de besturingskast communiceren. De 
kast is via het programma 'IELIX instelbaar. De instelling die ervoor zorgt dat de motor een 
constant koppel levert is hieronder gegeven. Eben 1 en 2 zijn twee mogelijkheden waarop de 
kast ingesteld kan worden. In verband met het eenzijdg gebruik van deze kast zijn de beide 
Instekgen geli-&. 

EBEN 1 & 2 
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Appendix B 

Met behulp van 

afgeleid. q =[i] 
Lagrange worden hier onder de bewegingsvergelijkingen voor de slinger 

is de kolom met de vrijheidsgraden. 

... i'""(")] 
i, = (r-c)sin(u) is de radiusvector waarmee de positie van de arm wordt vastgelegd. 

Hierna volgt de uitwerking van de kinetische energie van de arm volgens formule (2.1). 

I [ (1-4>cos(B) 

rcos(u)+(1-4)sin(a)sin(B) 
'sirng, = rsin(a)-(1-4)cos(a)sin(B) is de radiusvector waarmee de positie van de slinger 

wordt vast gelegd. Hierna volgt de uitwerking van de kinetische energie van de slinger 
volgens formule (2.1). 

- 

r2++Z2sin2((B) 
T=*m,[a @][ -+rz cos( p ) 



De totale kinetische energie van de slinger is: 

T,, = + ~ , c i ~  ++muci2r2 ++m,(r  2 a - 2  +Tz 1 2 a * 2  sin2(p )-r~cip' cos(p )+Tz 1 2 '  '1 

Hier onder zal de vergelijking van Lagrange formule (2.2) verder worden uitgewerkt 

Q Z - ( T , ~  )-T,,+V,,  

Dit geeft uiteindelijk de ~ e w e g ~ g s v ~ ~ g ~ i i j ~ n g e n  zoals die in fsnnrrle 2.3 zijn gegeven. 

d 
dt 

1 J,& +jmur2ci +m,r2ci ++m,E2cisin2(P )-+m,r~p'  cos(^ ) 
T , ,  = -zm,rZa 1 cos(p )++m,i'@ 

Q =  



Deze bewegingsvergelijkingen kunnen in de volgende vorm worden geschreven: 
U = M q + K .  
Hierin is U een kolom met twee elementen, q een kolom met de dubbele afgeleide van 
de vrijheidsgraden, M een twee bij twee massamatrix en K een kolom met de corriolli, 
centrifugaal en wrijvingstermen. 

1 M=[ -2 msrl cos(p) +mJ 2 

1 
J, ++mar2 +msr2 ++m,i2sin2(p) -+m,rlcos(f3) 

M,, ++rn,i2c@sin(p)cos(p) ++msrlb2sin(p> 
Mw-, -~m, i2&2s in (~ )cos (~ )+fm, lgs in (~ )  



Appendix C 
Het bepalen van de systeem matrix A kan op een aantal verschillende methoden. De _ _  

d x  eerste methode is het uitschrijven van de partiële afgeleiden volgens A = - . Het draait a x  
hier eigenlijk om het tweede en vierde element van toestand x die overeenkomen met q 
uit de bewegjngsvergelijkingene 

Be tweede methode is het omschrijven van deze partiële afgeleiden. De 
bewegingsvergelijkingen kunnen op de volgende manier worden uitgeschreven 
q = M-'K met K = U - K 
(q+sq) =(M-' + ~ M - ' ) ( K + ~ K )  

sq = M-%K + ~M-'K 

dit van elkaar afgetrokken geeft 

Ce partiële dgeleide van een matrix naar een kolom is kubus met getallen. Hierbij moet 
de toestand constant gehouden worden. Er moet ook opgelet worden welke dimensies 
met elkaar vermenigvuldigd worden. 
De derde methode is het omschrijven van deze partiële afgeleiden. De 
bewegingsvergelijkingen kunnen op de volgende manier worden uitgeschreven 
K = Mq met K = U -K 
K + 6K = (M + 6M)(q + 6q) 
dit van elkaar afgetrokken geeft 
6K = M6q + 6Mq 

64 = M-'(6K -8Mg) 

De partiële afgeleide van een matrix naar een kolom is een kubus met getallen. Hierbij 
moet de toestand constant gehouden worden. Er moet ook opgelet worden welke 
dimensies met elkaar vermenigvuldigd worden. 
De vierde methode is het benaderen van de partiële differentiaal vergelijking door middel 
van een numerieke loop. 

A, (x, u, t) = 

In een loop ziet dat er als volgt uit. 

Xi(Xj +Ax,u,t)-xi(xj,u,t) 
Ax 

X1 =hew-vgl(x,mas); bewegingsvergelijking zonder verstoring 



for ii=l: 10; -begin loop 
dx=zeros( 10,l); 
dx(U)= 1 e- 10; -verstoring 
xx=x(: ,i)&; -verstoring toevoegen aan de toestand x 
X2=bew_vgl(xx,mas); -bewegingsvergelijking met verstoring 
A(: ,ii)=(X2-Xl)/dx(U); -kolomsgewijs vullen van de maûix-A 

end -eind loop 

De vêrsiöring is nu absoluut. uit kan probiemen geven met de floating point notatie 
waarmee numeriek gewerkt wordt. Een grote toestand opgeteld met een onherkenbare 
fout geeft in de A matrix een nul terwijl daar een niet te verwaarloosbaar getal had 
kunnen staan. Een relatieve fout kan dan een oplossing bieden. De fout is dan 
afhankelijk van de toestand waaraan de fout wordt toegevoegd. De oplossingen van 
deze methode zijn stabieler. Maar als het goed Is ligt de toestand zoals die hier geschat 
is binnen bepaalde tientallen en kan het geen kwaad om met een absolute fout te werken. 



