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Samenvatting 

Dit rapport handelt over de toepassing van trajectorie-besturing met behulp van de '(Adaptive) 
Computed Torque Computed Reference Control'-wet «A)CTCRC-wet) op een vierde orde systeem 
waarop Coulombse wrijving werkt Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van mijn interne 
stage bij de tros regelen van de vakgroep WFW, faculteitWerktuigbouwkunde aan de TV Eindhoven. 

Het beschouwde vierde orde systeem kan men zich voorstellen als een servosysteem waarbij een 
actuator via een flexibele overbrenging een last aandrijft Deze lastmoet langs een gewenste trajectorie 
worden bestuurd. Ook de motordynamica van de actuator wordt meegenomen. Op de last werkt een 
droge wrijving die moet worden gecompenseerd, wil men geen 'systematische' afwijkingen hebben 
tijdens het volgen van de gewenste trajectorie. Het probleem daarbij is dat we met slechts een ingang, 
twee vrijheidsgraden willen besturen. Een regeling gebaseerd op de (A)CTCRC-wet lijkt daarvoor 
een geschikte keuze. 

Na een algemene inleiding in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk 2 een algemene afleiding gegeven 
voor de CTCRC-wet. Daama wordt deze afleiding gebruikt om een specifieke regeling te ontwerpen 
voor het vierde orde systeem. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat aile systeemparameters (vooraf) 
bekend zijn. 

In hoofdstuk 3 worden met de in hoofdstuk 2 afgeleide regeling simulaties verricht met het pakket 
SIM U LINK. Deregeling blijkt bij exact bekende systeemparameters goed te voldoen. Daamaast is er in 
dat hoofdstuk gekeken naar de afwijkingen die optreden als de grootte van de droge wrijving niet exact 
bekend is. De fouten die optreden blijken vooraf te kunnen worden voorspeld. Deze voorspellingen 
worden door de simulaties onderschreven. 

Het effect van onbekende systeemparameters en met name de onbekende grootte van de wrijving 
is verder onderzocht in hoofdstuk 4. Daar is een algemene adaptieve schattingswet afgeleid die ervoor 
zorgt dat de onbekende(fniet exact bekende) systeemparameters zodanig worden bepaald, dat de 
CTCRC-wet met invulling van die parameters toch kan worden gebruikt. Om de volgfouten van het 
systeem gegarandeerd naar nul te krijgen leiden we een andere adaptieve CTCRC-wet af. Dit laatste 
concept wordt uitgewerkt voor het flexibele vierde orde systeem met onbekende wrijving. 

Simulaties met de (A)CTCRC-wet worden gedaan in hoofdstuk 5. Deze simulaties worden gedaan 
voor zowel een opzet-functie als een sinus-functie als gewenste trajectorie. Uit die simulaties bliJ1ct 
dat de adaptieve regeling voor zowel opzetbewegings- als baanbesturing kan worden gebruikt. 

In het laaste hoofdstuk worden enkele belangrijke conc1usies uit dit rapport gepresenteerd en 
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek in deze richting. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Wrijving in servosystemen 

In de werktuigkundige praktijk is wrijving een algemeen voorkomend verschijnsel. De twee bekendste 
verschijningsvormen van wrijving in een systeem zijn droge en viskeuze wrijving. Droge wrijving, 
ook weI Coulombse wrijving genoemd, is proportioneel met de normaalkracht op, en afhankelijk van 
het teken van de snelheid van het lichaam waarop de wrijving aangrijpt. Viskeuze wrijving is aIleen 
proportioneel met de snelheid van het lichaam. 

De wrijving is in de dagelijkse praktijk soms wenselijk (denk aan het contact autoband-wegdek 
of in een remsysteem), maar vaak zien we dat wrijving het gewenste gedrag van een systeem nadelig 
bernvloedt (denk hierbij aan wrijving in lagers ed.). 

In de regeltechniek van servosystemen heeft met name droge wrijving vaak een nadelige invloed 
op de performance van het geregelde systeem indien de wrijving niet wordt gecompenseerd. In het 
algemeen leidt dit tot statische afwijkingen in de eindpositie. Voor de regeling van deze positioneer
systemen was de klassieke aanpak altijd gebaseerd op PID-regelaars. Ondanks de niet-lineariteiten 
die in de servosystemen een rol spelen presteren deze regelaars vrij goed. Hierom en omdat een 
PID-regelaar simpel, makkeliJK te implementeren, eenvoudig in te stellen, goedkoop en 'robuust' is, 
blijft PID-regeling van manipulatoren de meest toegepaste regelvorm in de industrie. 

Hoewel PID-regeling meestal voldoende is voor positioneer-systemen (bv. pick-and-place robots 
en puntlas robots) blijktdeze regeling vaak een doorschot te hebben en voorbij de gewenste eindpositie 
(set-point) te gaan voordat ze het systeem stabiliseren in dat set-point. Dit effect kan ongewenst 
zijn, met name daar waar er kans bestaat op beschadigingen door contact met de omgeving van 
de manipulator bij doorschieten. Het kan daar wenselijk zijn een continue trajectorie besturing te 
gebruiken in plaats van een set-point besturing. Trajectorie besturing is ook nodig voor bijvoorbeeld 
laser-snijden of hoge snelheids operaties met obstakels in de buurt. Voor deze taken is een iets 
geavanceerdere regelaar dan PID nodig. 

Een geavanceerdere regeling is 'Computed Torque Control' (crC) (zie ondermeer [1]), die de 
niet-lineariteiten in een servosysteem explicietmeeneemtinhetregelalgoritme. Hetprobleemhierbij is 
echter dat we sommige parameters (bv. wrijvingsparameters) niet exact kennen. Dit probleem kunnen 
we met robuuste regelaars (zie [3]) of met adaptieve regelaars (zie [2]) te lijf gaan. Deze regelaars 
hebben in het algemeen een stuurdeel dat er voor zorgt dat de gewenste trajectorie wordt gevolgd 
en een deel wat de modelonzekerheden in rekening brengt. Stabiliteit voor dergelijke regelingen kan 
worden aangetoond met bijvoorbeeld de tweede stelling van Lyapunov (zie bijv. [4]). Een overzicht 
van de genoemde regelingen kan worden gevonden in [7]. 
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1.2 Regeling van ftexibele manipulatoren met wrijving 

Het grootste probleem van de regeling van een flexibel mechanisch systeem is dat het aantal ingangs
grootheden meestal kleiner is dan het aantal vrijheidsgraden. Daarnaast zijn niet a1 de gewenste tra
jectories van de gegeneraliseerde coordinaten een-eenduidig vast gelegd door de gewenste trajectorie 
van de uitgangsgrootheden. Deze problemen zijn aangepakt met de zogenaamde 'Computed Torque 
Computed Reference Control' (CfCRC)-wet, die de niet-lineaire flexibele manipulator-dyna.'11ica 
verrekend en zowel de de ingangskrachten a1s de a priori onbekende gewenste trajectories (referentie
trajectories) bepaalt voor de gegeneraliseerde coordinaten (zie [5]). Op die manier bereiken we 
trajectorie besturing waarbij we de uitwijking van de gegeneraliseerde coOrdinaten begrensd houden. 