Dit programma vergelijkt methode 1 met methode 4. De matrix die gevuld wordt is 
gebaseerd op de bewegingsvergelijking (3.9). Als eerste worden de meetwaarden 
geladen. Aan de hand hiervan zullen de matrices worden geverifieerd. Als tweede wordt 
met de dubbele loop de matrix volgens methode 4 berekend. Als derde wordt de matrix 
volgens methode 1 uitgerekend. En als laatste wordt per element de relatieve fout 
berekend die de twee methoden verschillen. De grafische afwerking is weg gelaten. 

clc, clear, close 
load sling2 
t=B;dt=d !af; 

nr=max(size(zl )) ; 
Z l  =Zl(46:1700); 

for i= l  :nr-2; 

t(i+ 1 ) =t(i)+dt; 

x(:,i)=[zi (i) (-zi (i)+zd (!+!))*sf Q.QQ1 S.025]'; 

%bereknening van bewegingsvergelijking zonder verstoring 

X I  =bew-vgll (O1x(:j)); 

for ii=l:4; 

% aanmaken van verstoring 

dx=zeros(4,1); 
dx(ii)=l e-i  O; 
xx=x( :, i)+dx; 

Y0berekening van bewegingsvergelijking met verstoring 

L 

%berekenen van de systeemmatrix A volges methode 4 

A i  (:,ii)=(X2-Xi)/i e- i  O ;  

clear dx xx 

end 

Yoberekenen van de systeemmatrix A volges methode 4 

A2t=-(x(3,i)*atan( i 0*~(2,i)))/(O.S*pi)-x(4,i)*x(2,i)-0.55917*sin(x( 1 ,i)); 
A2n=0.02166; 

A21 =(-0.55917*cos(x( i ,i)))/A2n; 



A22=(-(20*~(3,i))/(pi*( 1 +100*~(2,i)~2))-~(4,i))/A2n; 
A23=-(atan( 1 O*x(2, i)))/(A2n*OS*pi) ; 
A24=-x(2 , i)/A2n; 
A2=[0 i O O ;A21 A22 A23 A24;O O O 0;O O O O]; 

z(i,:)=[(Al(l12)-A2(1 ,2))/A2(1,2) (AI (2,1)-A2(2,1))/A2(2,1) (Al  (2,2)-.-.. 
A2 (2 , 2))/A2 (2 , 2) (A 1 (2,3) -A2 (2 I 3 ) ) m  (2 I 3) (A! (2 , 4)- 

A20 +))/A2 (2 I b)] ; 

end 



Dit programma vergelijkt methode 2,3 en 4 met elkaar. De matrix die gevuld wordt is 
gebaseerd op de bewegingsvergeiijking (2.3). De toestand die gebruikt is komt overeen 
met die van paragraaf 3.6. Als eerste worden de meetwaarden geladen. Aan de hand hier 
van zullen de matrices worden geverifieerd. Als tweede wordt met de dubbele loop de 
maúix volgens methode 4 berekend. Als derde wordt methode 3 berekend. En als vierde 
wordt methode 2 berekend. Gedeelten van methode 2 en 3 zijn hetzelfde en zullen dan 
ook in bijde berekeningen gebruikt W Q X ~ ~ .  De relgtieve hut die per eleznent van de 
máîïix gemaakt wordt, wörcii als laatste berekená. Eet grafiscne gedeeite is weggelaten. 

close, clg, clc, clear 
load d:\tce\exp-ipìrobl o u t  
load d :\tce\exp-i p\rob 1 i n  

xout=x;clear x 
Meet=z; 
t=O;dt=l/Sf; 

for i=l :n-2; 

t(i+l)=t(i)+dt; 

x(:,i)=[z(i,I) (z(i+l ,I)-z(i,l))*sf z(i,2) (z(i+l ,2)-z(iI2))*sf 30 O 31'; 

XI  =bew_vgl3( [x( :,i)', u( i)]') ; 

for ii=l :7; 
if (ii>7), end; 
dx=zeros(7,1); 
dx(ii)=l e-5*x(iiIi)+l e-I O; 
xx=x( :,i)+dx; 

AA1 (:,ii)=([X2(2)-XI (2); X2(4)-X1(4)])/(1 e-5*x(ii,i)+l e-1 O ) ;  

clear dx xx 

end 

s3 =si n(x(3, i)) ;c3 =cos(x( 3 , i)) ; 
, 

m l  I =  x(7,i) .... 
+0.2*0.3A2. .. . 
+( 0.2*(0.57*~3)~2)/3 ; 

m l  2= -0.2*0.3*0.57*~3/2; 
m22= (0.2*0.57*0.57)/3; 
M= [nil 1 rn12;ml2 m22]; 