Indien we de systeemparameters van de manipulator niet exact kennen, bestaan er varianten op de 
CfCRC-wet met een robuuste (sliding CTCRC) of adaptieve (ACTCRC) aanpassing. Met de tweede 
stelling van Lyapunov kan hiervoor weer stabiliteit worden aangetoond. 

1.3 Toepassing (A)CTCRC-wet op een vierde orde systeem met wrijving 

Het doel van deze stage en daarmee het onderwerp van dit verslag is de implementatie van een '(Adap
tive) Computed Torque Computed Reference Control' -wet op een vrij eenvoudig vierde orde systeem 
met een ingang. Dit systeem kan worden voorgesteld als een motor-last systeem met een flexibele 
overbrenging. Als extra complicatie werktop de lastmassa(traagheid) een droge wrijvingscomponent. 
In dit verslag wordt zowel de adaptieve als de niet-adaptieve implementatie van deze regelwet in 
simulaties getest op toepasbaarheid voor dit specifieke systeem. 

Ben systeem zoals hiervoor beschreven, wordt op de afdeling Mechatronica van het CFT van 
Philips Eindhoven gebruikt om de regelbaarheid van een vierde orde systeem met wrijving te onder
zoeken. W. Denissen heeft eerder al enkele klassieke regelalgoritmen getest op die opstelling (zie [9]), 
voor zowel het wrijvingsloze, als het systeem met wrijving. Daarbij zijn ook enkele systeempara
meters gerdentificeerd, die ik in mijn onderzoek heb overgenomen om tot een zo goed mogelijke 
vergelijking te kunnen komen. 

De simulaties met het vierde orde systeem zijn uitgevoerd met het programma SIMULINK. Dat 
programma is een grafische schil rond MATLAB, een veelgebruikt simulatiepakket binnen de sectie 
Regeltechiek van de faculteit Werktuigbouwkunde op de TU Eindhoven. In SIMULINK kunnen op 
vrij eenvoudige wijze blokdiagrammen worden samengesteld en doorgerekend met verschillende 
integratieroutines voor zowel continue als discrete systemen. De resultaten kunnen daarna nog verder 
worden verwerkt in grafieken of tabellen. 
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Hoofdstuk 2 

Theoretische achtergronden van het 
systeem en de CTCRC-wet 

2.1 Systeemanalyse 

Het systeem dat is gebruikt om de 'Computed Torque Computed Reference' -regeling te ontwerpen 
is een vierde orde systeem, bestaande uit twee massa's ml resp. m2 waartussen zich een veerstijfheid 
bevind met veerkonstante k en een viskeuze demper met dempingsconstante b. De actuatorkracht F 
grijpt aan op ml, de Coulombse wrijving grijpt aan op mz. Ben schematische voorstelling van dit 
systeem zien we in fignur 2.1. 

Ben voorbeeld van een systeem met eenzelfde schematische voorstelling, staat bij het CFr van 
Philips. Daarbij gaathetom een electromotor metmassatraagheid (ml), een fiexibele dunne as (k en 
b) en een lastmassatraagheid (mz) waarop een instelbare wrijvingkracht werkt. Om een zo algemeen 
mogelijke uitwerking van het regelconcept te krijgen en om verwarring te voorkomen zal ik in de rest 
van dit rapport de termen massa, snelheid, kracht en positie gebruiken in plaats van massatraagheid, 
hoeksnelheid, moment en hoek. Het is ook vrij eenvoudig om de beschrijvende vergelijkingen van 
een dergelijk rotatie-systeem over te voeren in die van een 'translatie' -systeem. De eenheden van de 
grootheden worden uiteraard weI in de goede eenheden vermeld. 

De differentiaal-vergelijkingen het vierde orde systeem beschrijven zijn eenvoudig af te leiden 
met de wetten van Newton en luiden als voIgt: 

F k(Xl X2) b(Xl - X2) 

-WSign(X2) - k(X2 - xd b(X2 - xI) 

F b W¢:=J 

k 

Pignur 2.1: Vierde orde systeem met wrijving. 
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Met q = [Xl X2]T en u F, kunnen deze vergelijkingen worden herschreven tot: 
N N 

w;:r~iv:~r~~~rrer;:r~ -: 1 

f = [ WSi!CX2) 1 H [~l 

(2.3) 

Dit systeem kan worden opgevat als een servosysteem waarbij een motor met massa(traagheid) 
ml een last m2 aandrijft via een flexibele koppeling. Nu wi! men de positie van de last; X2 sturen langs 
een gewenste trajectorie Xu. Voor deze trajectorie heb ik een cyliod-functie ofwel een scheve sinus 
gekozen. De keuze hiervoor is vrij arbitrair, met de aantekening dat de eerste en tweede afgeleiden 
van deze functie geen sprongen vertonen. Deze functie heeft de volgende vergelijking: 

{ 
~(wt 
Te 

,t < 0 
sine wt)) ,0::; t ::; :: 

t> 211" 
, W 

(2.4) 

Met wenTe a1s DOg te kiezen parameters. Ben grafiek van deze opzetbeweging zien we in 
figuur 2.2, waaruit we de betekenis van de nog in te steIlen parameters kunnen afleiden (te 21l" I w). 

.. 
i 
f 

opzetfunclie x2d 

-I> tijd 

Figuur 2.2: Gewenste trajectorie Xu. 

2.2 Ret ontwerp van de regeling 

De regeling voor het 4" orde systeem heeft als doel de lastmassa m2 de gewenste trajectorie te 
laten doorlopen. om deze verplaatsing te kunnen bewerkstelligen moet de kracht doorgeleid door de 
veer en de demper een bepaald tijdsgedrag hebben. Deze kracht kan worden gerealiseerd door de 
verplaatsing van ml zo te regelen met ingang F dat er een gewenste 'referentie' -trajectorie X Id wordt 
doorlopen die ervoor zorgt dat de veer en demper de gewenste verbindingskrachten doorleiden. Deze 
referentie-trajectorie is in beginsel onbekend en moet nog nader worden bepaald. 

Wil men een regeling ontwerpen die ervoor zorgt dat het systeem de gewenste trajectorie 
ga = [Xld xuV gaat doorlopen. dan moet men er voor zorgen dat indien er fouten optreden in 
het volggedrag (bijv. a1s gevolg van beginafwijkingen), die snel worden gecompenseerd. We steIlen 
de volgfout op !!q = [ei e2JT = gd g en willen het uitdempen van de volgfouten met een aantal 
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gekozen vergelijkingen beschrijven. We kiezen a1s beschrijvende vergeliJ1dngen voor het gewenste 
uitdempgedrag van de de voigfouten, de volgende differentiaalvergeliJ1dngen: 

(2.5) 

Het regeisignaal moet zodanig worden bepaald dat deze het gewenste gedrag tot gevoig heeft. 
Daartoe moeten er uitdrukkingen voor het ingangssignaal '!! en de referentie-trajectorie Xld worden 
bepaald. 

De vergelijkingen 2.3 en 2.5 die hier zijn afgeleid voor het vierde orde systeem zijn ook geldig 
voor een meer algemene groep van servosystemen waarbij de systeemmatrices M, B en K constant 
zijn. Ik gebruik deze vergelijkingen om tot een algemene afleiding van de crCRC-wet te komen. 

In het algemeen heeft het servosysteem nq vrij"heidsgraden, n j ingangsen, en nt (meestal nq -
nj) vooraf onbekende referentie-trajectories. Om de crCRC-wet te kunnen toepassen moeten de 
ingangsgrootheden en de referentie-trajectories (on-line) worden bepaald. De systeemmatrices M, 
B, Ken regelmatrices Kd en Kp hebben dimensie (nq x nq). De ingangsmatrix H heeft dimensie 
(nq X n j ) en f heeft dimensie (nq xl). 

We kunnen formule 2.3 herschrijven tot: 

(2.6) 

Stellen we nu formuies 2.5 en 2.6 aan elkaar geliJ"k dan voIgt daaruit de volgende relatie voor ingang 
H1I: 

(2.7) 

Vermenigvuldigen we deze formule voor met HT en nemen de zogenaamde pseudo-inverse, dan 
Ievert dit nj uitdrukkingen voor de nj elementen van 11:: 

(2.8) 

Om nu nog een uitdrukking voor de referenties te verkrijgen vermenigvuldigen we formule 2.7 voor 
met NT, waarbij N Ioodrecht staat op H en dimensie (nq X n j ) heeft. Daarmee worden de nq - n j 
nog niet gebruikte vergelijkingen aangesproken. Dit Ievert: 

(2.9) 

In het algemeen is dit een stelsel van nq - nj gekoppeide differentiaalvergelijkingen in de te bepalen 
referentie-trajectories. (Merk op dat de referenties in het algemeen on-line moet worden bepaald 
omdat q en q vooraf niet bekend zijn.) Hiermee kunnen dus de n j onbekende ingangsgrootheden en 
nt onbekende referentie-trajectories worden bepaald uit nq vergelijkingen. 

In het geval van een vierde orde systeem kiezen we voor de regelmatrices: 

Kd = [k
dll 

k
d12

] K = [kPll 
kP12

] 
kd12 kd22 p kp12 kp22 

Hierbij is dus de keuze voor symmetrie in de matrices Kd en Kp gemaakt. Merk op dat dit niet 
essentieel is voor deze regelwet, maar weI makkelijk bij het aantonen van stabiliteitvan deze regeling. 

Uitwerking van 2.8 Ievert voor het vierde orde systeem de uitdrukking: 

F = mlxld + b(Xl - X2) + k(Xl - X2) + kdlleql + kd12eq2 + kplleql + kp12eq2 (2.10) 
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en uitwerking van 2.9 levert: 

I 
Xld = --k [m2xu + b(X2 - Xl) + k(X2 - xI) - kd12XI + kd22€q2 

dl2 
+kpl2eql + kp22eq2 + WSign(X2)] (2.11) 

De noodzaak bestaat om termen ongelijk nul te nemen voor kdl2 of kpl2• omdat er anders geen 
vergelijking voor Xld overblijft. De referentie-trajectorie wordt dus afgeleid uit een specifieke keuze 
voor de regelwet. 

Ben interessant inzicht in de regeling krijgen we door b( Xl - X2) + k( xl - X2) te isoleren uit 
vergelijking 2.11 en die in te vullen in 2.10. Ditlevert: 

met: 

F = Fete + Fflex 

Fete (ml + m2)q;u + (kdll + 2kdl2 + kd22) ( XU - X2) 

+ (kpll + 2kpl2 + kp22)(XU - X2) + WSign(X2) 

Fflex ml(xld - xu) 

+ (kdll + kdI2)((Xld - X2d) - (Xl - X2)) 

+ (kpll + kpI2)((Xld - XU) - (Xl - X2)) 

We zien dat de regeling bestaat uit een 'Comuted Torque Control' (CTC)-deel voor het stijve mecha
nisme (zonder elasticiteiten) met model: 

dat geregeld wordt met Fete terwijl het resterende deel de optredende elasticiteiten in rekening brengt. 
Als de elasticiteit verwaarloosbaar klein is en X I = X2. dan zullen de gewenste trajectorie x ld en diens 
afgeleiden XId en Xld. dientengevolge gelijk zijn aan die van X2 en zal dus de CTCRC-toevoeging 
Fflex wegvallen. 

2.3 Stabiliteit 

2.3.1 Algemene theorie 

A1s volgende stap in het ontwerpproces van de regeling beschouwen we de stabiliteitvan het geregelde 
systeem. Dit wordt gedaan aan de hand van de tweede stelling van Lyapunov. 