KK12= -2*0.2*0.57A2*x(4,i)*s3*c3/3.. .. 
-(2*x(5,i)*1 OOO)/(pi*( 1 +(1000*~(2,i))~2)). . . . 
-x(6, i) ; 

KK13= -2*0.2*0.57A2*x(2,i)*x(4,i)*(c3A2-s3A2)/3.. . . 
-0.2*0.3*0.57*~(4, i)"2*c3*0.5; 

KK14= -2*0.2*0.57A2*x(2,i)*s3*c3/3. ... 
-0.2*0.3*0.57*2*~(4,i)*c3*0.5; 

KK15= -atan(d OOO*x(2, i)j/(O.§*pi) ; 

KK16= -x(2, i) ; 

mmd a= -XI (2); 

KK22= 2*0.2*0.57"2*~(2, i)*s3*c3/3; 

KK23= +0.2*0.57A2*x(2, i)"2*(~3~2-~3~2)/3.. . . 
-0.2*0.57*9.81*~3*0.5; 

mm23= -0.2*0.3*0.57*~3*0.5*X1(2) 

KK24= -2*1 OOO*O.O25/(pi*(l+(l OOO*x(4,i))*2)) .... 
-0.025; 

AA2=M\[O KK12 KK13+mm13 KK14 KK15 KK16 mm17 
OKK22KK23+mm23KK240 O O 1; 

M113= - 1 75800000*~3*~3.. . . 
/(I 758*~3~2-50000*~(7,i)-1 983)"2; 

M117= -2500000000.. . . 
/(I 758"c3A2-5066g*x(9,i)-l 983)"2; 

M I  23= -750000*s3*( 1 758*~3~2+50000*~(7, i)+ 1 983). . . . 
/(19*(1758*c3A2-50000*x(7,i)-1 983)"2); 

M127= -37500000000*~3.. . . 
/(I 9*(1758*~3~2-50000*~(7,i)-1983)~2); 

M223= -22500000*(50000*x(7,i)+l983)*s3*c3.. . . 
/(361*( 1 758*~3~2-50000*~(7, i)- 1 983)"2) ; 

, 

M227= -562500000000*~3"2.. . . 



/(361 *(I 758*~3~2-50000*~(7,i)-1983)~2); 

K1= u(i) .... 
-x(5,i)*atan( 1 OOO*x(2,i))*2/pi.. . . 
-x(6, i)*x( 2, i). . . . 
-2*0.2*0.57A2*x(2,i)*x(4,i)*s3*c3/3. ... 
-0.2*0.3*0.57*~(4,i)~2*~3/2; 

K& -0.025*s?gn(l OOO*Ä(4,i))*2/$i.... 
-Q.Q25*~(4,i). . . . 

-0.2*0.57*9.8 1 *~3/2; 
+0.2*0.57A2*x(2,i)A2*s3*c3/3.. . . 

AA3= M\[Q KK12 KMI3 KM14 KMI5 KMI6 O 
O KK22 KK23 KK24 O O O]+ .... 

[O O M113*Kl+M123*K2 O O O M117*Kl+M127*K2 
O O M123*KI+M223*K2 O O O M127*Kl+M227*K2]; 

%clc,AAl -AA2,AA1 -AA3,pause(0.7) 

AAAl(i,:)=[AAI(I,:) AA1(2,:)]; 

MA2(i ,  :)=[AM( 1 , :) AA2(2, :)I; 

AAA3(i,:)=[AA3(II:) AA3(2,:)]; 

end 
Q=AAAI -AAA2; 
QQsAAAl -AAA3 
QQQ=AAA3-AAA2 

Q=Q./(AAA3+1 e-1 O); 
QQ=QQ./(AAA3+1 e-i 0); 
QQQ=QQQ./(AAA3+1 e-i o); 



Appendix D 

Een algemene motivatie voor het vullen van de weegmatrices Sv en Sw gebruikt in de 
vergelijkingen 3.3 is als volgt. Zijn de metingen van een goede kwaliteit, dan zijn de 
diagonaal elementen van de weegmatrix Sv klein. De diagonaalelementen van de 
weegnaztrix Sw zeggen iets over de msdelfcmteri vm het model beschreven in de 
systeemmatrix A. Het eerste element zegt in hoevere a gelijk is aan & . Dit is een klein 
getal want de zekerheid is groot. Het tweede diagonaal element zegt in 
hoevere6 gelijk is aan 

enige twijfel. De grootte van de diagonaal elementen betrokken op de uitgebreide 
toestand is afhankelijk vam de mogelijke variantie hierin. Se heeft dezelfde aard maar 
deze zal tijdens de berekening zich ontwikkelen tot een stabiele matix. Als de 
weegmatrixes te fanatiek worden gemaakt is dit te vergelijken met het plaatsen van 
polen richting min oneindig. Dit heeft tot gevolg dat een stijf filter ontstaat. 

IC 7 a,a , dit is het model. Dit getal zal minder klein zijn i.v.m. 