Met de gemaakte keuze's voor 1f en Xld kan worden afgeleid dat de foutenvergelijking van het 
geregelde systeem er als voIgt uitziet (zie vergelijking 2.5): 

M~q + Kd~q + Kpf1q = Q 

Vermenigvuldigen we voor met ~r dan leidt dit tot: 

.TM·· + .TK .TK· f1q f1q f1q pf1q = -f1q df1q 

en omdat Men Kp constant zijn kan hiervoor ook worden geschreven: 
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V kan dus worden beschouwd als een geschikte Lyapunov-functie die voldoet aan de voorwaarde dat 
deze altijd semi positief-definiet is. Bovendien is V alleen maar gelijk aan nul als zowel ~q als ~q 
gelijk zijn aan Q. De regelmatrices Kp en Kd worden positief-definiet gekozen zodat de uitdrukking 
11 = -~r Kp~q negatief is zolang ~q =I Q. Dit heeft als gevolg dat V afneemt (11 < 0) totdat ~q = Q. 
Met het invariante set theorema (zie [7]) blijkt dat de foutenvergelijking daardoor reduceert tot: 

Kp~q = Q 

Aan deze vergelijking kan alleen worden voldaan indien ~q naar Q gaat voor t --.. 00. Dit geldt voor 
alle begincondities. Het systeem is dan ook globaal, uniform en asymptotisch stabiel: 

lim [eq] = 0, 
t-+oo - -

2.3.2 Toepassing op het vierde orde systeem 

De hiervoor besproken theorie over stabiliteit is toepasbaar op het 4e orde systeem. We moeten alleen 
nog de matrices Kd en Kp bepalen. Beide matrices moetenpositief-definietzijn. Vit [8] (hoofdstuk 6) 
volgtdat elk van de volgende tests noodzakeliJ'ke en voldoende voorwaarde is voor het positief-definiet 
zijn van een symmetrische matrix A: 

1. *-T A*- > 0 voor alle vectoren *- ongelijk aan Q. 

2. AIle eigenwaarden van A zijn positief. 

3. AIle linkerboven submatrices van Ak hebben positieve determinanten. 

4. AIle pivots (zonder rijverwisselingen) zijn positief. 

5. Er is een matrix R met onathankelijke colommen zodanig dat A = RT R. 

Beschouwen we Ki (i = p, d), dan voIgt met voorwaarde 2 en met de eigenwaarden van Ki 

volgens: 

dat Ki positief-definiet is indien zijn determinant I Ki I = kill ki22 - k'f12 groter is dan 0 en indien zijn 
diagonaalelementen groter zijn dan nul. 

De foutvergeliJ'king van het systeem kan worden opgevat als het vrije trillingsgedrag van een 4e 

orde systeem volgens figuur 2.3. Een eerste fysische interpretatie van de parameters in K d en K p kan 
zo worden gegeven. 

We zien dathetuitdempgedrag van de twee massa's op een stijtheid -kp12 en een dempingscon
stante -kd12 na ontkoppeld is. Graag hadden we twee ontkoppelde 2e orde systemen gezien door 
die stijtheids- en dempingsconstante nul te maken. Dit kan echter niet omdat beide factoren juist 
gemtroduceerd zijn om een vergelijking voor Xld te krijgen. Eventueel is het weI mogelijk om een 
van beide factoren nul te stellen. De vergelijking voor de referentie-trajectorie moet dan weI enigszins 
worden aangepast. 
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kt122+kd12 

Figuur 2.3: Foutsysteem. 
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Hoofdstuk 3 

Simulaties met de niet-adaptieve 
CTCRC-wet 

3.1 Het starre vier de orde systeem 

3.1.1 Inleiding 

Om meer inzicht te krijgen in de materie heb ik als eerste vereenvoudiging de fiexibiliteit in de 
verbinding verwaarloosd. Hiermee is meer feeling te krijgen voor het systeemgedrag en de werking 
van de regeling. Als we de overbrenging oneindig stijfveronderstel1en zal de uitwijkingvan de motor 
Xl gelijk zijn aan de uitwijking van de last X2. Het systeem wat dan overblijft is te zien in figuur 3.1. 
De differentiaalvergelijking van dit systeem zonder fiexibiliteitreduceert tot: 

(ml + m2)x + Wsign(x) = F 

of wei met f = W sign( x) en u := F (zie figuur): 

mx + f - hu = 0 (3.1) 

Dit is een differentiaalvergelijking voor een eenvoudig tweede orde systeem. De noodzaak voor 
een referentie-trajectorie ontbreekt nu omdat we direct op aile gegeneraliseerde coOrdinaten kunnen 
ingrijpen met de ingangen. 

Voor het gewenste uitdempgedrag van de volgfout kiezen we: 

F 
c==> 

UflfllllUl 
W¢=:J 

Figuur 3.1: Vereenvoudigd vierde orde systeem. 
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Stellen we nu weer de vergelijking 3.1 gelijk aan 3.2 dan voIgt een vergelijking voor u: 

u = h-1(mxd + kdex + kpex + f) (3.3) 

Dit resulteert voor ons systeem in: 

F = mXd + kd(Xd - x) + kp(Xd - x) + Wsign(x) 

Vanwege de afwezigheid van flexibiliteit is het aantal ingangsgrootheden gelijk afui. het aantal vrij
heidsgraden in het systeem en is de resulterende regelwet een 'gewone' CTC-wet. 