In deze appendix staat de programmatuur vermeld zoals die is toegepast bij het schatten 
van de toestand. Allereerst wordt de matlabfile getoond die de toestand van de as schat. 
De uitgebreide toestand van de as is als volgt: alfa, alfa punt, de massatraagheid van de 
as, de coulombse wrijving in alfa en de viskeuze wrijving in alfa. Het programma is ds 
volgt opgebouwd. Als eerste wordt de meetdata verkregen met T4 geladen. Vervolgens 
worden de begintoestand en de weegmatrices opgemaakt. Het stuursignaal dat in T4 
gebruikt is wordt op nieuw aan gemaakt. En dan begint de eigenlijke loop. In deze loop 
wordt als eerste de tijd bijgehouden. De A matrix wordt op methode 4 gevuld. Hierna 
komt het filter. De symetrische matrices worden gedwongen symetrisch te blijven. Na de 
loop wordt het resultaat grafisch afgehandeld. 
clg,clc 

Jas=input('geschatte massatraagheid ? I ) ;  

Mw=input('geschatte coulombse wrijvingingskoppel ? ') ; 
b=input('geschatte fiskeus wrijvingskoppel ? I )  ; 

Se=diag([0.000001 0.000001 1 1 I]); 
Sw=diag([0.000001 0.000001 0.05 1 0.051); 
sv=0.00000001; 

x=[O;O;Jas;Mw;b]; 
for jj=1:5 
kk=size(x) ; 
kk=kk(l,2); 
~ = [ 0 ; 0 ; ~ ( 3 ,  kk);x(4,kk) ;~(5,kk)]; 

M=zl-zl (I!IMM=IO;af*diff(zd!!; 
Mas=[uc*ones(size([l :na])) zeros(size([ 1 :nr-na]))]; 
dt=l/sf;t=O; 
k=max(size(zl )) ; 



for i=l :k; 
t(i+l)=t(i)+dt; 

A2t=Mas(i)-(x(4,i)*atan( 1 O*x(2, i)))/(OS*pi)-x(S,i)*x(2,i) ; 
A22 =- (20*x( 4, i))/(x(3, i)* pi*( 1 + 1 OO*x( 2, QA2)) -x( 5, i)/x( 3, i) ; 
A23=-( 1 /x(3, i)"2)*A2t; 
A24=-( atan( 1 O*x( 2, i)))/(x(3, i)*OS*pi) ; 

&[O i 0 O O;O A22 A23 A24 A25;0 0 0 0 O;O O O O O;û O 0 0 ój; 
A25=-x(2, i)/x(S, i) ; 

c=p o o O O ] ;  

chi=[x(2,i) A2t/x(3,i) O O O]';  

idtA=ep(5)+dt*A; 
NiO= IdtA*Se* IdtA+Sw*dtA2; 
Ni O = ( N i O+ N i 0')/2 ; 
Nil =IdtA*Se*C'; 
NE=C*Se*C'*§v; 
Ni2=( Ni2+Ni2')/2; 
Se=NiO-Nil *inv(Ni2)*Ni11; 
Se=( Se+Se')/2; 
s=M(i)-x(1 ,i); 
K=(l /dt)*Nil *inv(Ni2); 
x(:,i+l) =x(:,i)+dt*chi+dt*K*s; 

end 
t=t(l :k); 
X=X( :, 1 :k) ; 
subplot(2 1 1 ),plot(t, M ,t,x( 1 , :)) 
subplot(212),plot(t,x(2, :),t, MM) 
pause 
subplot( 1 1 1 ) 
subplot(221 ),plot(Mas) 
sU=pl~t(222),pDotit,x(~, :i) 
subplot(223),plot(t,x(4, :)) 
subplot(224),plot(t,x(5, :)) 
pause 
subplot(l11) 
end 

%dic 5.34 

%dic 5.35 
%di@ 5.36 

%dic 5.39 

%dic 5.43 
%dic 5.38 
%dic 5.41 



Als tweede wordt de matlabfie getoond die de toestand van de slinger schat. De 
toestand is als volgt beta, betapunt, de massatraagheid van de inklemming, de coulombse 
wrijving in beta en de viskeuze wrijving in bèta. De meetdata wordt verkregen door het 
laten vallen en uitslingeren van de slinger. In wezen is dit programmma qua opzet niet 
veel anders als het vorige. 

close, clear, clg , clc 
load sling1 
I=0.57;mc=0.208; 

Mw=0.0001 ;b=0.001 ;JO=O.I ; 

Se=diag([0.0001 0.0001 1 1 I]); 
Sw=diag([0.0001 0.0001 1 1 I]): 
sv=0.0001; 

M=zl ;MM=[O;sf*diff(zl )]; 
dt=l/Sf;t=O; 
x=[M( 1);O;Mw;b;JOI; 
k=max(size(zl )); 
for i= l  :k; 

t(i+l)=t(i)+dt; 

A2t=-(x(3,i)*atan( 1 O*x(21i)))/(0.5*pi)-x(4,i)*x(2,i)-0.5*ms*9.81 *sin(x( 1 ,i)); 
A2n=x(5, i)+(m~*1~2)/3+0.00001; 

A21 =(-0.5*ms*9.81 *cos(x(l ,i)))/A2n; 
A22=(-(20*x(3,i))/(pi*( 1 +I 00*~(2,i)~2))-~(4,i))/A2n; 
A23=- (atan (1 O*x( 2 , i)))/(A2n *O. 5*pi) ; 
A24=-x(2, i)/A2n; 
A25 =-A2t/( (A2 n) A2) ; 
A=[O 1 O O O;A21 A22 A23 A24 A25;O O O O 0;O O O O 0;O O O O O];  
C=[1 o o o O];  

chi=[x(2,i) A2t/A2n O O O]'; 