Ik maak nu de keuze kritische demping toe te passen als gewenst uitdempgedrag van de foutver
gelijking. We kunnen foutvergelijking 3.2 herschrijven tot: 

.. + kd. + kp ex --ex --ex o~ 
m m 

ex + 2wo(ex + w5ex o (3.4) 

De parameter ( bepaald hoe het systeem gedempt is. Voor kritische demping geldt: ( 1. De 
ongedempte eigenhoekfrequentie Wo bepaald hoe snel de fouten uitdempen en de bandbreedte van het 
systeem. De regelparameters worden met die keuze: 

2·( ·m·wo 

k - 2 p - m·wo 

3.1.2 Parameterinstellingen 

(3.5) 

(3.6) 

Zoals gezegd heeft W. Denissen reeds experimenten uitgevoerd op het CFf-lab van Philips aan een 
vergelijkbaar systeem (zie [9]). Daar heeft hij de fysische parameters ml, m2, b en k van het systeem 
ook gerdentificeerd. Bij alle verdere (numerieke) simulaties zal ik deze waardes zoveel mogelijk 
gebruiken om mijn resultaten met zijn bevindingen te kunnen vergelijken. Deze waarden zijn: 
ml 0.0021 [kgm2] 

m2 0.0014 [kgm2] 

k 7.5 [Nm/rad] 
b 0.002 [Nms/rad] 

Ik heb het 2e orde systeem (het vereenvoudigde 4e orde systeem) germplementeerd in SIMULI NK. 
Bij deze simulatie heb ik gekozen voor een opzetfunctie met r e = 0.1 en w = 57r, wat een eindtijd 
van de opzetbeweging levert van te = 0.4 [s]. Verder kies ik de bandbreedte van het foutsysteem 
vrij arbritrair op Wo = 50 [rad/s] en kies de waarden voor kd en kp volgens vergelijkingen 3.5 
en 3.6 met kritische demping «( = 1). Als laatste kies ik als beginafwijking van het systeem: 
Xo = [x(O) x(O)]T = [0.1· re oV. 

AlsintegratieroutinevoorhetoplossenvandedifferentiaalvergelijkingeninSIMULlNKgebruikik 
voor alle simulaties een gecombineerde ADAMS/GEAR methode met een relatieve afbreektolerantie 
tol van 1.10-5 en een daarop gebaseerde variabele tijdstap (die de routine zelfbepaalt). 

Met deze instellingen zijn twee simulaties, zowel voor het systeem zonder als het systeem met 
wrijving (W = 0.1 [N]). Vanwege numerieke problemen zijn de sign-functies in de verschillende 
vergelijkingen vervangen door een verzadigingsfunctie die voldoet aan: 

sat(~) = { ~ : ~; ~ x ~ (T 

-1 a1s X < (T 

Waarbij ik voor (T de waarde 10-8 heb gekozen. 
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3.1.3 Resultaten 

Uit de simulatieresultaten (zie figuren 3.2 en 3.3) bleek dat het geen verschil uitmaakte of de 
wrijving nu weI of niet aanwezig was. Deze werd namelijk perfect gecompenseerd. Verder bleek de 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
tijd [8] 

~ 0 

1-0·05 

-0.1 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

!ljd[s] 

Figuur 3.2: Tweede orde systeem zonder wrijving. 

!ljd [8) 

0.2 

~ 
0.1 

'5 0 

~ -0.1 

-0.2 
0 0.2 0.3 0.5 0.8 

tijd (8) 

Figuur 3.3: Tweede orde systeem met wrijving (W=O.l J. 

beginafwijking snel weggewerkt te worden. Het enige verschil tussen de simulaties is te zien in de 
grafteken van de ingangsgrootheden omdat daarin de invloed van de wrijvingskracht direct is af te 
lezen. Trekken we namelijk de wrijvingskracht af van de ingang bij figuur 3.3 dan blijft de ingang 
volgens figuur 3.2 over, of weI de wrijving wordt direct gecompenseerd. 
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In figuur 3.3 zien we verder dat de ingang na iets meer dan 0.5 seconde naar nul toe gaat. Hierin zien 
we de invloed van de verzadigingsfunctie voor de wrijvingskracht. De snelheid x is daar kleiner dan 
(j = 10-8 zodat daar niet meer de volledige wrijvingskracht werkt. In de praktijk zal dit verschijnsel 
niet optreden want de (droge) wrijvingskracht in rust is geliJK aan die in beweging (soms zelfs groter). 
De ingangskracht kan daar echter weI naar nul omdat het systeem daar praktisch in rust is. 

3.2 Het f1exibele vier de orde systeem 

3.2.1 Inleiding 

Als tweede stap beschouwen we nu het flexibele vierde orde systeem zowel zonder a1s met wrijving. 
Ter vereenvoudiging stellen we nu dat aile systeemparameters vooraf exact bekend zijn, en dat we de 
positie en snelheid van beide massa's kunnen meten zonder afwijkingen. 

Bij de eerste simulaties in SIMULINK bleek de berekening van de afgeleiden van Xld, die nodig 
zijn in het regelalgoritme, numerieke problemen te geven met het standaard differentie-blok. Dit 
standaard blok berekent de afgeleide door het verschil tussen twee opeenvolgende ingangswaarden in 
de tijd te delen door de tijdsstap.1n het begin van de simulatie waar stappen als gevolg van beginfouten 
voorkomen, levert dit vervelende numerieke effecten zoals lange simulatietijden. 

Ben andere manier om afgeleides te berekenen is met een zogenaamde gelimiteerde differentiator 
die werkt volgens onderstaan schema 

u(t) + 
K 

yet) 

-

J 
Figuur 3.4: Schema voor een gelimiteerde differentiator. 

Voor dit blokdiagram is de volgende vergelijking af te leiden (in het s-domein): 

yes) 

Y(s) (K:S) 
=? yes) 

1 
K(U(s) - -Yes)) 

s 

KU(s) 

Ks U(s) 
K+s 

Voor de limietwaarden voIgt: 

K-:»s 1 K 
yes) ~ sUes) 

s< 
~ yet) = d~~t) 

K <K
s 

yes) ~ KU(s) 
s-:» 

£-1 
----7 y( t) = K u( t ) 
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Hieruit blijkt dat y(t) voor lage frequenties (8 < K) de afgeleide is van x(t). Dat is dan ook 
meteen de be perking van deze differentiator. De invloed van factor K op de differentiatie is onderzocht 
en daarnit is geblek:en dat ik de K -waarde groter dan 10000 moetkiezen wi! ik ttberbaupt een stabiele 
respons van mijn systeem krijgen. In de simulaties bleek dat bij een K -waarde van 20000 de afgeleide 
van de signalen bepaald met de gelimiteerde differentiator visueel niet meer afweek van de afgeleide 
bepaald met het standaard differentie-blok van SIMULINK. Deze waarde heb ik dan ook gebruikt in 
aIle verdere simulaties (behalve waar anders vermeld). 

Dat ik met te lage K -waarden instabiliteitkrijg komt omdat de regelwet ervan uitgaat dat alle af
geleides in de verschillende formules exact bekend zijn. Maken we echter gebruik van de gelimiteerde 
differentiator dan zal de daarmee berekende afgeleide een benadering zijn voor de 'echte' afgeleide. 
De benadering wordt slechter voor hoogfrequente componenten van het signaal waarvan de afgeleide 
moet worden bepaald. 

Een benadering die ik maak in de simulaties is dat ik de sign-functie van de wrijvingskracht 
benader door een gladdere functie. Dit doe ik zowel in het systeemmodel a1s in de regeling. 

In het systeemmodel gebruik ik een gladdere wrijvingsfunctie omdat de gebruikte integratie
routine daarmee minder numerieke prob1emen geeft. Dit gaat weI ten koste van de benadering van de 
werkelijke wrijving bij lage snelheden, maar dit effect weegt niet op tegen de numerieke voordelen. 

De CfCRC-wet vraagt om de tweede afgeleide van x Id. Omdat in formule 2.11 de wrijvingskracht 
direct voorkomt, zou om Xld te kunnen bepalen, de afge1eide van een staP (die de sign-functie maakt 
rond X2 = 0) moeten worden berekend. Dit levert een delta-puIs elke keer a1s de snelheid van de 
lastmassa van teken wisselt. Deze delta-pulsenzijn zeer ongewenstin een regelsignaal. Daarom passen 
we ook in de regelaar een gladdere wrijvingsfunctie toe. 

De gladdere functie voor F w wordt beschreven met: 

Fw = W X2 . IX21 
(X2? + 'I] (3.7) 

Voor grote waarden van X2 is deze wrijvingskracht gelijk aan F w = W sign( X2). Voor kleine waarden 
van X2, zien we het verloop van de IFwl/TV voor 'I] = 10-16 (= eta) in figuur 3.5. Hierin zien we dat 
aan de werkelijke situatie geen grote inbreuk wordt gedaan. 

Piguur 3.5: Verloop van IFwl/W voor 'I] 10-16. 

3.2.2 Parameterinstellingen 

10 
xlO.s 

Voordat bet fiexibele vierde orde systeem kan worden gesimuleerd met het ingangssignaal berekend 
volgens 2.10 en de referentie-trajectorie x Id volgens differentiaalvergelijking 2.11. Daarbij moest een 
gefundeerde keuze worden gemaakt voor deregelparameters kdlb kd12, k d22 , kpll' kp12 en k p22• die 
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in de regelwet voorkomen. Ik ben daarbij uitgegaan van de eisen voor Lyapunov stabiliteit zoals die 
op pagina 11 zijn genoemd. 

Om een enigzins zinvolle keuze te maken heb ik gekeken naar het foutensysteem en aangenomen 
dat de verbindingskrachten tussen de massa's weinig invloed hebben a1s de parameters kd12 en kp12 

klein genoeg zijn ten opzichte van de andere parameters. A1s we die stijfheid en demping verwaarlozen 
dan zijn de twee massa's ontkoppeld en dempen de fouten el resp. e2 onathankelijk uit als twee 
tweede orde systemen. Deze systelllen bezitten weer een dimensieloze dempingsconstante ~ en een 
ongedempte eigenhoekfrequentie woo We stellen f. = 1 en Wo een nog te noemen waarde. Daaruit zijn 
dan kdl1, kd22, kp1b en kp22 af te leiden. Analoog aan de vergelij1dngen 3.5 en 3.6, worden deze 
parameters bepaald volgens (i = 1,2): 

2·f.·mi· wo 

mi .w5 
(3.8) 
(3.9) 

Uit de eis dat de determinanten van Kd resp. Kp positief moeten zijn volgen de voorwaarden voor 
kd12 en k p1Z: 

kd12 < J k dl1 k d22 

kp12 < V k pllkp22 

Ik heb vrij arbitriar gekozen voor: 

kd12 = -0.04 * Jkdllkd22 

kp12 = -0.04 * Vkpllkp22 

waarmee deze waardes vrij klein blijven ten opzichte van de diagonaaltermen van de regelmatrices. 
Het voordeel van deze keuze van de regelparameters is dat met twee factoren namelij"k Wo en f. aile 

zes de regelparameters vastliggen. De waarden voor de systeemparameters heb ik hetzelfde gekozen 
als in de simulaties van W. Denissen. 

3.2.3 Resultaten 

Vierde orde systeem zonder wrijving 

In de eerste simulatie met het flexibele vierde orde systeem heb ik gekeken naar de respons van 
dit systeem met gelimiteerde differentiator zonder wrijving. Als beginafwijking heb ik genomen: 
:ro = [Xl(O) Xl(O) X2(0) X2(0)]T = [00 O.lre O]T. Voordeongedempteeigenhoekfrequentiewo heb 
ik 50 [rad/s] genomen en f. = 1 als dempingsmaat. 

De resultaten van de simulatie zien we in figuren 3.6 en 3.7. Uitde simulaties bleek dat een grotere 
waarde voor Wo welliswaar een snellere respons gaf, maar dat daarmee de gevraagde ingangskrachten 
ook erg hoog werden. De grafiek van het ingangssignaallaat zien dat er een moment wordt gevraagd 
dat de motor in de praktijk nooit kan leveren. Daarom is een tweede simulatie gedaan waarbij uit 
is gegaan van verzadiging van de motor bij een moment in absolute waarde groter dan 2 [Nm]. Dit 
leverde de resultaten van figuren 3.8 en 3.9. We zien dat met een welliswaar iets tragere respons de 
beginafwijking toch wordt weggewerkt terwijl de motor niet meer dan ±2 [Nm] kan leveren. Verder 
bleek dat het gevraagde ingangssignaal enkel optreedt aan het begin van het traject. Hieruit valt te 

conc1uderen dat het hoge ingangssignaal enkel nodig is om de beginafwijkingen snel te compenseren 
en dat de besturing van de lastmassa door zijn gewenste trajectorie slechts een kleine ingangskracht 
vraagt. Simulaties met het systeem zonder wrijving en zonder beginafwijkingen bevestigden deze 
conc1usie. 
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Figuur 3.6: Volgfouten, systeem zonder wrijving met beginajwijkingen 
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Figuur 3.7: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, systeem zonder wrijving 
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Figuur 3.8: Volgfouten, systeem zonderwrijving met ingangsverzadiging. 
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Figuur 3.9: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, systeem zonderwrijving met ingangsverzadiging. 
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Vierde orde systeem met wrijving 

Voor de tweede simulatie Ides ik het flexibele vierde orde systeem met wrijving en weI met een 
maximale wrijvingskracht W = 0.1 [Nm]. Om de regeiparameters te bepalen Ides ik weer Wo = 50 
en kritische demping (~ == 1). De steilheid van de wrijvingsfunctie wordt gekozen met "7 = 10-16• 

Om wille van overzichtelijkheid presenteer ik eerst de resultaten van de simulaties voor dit systeem 
zonder beginafwijkingen. De resultaten daarvan zien we in de figuren 3.10 en 3.11. 
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Figuur 3.10: Volgfouten, systeem met wrijving zonder beginafwijkingen. 
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Figuur 3.11: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, systeem met wrijving zonder beginafwijkingen. 