IdtA=eye(5)+dt*A; 
NiQ=ld~*Se*ldtA9Sw*dr2 ; 
NiO=( NiO+Ni0')/2; 
Nil =IdtA*Se*C'; 
Ni2=C*Se*C1+Sv; 
Ni2=( Ni2+Ni2')/2; 
Se=NiO-Nil *inv(Ni2)*Ni11; 
Se=(Se+Se')/2; 
s=[M(i)-x(1 ,i)]; 
K=( 1 /dt) * Ni 1 *i nv( N i2) ; 
x(:I i+l )=x(:, i)+dt*chi+dt*K*s; 

Yodic 5.34 

Ydic 5.35 
%dic 5.36 

I 

%dic 5.39 

%dic 5.43 
Ydic 5.38 
Ydic 5.41 

end 



t=t(l Ik); 
x=x(:,~ Ik); 
SU bplot (2 1 1 ) I pl ot(t I MI t Ix( 1 , :)), tit le(' beta') 
subplot(21 2),plot(t,x(2, :),t,MM),titIe('betapunt') 
pauseldg 
subplot(221),plot(t1x(3,:)),title('coulombse wrijving') 
~eibpIot(222),pCo~(~,x(4, :)) ,title('fiskeune wrijving') 
subpiot(223 j ,piot(t,x(5, ) j ,titie('massa traag heid'j 
pause,clg,subpiot(I I I )  
end 



Als derde wordt de matlabfile getoond die de toestand van de slinger ook schat. De 
toestand is als volgt beta, betapunt, de coulombse wrijving in beta en de viskeuze 
wrijving in beta. De meetdata wordt verkregen door het laten vallen en uitslingeren van 
de slinger. In wezen is dit programmma qua opzet niet veel anders als het vorige. Alleen 
is er nu gebruik gemaakt van methode 4 voor het bepalen van de systeem matrix. Dit is 
gedaan omdat de bewegingsvergelijking ook wordt gebruikt door de integratie routine 
ode23 binnen matlab. 

ciöse,cig,cic,ciëär 
ioäd slim@ 

Se=diag([0.0001 0.0001 1 1 I]); 
Sw=diag([0.0001 0.0001 1 1 I]); 
§v=0.0001; 

Meet=zl -zl (l)+pi; 
Meet=Meet(46:1700); 
nP=max(§ine(Me@t(~l ))); 
t=O;dt=l /sf; 

piot(ñíieet),title('beta') 
pause 

y=[Meet(l) (-Meet( I)+Meet(2))*sf O O]'; 
t=0;1=0.57; 

for i=l :nr; 

t (i + 1 ) =t (i) +d t ; 

%bereknening van chi zonder verstoring 

for ii=l:4; 

% aanmaken van verstoring 

dx=zeros(4,1); 
dx(ii)=l e-1 O; 
xx=y( :,i)+dx; 

%berekening van chi met verstoring 

%berekenen van de Jacobiaan Matrix A 

A(:,ii)=(X2-X1)/1 e-1 O 



clear dx xx 

end 
% het Extended Kalman Filter 

C=[1 o o O];  

IdtA=@y@(4)+dt*A; 
Niö= i&A*Se*idw+Sw"&"2 ; 
NiÖ=(NiO+NiO')/Z?; 
Nil =IdtA*Se*C'; 
Ni2=C*Se*C+Sv; 
Ni2=( Ni2+Ni2')/2; 
Se=NiB-Ni i *inv( Ni2)*Ni 1 '; 
Se=(Se+Se')/2; 
s( :,i)=Meet( i, :)'-C*y( :, i) ; 
K=(l /dt)*Nil *inv(Ni2); 

%aic 5.34 

%dic 5.35 
%dic 5.36 

%dic 5.39 

%dic 5.43 
%dic 5.38 

tO=t( i) ;tfinal=tO+dt; yO=y( :i i) ;tol= 1 e-3 ;trace=O ; 
[tt,yyy]=ode45('be~-vgll ',tO,tfinal,yO,tol,trace) ; 
y( :, i+l )=yyy(max(size(yyy)), :)'+dt*K*s( :, i) ; %dic 5.41 

end 

t=t( 1 :nr); 
y=y(:,l :nr); 

subplot(2 1 1 ), plot(t, y( 1 I :),t, Meet(:, 1 )), title('a1fa') 
subplot(212),plot(y(2, :)),title('alfapunt') 
pause,clg 
plot(t,s( 1 , :)),title('fout-alfa') 
pause,clg 
subplot(221),plot(t,y(3, :)), title('f iskeuze-beta') 
sub pl si(2 223 , p I ot(t, y (4 I :) 1, tit! e i' m ass at raag h e id') 
pause,clg,subplot(l11) 



Appendix E 
In deze appendix komt de programmatuur van een aantal regelingen aan de orde. Aller 
eerst een PD regeling dan een eenvoudige fuzzy regeling en als laatste een model 
afhankelijke regeling met en dan zonder parameteridentificatie. 