Uitde grafiek met de volgfouten blijkter aan heteinde een limit cycle op te treden. De maximale 
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amplitude van die limit cycle ligt in de orde van de integratienauwkeurigheid. Bij verder onderzoek 
bleek bij verdubbeling van de K -factor van de gelimiteerde differentiator, de amplitude van de limit 
cycle te halveren. De conclusie dat de cycle zal verdwijnen bij oneindig grote K -waarden, dus bij een 
'perfecte' differentiator lijKt gerechtvaardigd. 

Daarna heb ik gekeken naar hetzelfde systeem met beginafwijKingen en in het bijzonder naar het 
systeem met een positieafwijking van de lastmassa. Daarvoor heb ik €2(0) = O.Ire genomen, wat 
resulteert in i?Zo = [XI(O) :tI(O) X2(0) X2(0)]T = [00 O.Ire oy. De resultaten van deze simulatie 
zien we in figuren 3.12 en 3.13. 
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Figuur 3.12: Volgfouten, systeem met 10% beginajwijking in de lastpositie. 

We zien dat de beginafwijKing in de lastpositie snel wordt gecompenseerd door de regeling en dat 
in de rest van het traject geen noemenswaardige volgfouten meer optreden. WeI zien we in de grafiek 
van het ingangssignaal dat er onrealistisch hoge momenten worden gevraagd die de motor nooit kan 
leveren. Deze treden alleen op in het begin van het traject en zijn te wijten aan de beginafwijking in 
de lastpositie. 

Om een meer realistisch motorgedrag te simuleren heb ik met verzadiging van het motormo
ment gesimuleerd. Het maximale moment dat kon worden geleverd bedroeg wederom ±2 [Nm]. De 
resultaten van deze simulatie zien we in de grafieken 3.14 en 3.15. 

Vit deze grafieken blij"kt dat de respons van het systeem weliswaar iets trager wordt, maar dat 
de performance van de regeling bij realistischere ingangssignalen nog zeer acceptabel is. Echter, als 
we de simulatietijd naar 3 seconden verlengen, blijkt er na ongeveer 0.9 seconden tot aan het eind 
van het traject 'ineens' een limit cycle te ontstaan met een amplitude van ongeveer 10% van het af te 
leggen traject r e. Ben vergelijking, met de resultaten van de simulatie met hetzelfde systeem zonder 
ingangsverzadiging, leert dat deze effecten aan de beperking voor het ingangssignaal moet worden 
toegeschreven. De exacte reden voor dit gedrag heb ik niet helemaal kunnen achterhalen. De oorzaak 
moet worden gezocht in het feit dat de beginafwijkingen resulteren in een referentie-trajectorie die 
door de beperking in actuatorkracht niet goed kan worden doorlopen zodat de fout in de motorpositie 
niet asymptotisch stabiel uitdempt, maar weI begrensd blijft. De lastmassa-trajectorie blijft a1s gevolg 
daarvan dus ook begrensd, maar de gewenste eindpositie wordt niet bereikt. 
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Piguur 3.13: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, systeem met 10% beginafwijking in de lastpo
sitie. 
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Piguur 3.14: Volgfouten, systeem met 10% beginafwijking in de iastpositie en verzadiging. 
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Figuur 3.15: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, systeem met 1 0% beginajwijking in de lastpositie 
en verzadiging. 

3.3 Het ftexibele vierde orde systeem met niet exacte wrijvingscompensatie 

3.3.1 Inleiding 

In de voorgaande simulaties zijn we elVan uitgegaan dat de wrijving in het systeem exact bekend is 
en er dus met de werkelijke wrijving wordt gecompenseerd. In de praktiJ"k zal die wrijvingskracht in 
het algemeen niet (exact) bekend zijn. Dit zal in het algemeen tot een performance-daling van het 
geregelde systeem leiden, omdat we dan met een benadering voor de wrijving in de regelwet moeten 
gaan werken. 

Om het effect van niet exact bekende wrijving in de nu afgeleide CTCRC-wet te analyseren 
gebruiken we in deregeling een schatting TV voor de maximale wrijvingskracht. Voor de ingangskracht 
geldt nog steeds: 

(3.10) 

De wrijvingsschatting TV levert echter voor de differentiaalvergelijking voor de referentie-trajectorie: 

1 
Xld = --k [m2X2d + b(x2 - Xl) + k(X2 - xI) - kd12Xl + kd22e2 

dl2 

+kpl2el + kp22e2 + TVsign(X2)] (3.11) 

Vullen we F uit vergeli jking 3.1 0 in, in systeemvergelijking 2.1 voor de motormassa dan voIgt daaruit: 

(3.12) 

Vit vergelijking 3.11 halen we de term b( X2 - X d + k( X2 - x I) links en de rest substitueren we in de 
differentaalvergeliJ"king 2.2 voor de lastmassa, dan voIgt daaruit: 

(3.13) 
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Voegen we vergelijkingen 3.12 en 3.13 samen tot een vector-vergelijking dan leidt dit tot: 

M~q + Kd~q + Kpflq = -Tfa ep (3.14) 

met Tfa = [0 Sign(X2)]T en ep = TV - W. Dit is de vergelijking voor het foutsysteem van 
vergelijking 2.5 dat wordt g~xciteerd met de schattingsfout voor de wrijvingskracht. 