P cspeed.c */ 

#include dce.h> 
#include cstdio. h> 
#include cmath. h> 

#include "exp-ipdef" 

double sf; 
double P, D,vd,zd,v,oldz,zO; 
int n; 

double WI,z[21; 
double wait[3]; 

void 

1 

void 

1 

void 

epiiog(void) { 
m l-open("cst-out", 1 ) ; 
ts-save-ai i( 1 ) ; 
ml_put-vec(wait,3,"wait"); 

CLaw(void) { 
zd=zd+vd/sf; 
v=(z[O]-oldz)*sf; 
oldz=z[O]; 
U[O] = P*(zd-z[O]) + D*(v~-v) 

run(void) { int i; 
exp-ini t (z ,  2, u, 1 /sf, wait) ; 
zQ=L[Q]; 
z[0]=z[0]-z0; 

for ( i=O; icn; i++ ) { 
exp_geto ; 
z[0]=z[0]-z0; 
t s j  ut-ai I () ; 
C Law () ; 
expjuto ; 

Ï 



1 
exp-f i n i () ; 

1 

void main(void) { 
m lopen ("cst-in'Il O) ; 
sf = mI-get-scalar("sf",100); 
n = (ina)rnC_c3i~a-§calaP("n",a 8); 
P = mi_get-scaiarj"P",zöo); 
D = mi-get_scasari"i9",2gg); 
vd = ml-get-scaIar("vd",S); 

r* end of cspeed.c */ 



/* fuz2y.c *I 

#include ctce. h> 
#include estdlib.h> 
#include estdio. h> 
#include <math. h> 

double fuz(doubie eps); 
double 
void get-z(void); 

mu(double eps,int i, int itype); 

double sf , uc; 
int na,nl ,nm,nr; 
mat mbr,rule,sccile; 
double pa,da,ia, kgain; 

double I, z[2]1zz[21; 
double wait[3]; 
double yt,ytplus,ydot,err,yref ; 

extern double enc_dbuf[2]; 
double dbufl[2]; 

void epilog(void) { 
ml-open("fuz-out", 1) ; 
ts-save-all( 1); 
mlgut-vec(wait ,3 ,"wait") ; 

1 

void run(void) 
a 

int i; 
double soe; 

exp-init (z,2, u 1 /sf, wait) ; 

yref =z[ 1 ] ; 
zz[ 1 ]=z[l 1-yref ; 

soe-O; 



for (i=i ;icna;i++j 
i 
get-zo 

er[O]=fum(err); 
exp_put() ; 

soe=soe+zz[ 1 ]/sf; 
err=da* ydot+ pa*zz 

1 

iia*soe; 

zz[ I]=z[ 1 1-yref ; 
ts_put-all() ; 
ydot=kgain*(zz[l 1-yt); 

yt=ytplus; 
ytplüs=yt+ydot/Sf; 

void main(vuid) { 
mI-open("fuz-in",O); 
sf = mI-get~scalar("cf",100); 

uc = m I-g et-scal ar(" uc" , O) ; 
na = (int) m l_get-scalar("na" I O) ; 

n l  = (int)ml_get-scalar("n1",0); 

printf("sf=%81g\n",sf) ; 

printf("na=%8d\n",na) ; 

pr intf ("n 1 =%8d\n" I n 1 ) ; 
// nm = (int)mI-get-scalar("nm1',3); 

m br =ml-get-mat("m br") ; 
nm=rnbr.n; 

// nr = (int)mI_get-~calar("nr",3); 
rule=m Idet-m at (" r ule") ; 
nr = ru1e.m; 
scale=mI~get~mat("scale") ; 
pa=m-get-scalar("pa", 100); 



da=m I_get-scalar("da", 1 ) ; 
ia=rnl_get-~calar("ia",2) ; 
kgain=mI-get-scalar(" kgain",200) ; 

ts-in i tO( z I 2 , n 1 +na+ 1 O , "z") ; 
ts-initO(u,l ,nl +na+lO,"u"); 
ts-in i tO(zz, 2 I n 1 +na+ 1 0,"zz") ; 
ts-hitQ(&ydot,I ,nd + m + d  8,"ydQt"); 
ts-initö(&ytpius, i ,ni +na+i 0,"ytpius"j; 

for (j=O;jcnm ;i++) 
{ 

1; 
activD]=2; 

for (j=O;jcnr;j++) 

muval=mu( eps, rule. pD],O) ; 
if (muvab0) 

{ 

k=rule.pb+nr]; 
if (muvalcactiv[k- 1 1) activ[ k-1 ]=muval ; 

{ 

1; 
1; 

{ 

1; 

for (j=O;jcnm ;i++) 

if (activ[]==2) activ[]=O; 

uu=o; 
sum=0; 
for (j=O;jcnm I++) 
{ 

1 

uu=uu+activ~]*mbr.p[1 +j*3]; 
sum=sum+activ~] ; 

if (sum>O) 

else uu-O; 
uu=scale.p[ 1 ]*uu/sum ; 



return uu; 
1 

double 

int j; 
double muval; 

mu(double eps,int i, int itype) 
{ 

sy^=nCaoo.nEifvnni*nnc PL- J r w i  -PI - 
rnuwal=Q; 
j=(i- 1 )*3; 
if (eps>m br. p[O+j]) 

muval=(eps-m br. p[O+j])/( mbr. p[ 1 +i]-m br. p[O+j]) ; 
if (eps>mbr.p[l +i]) 
muval=(eps-mbr.p[2+j])/(mbr.p[l +j]-mbr.p[2+j]); 

if (eps>mbr.p[2+j]) 
m uval=O ; 

return muval; 



De model afhankelijke regeling met paramteridentificatie. 

/* robert1.c */ 

#include ctce. h> 
#include estdlib.h> 
#include estdio. h> 
#include emath.h> 
#include cexp-ip.def> 

int n; 
double wait[3],sfIzref; 
double om0,oml ,DIP; 
mat u( 1,1),z(2, I),x(7, Ijltoe; 

mat 
double detM; 

M( 2 I 2) I KK( 2 I 1 ) ,X( 7 I 1 ) ,xx(7 I 1 ) , atn(l 1 ) 

smat Se,Sw,Sv, NiO, Ni2; 

void bewvgl(mat& X,mat& xx,mat& u) 

double c2,s2; 
{ 

c2 = cos(Xx.p[2]); 
s2 = sin(xx.p[2]); 

M.p[O] =~~.p[6]+0.2*0.3*0.3+(0.2*(0.57*~2)*(0.57*~2))/3; 
M.p[l] =M.p[2] =-0.2*0.3*0.57/2*~2; 
M.p[3] =(0.2*0.57*0.57)/3; 
detM = M.p[O]*M.p[3]-M.p[l]*M.p[2]; 

KK.p[O] = 
-xx. p[4]*atan( 1 OOO*xx. p[ 1 ])/M-P i 2  
-xx.p[5f*Xx.p[1] 

-0.2*0.3*0.57*xx.p[3]*xx.p[3]*c2/2; 
-2*0.2*0.57*0.57*~~.~[ 1 ] * ~ ~ . ~ [ 3 ] * ~ 2 * ~ 2 / 3  

KK.p[I] = 
-0.000025*atan( 1 OOO*xx.p[3])/M-P12 



-0*xx.p[3] 
+0.2*0.57*0.57*xx.p[l]*xx.p[ 1]*s2*c2/3 
-0.2*0.57*9.8 1 *~2/2; 

X.p[O]=xx.p[l 1; 

X.p[2]=Xx.p[3]; 

x. pis] =O ; 

X.p[l]=( M.p[3]*(u.p[O]+KK.p[O])-M.p[2]*KK.p[l])/detM; 

X.p[4j=O; 
X.p[33=(-M.p[d ]*(u.p[QaaKK.p[Ql)an.~~~~*KK.~~l l)/dStM 

X.p[6]=0; 

void K-update(void) 

int i,ii; 
{ 

bewvgl(X1 ,x,u); 
X I  =x; 
for (i=O;i<7;i++) 

XI .p[i] += 1 e-1 O; 
bewvgl(X2,xI ,u); 
for (ii=O;iic7;ii++) A.p[ii*7+i]=(X2.p[ii]-XI .p[ii])/l e-1 O; 

x l  .p[i] -= 1 e-1 O; 
1 

ldtA=IT7+tran(A)/sf; 
NiO=ldtA*Se*tran( IdtA)+Sw/(cf*sf); /*dic 5.34*/ 
Nil =IdtA*Se*Ct; /*dic 5.35*/ 
Ni2=C*Se*Ct+§v; /*dIc 5.36*/ 
K=Ni1 *inv(Ni2); /*die 5.38*/ 
Se=NiQ-K*tran(Nil); /*dic 5.39*/ 
x += X l k f  + K*(z-C*X); 

1 

void cont rol(vo id) 
{ 

bewvgl(X1 ,x,u); 
if (x.p[2] e 1.6 && x.p[2] > 1.54) u.p[O] = O; 
if (x.p[2] 3.2 && x.p[2] >3.06) 
u.g[Q] = P*X1 .g[B]+D*XI .pil ]-KK.p[0]+(2*omI *x.p[3]+oml *om1 *(x.p[2]- 

M-PI)+M.p[O]*KK.p[l]/detM)*detM/M .p[ 1 1; 
else 
u. p[D] = - KK. p[O]+( 2*ornQ*x. p[3]+omQ*omQ*(x. p[2] 

M-PI)+M.p[O]*KK.p[l ]/detM)*detM/M. p[ I]; 



1 

{ 
void 

1 

{ 
void 

1 

void 

epilog (void) 

run(void) 

int i; 

exp-init(z,u, 1 /sf,wait) ; 

zref=z.p[l]; 

x.p[O]=m.p[O];x.p[ 1 ]=O;x.p[2]=-z.p[ 1 ]+zref;x.p[3]=0; 
x.p[4]=toe.p[O];x.p[5]=toe.p[ 1 ];x.p[6]=toe.p[2]; 

for (i=l ;ien;i++) 
{ 

exp_cletO ; 
z.p[ 1 I=-z.p[ 1 ]+zref; 
con trol() ; 
exp_putO ; 
K-update() ; 
t s g  ut-al i() ; 

1 
€!xg_d!ni() ; 

prolog(void) 

m 1-0 pen (" ro b 1 -in" , O) ; 
n = (int)ml-get-scalar("n",O) ; 
sf = ml_clet-scalar("sf", 100); 
om0 = ml-get-scalar("om0",0); 
om1 = ml~et-scalar("om1",0); 
D = m-get-scalar("D",O); 
P = mlaet-scalar("P", 1); 
Se = mlaet-mat("Se"); 
Sw = mt-get-mat(lSw'l); 
Sv = ml~et-mat("Sv"); 
toe = ml-get mat("toe"); 



C = zeros(2,7); C.p[O]=l ; C.p[5]=1; 
Ct = tran(C); 

1-7 = eye(7); 

45-in it(n , n lllP1l) ; 
ts-in it (u , n ,"u11 j ; 
ts-init (x, n , "x") ; 

1 



De model afhankelijke regeling zonder parameter identificatie. 

/* robert3.c */ 

#include ctce. h> 
#include estdlib.h> 
#include estdio. h> 
#include emath.h> 
#include eexp-ip.def> 

int n; 
double 
double 
double 
double 
double 
double 

mat 
mat 
mat 

void 
{ 

wait[3],sf I zref ; 
om0,oml ,P,D; 
deM; 
c2,s2; 
M I  ; 
yt0,ytl ,yt3,yt4, kgain0, kgain3,nc; 

cont rol(void) 

Me.p[O]=z.p[O]; 
Me. p[ 1 ]= kgainO*(z.p[O]-yt0) ; 
yt l  =ytO+Me.p[ 1 ]/sf; 
ytO=yt l ;  

Me.p[2]=z.p[l]; 
Me. p[3]= kgain3*( z. p[ 1 ]-yt3) ; 
yt4 =fl3 +M 8. p[3j/sO ; 
yt3=yt4; 

c2 = coc(Me.p[2]); 
s2 = sin(Me.p[2]); 

M.p[O] =0.25+0.2*0.3*0.3+(0.2*(0.57*~2)*(0.57*~2))/3; 
M.p[l] =M.p[2] =-0.2*0.3*0.57/2*~2; 
M.p[3] =(0.2*0.57*0.57)/3; 
det M =M. p [ O] * M. p [ 31- M. p [ 1 ] * M. p [ 21 ; 

KK.p[O] = 
-6.5*atan(l QQQ*Me.p[! ])/M-P!-2 
-0.3*Me.p[l] 
-2*0.2*0.57*0.57*Me.p[1 ]*Me.p[3]*~2*~2/3 
-0.2*0.3*0.57*Me.p[3]*Me.p[3]*~2/2; 

KK.p[I] = 



-O*atan( 1 OOO*Me.p[3])/M-P1-2 
+0.2*0.57*0.57*Me.p[ l]*Me.p[1]*~2*~2/3 
-0.2*0.57*9.81*~2/2; 

X.p[O]=Me.p[l 1; 
X. p[ 1 ] =( M. p[3] *( u. p[ O] + KK. p[O]) - M. p[ 21 * KK. p[ 1 ])/de t M ; 
X.p[2]=Me.p[3]; 
X.p[3]=(-M.p[d :*(u.~a[sasKK.p[Ql)a?.rl.p[B]*KK.~[l ])/&tM; 

if (Me.p[2] c nc+0.15 && Me.p[2] > nc-0.15) 
u.p[O] = P*X.p[O]+D*X.p[l]-KK.p[0]+(2*oml *Me.p[3]+oml *om1 *(Me.p[2]- 

else 
u.p[O] = -KK.p[O]+(-omO*omO*M_P1+2*omO*Me.p[3]+omO*omO*~e.p[2] 

M-PI)+M. p[O]*KK.p[l ]/detM) *detM/M. p[ 1 1; 

+M.p[O]*KK.p[l]/detM)*detM/M 1 ; 

epilog(void) 

m I-open (" ro b3out" I 1 ) ; 
ts-save-all( 1 ) ; 
ml~1ut-vec(wait,3,"wait") ; 

void run(void) 
c 

int i; 
exp-i nit (2, u , 1 /sf , wait) ; 
zref=z.p[l]; 
nc=(2*nc+I )*M-PI; 

Me.p[Q]=z.p[O] ;Me.p[t]=O;Me.p[2]=-z.p[l]+zref;Me.p[3]=0; 

for (i=l ;icn;i++) 
{ 

exp-geto 

expJIut0; 

z.p[ 1 I=-z.p[ 1 ]+zref ; 
control(); 

t s s  ut-al i() ; 
1 

exp-f i ni () ; 



void prolog(void) 
{ 

mi-open("rob3-in",O); 
n = (int)mI_get-scalar("n",O); 
sf = mljet-scalar("sf", 100) ; 
om0 = ml~et-scalar("om0,O); 
om1 = rnl~et-scalar("oml",O); 
P = mljet-scalar("P",0); 
D = mI~et-scalar("D",O); 
kgainQ = rn laet-scalar(" kgainO", O) ; 
kgain3 = ml_get-scalar(" kgain3",0) ; 
nc = ml~et-scalar("nc",O); 

ts-i n it (z, n I "z'') ; 
ts-init(u, nI"u"); 
ts-in it (M e n ,"Me") ; 

i 
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