Met het foutsysteem volgens vergelijking 3.14 dat wordt g~xiteerd met de schattingsfouten in de 
wrijviugskracht zijn enkele simulaties verricht waarbij we de gewenste trajectorie voor de lastmassa 
X2d gelijk nul stelden en we de wrijving in het systeem zowe11O% te hoog a1s 10% te laag schatten. 
Om dit systeem in beweging te krijgen starten we met een beginafwijking e2(0) van 0.01 [rad]. 

Daarna zijn voor dezelfde wrijvingsschattingen ook simulaties verricht met het flexibele vierde 
orde systeem met de scheve sinus als gewenste trajectorie X2d. Op de beperktheid van de differentiator 
en de afwijkende gewenste trajectorie na moeten deze simulaties hetzelfde resultaat geven als de 
simulaties met het foutsysteem. 

De te verwachten statische afwijking is te bepalen uit formule 3.14. We stellen vast dat bij goede 
werking van de regeling de motor en lastmassa tot rust komen. Daaruit voIgt dat de termen gq en ~q 
uiteindelijk naar nul gaan. De foutvergelijking reduceert dan tot: 

De oplossing van dit stelsel algebraische vergelijkingen luidt: 

el = 
-epsign( X2) 

(3.15) 

e2 = (3.16) 

Hiermee is dus een direct verb and gegeven tussen de statische eindafwijkingen in de motor- en 
lastpositie enerzijds en de parameterwaarden en schattingsfoutvoor de wrijvingskracht anderzijds. 

3.3.2 Parameterinstellingen en resultaten 

Voor de simulatie met het foutsysteem volgens 3.14 zijn dezelfde regelparameter-waarden gebruikt 
als in de simulatie met de exact bekende wrijving, dus Wo = 50, I;, = 1 en kd12 en kp12 volgens 3.8 
resp.3.9. 

De resultaten van de simulatie met 10% onderschatte wrijving zien we in figuur 3.16 en een 
'ingezoomd' gebied daarvan in figuur 3.17. In laastgenoemde figuur zien we dat de snelheidsfouten 
op den duur naar nul gaan en dus dat de relaties 3.15 en 3.16 geldig zijn. Voor Wo = 50 en I;, = 1 
krijgen we voor elementen van regelmatrix Kp de volgende waardes: kpll = 5.25, kp22 = 3.5 en 
kp12 = -0.1715. In de simulatie is als schattingsfout voor de wrijving: ep = -0.01 [Nm] genomen. 
Substitueren we die waarden in de relaties voor de statische afwijkingen, dan resulteert dat in: 
el = 9.348· 10-5 en e2 = 2.861 . 10-3. Deze waardes komen dus overeen met de in de simulatie 
gevonden waardes. 

De simulatie met het foutsysteem met 10% overschatte wrijving leverde de resultaten van fi
guur 3.18. Ben 'ingezoomd' gebied daarvan zien we in figuur 3.19. 

In tegenstelling tot de simulatie metonderschatte wrijving worden de snelheidsfouten op den duur 
niet nul maar tonen een steeds altemerend verloop. Toch zijn de relaties voor el en e2 hier bruikbaar 
omdat in het gebied waar de snelheidsfouten nagenoeg nul zijn de positiefouten een constante waarde 
bereiken. Deze waarde kan weer voorspeld worden metrelaties 3.15 en 3.16. 
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Figuur 3.16: Volgfouten,foutsysteem met 10% onderschatte wrijving. 
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Figuur 3.17: Ingezoomde volgfouten,foutsysteem met 10% onderschatte wrijving. 
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Figuur 3.18: Volgfouten,foutsysteem met 10% overschatte wrijving. 
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Figuur 3.19: Ingezoomde volgfouten,foutsysteem met 10% overschatte wrijving. 
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Het hier geconstateerde gedrag van wisselende snelheidsfouten is te verklaren met het feit dat de 
wrijvingskracht hier overschat wordt. Door deze overschatting zal de regeling sterker gaan bijregelen 
dan striktnoodzakelijk is op grond van de werkelijk aanwezige wrijvingskracht. De massa's zullen hun 
eindposities dus niet asymptotisch benaderen, maar er doorheen schieten. Als de regelaar dan weer wi! 
gaan terugregelen zal de snelheid van teken wisselen en daardoor de richting van de wrijvingskracht 
omkeren. De foutvergeliJ1dng 3.14 zal nu naar een nieuwe oplossing gaan convergeren, met van teken 
gewisselde statische afwijkingen (die de nieuwe eindposities vormen). Deze nieuwe eindposities 
worden weer niet asymptotisch benaderd. Zo zal het hier beschreven fenomeen zich gaan herhalen. 
Het overschatten van de wrijving zal dus in het algemeen een limit cycle opleveren. 

Ter validatie van de hierboven beschreven effecten zijn ook nog twee simulaties met het flexibele 
vierde orde systeem uitgevoerd, met zowell 0% over- als onderschatte wrijving. De resultaten hiervan 
zien we in figuren 3.20 en 3.21 respectievelijk figuren 3.22 en 3.23. 

In de grafieken van de simulatie van het geregelde systeem met onderschatte wrijving zien we dat 
de optredende statische afwijkingen in de motor- en lastpositie overeenkomen met de eerder gevonden 
analytische waarden en de waarden uit de simulaties met het foutsysteem. 

De grafiek van de positiefouten van het geregelde systeem met overschatte wrijving vertoont ook 
gedrag dat men mag verwachten uit de analytische statische afwijkings-schatting en de simulatie met 
het foutsysteem. Daarbij kan worden opgemerkt dat de hoge ingangskrachten die worden gevraagd 
slechts optreden bij wisseling van teken van de snelheid van de lastmassa. Daardoor zal de referentie
trajectorie een stap maken (zie figuur 3.23). De motormassa kan deze stap natuurlijk nooit kunnen 
maken, maar zal zeer hoge ingangssignalen vragen, om toch zo goed mogelijk de stap te kunnen 
benaderen. 
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Piguur 3.20: Vo/gfouten, gerege/de systeem met 10% onderschatte wrijving. 
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Piguur 3.21: Ingangssignaa/ en referentie-trajectorie, gerege/de systeem met 10% onderschatte wrij
ving. 
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Figuur 3.22: Volgfouten, geregelde systeem met 10% overschatte wrijving. 
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Figuur 3.23: Ingangssignaal en referentie-trajectorie, geregelde systeem met 10% overschatte wrij
ving. 
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Hoofdstuk 4 

Theoretische achtergronden bij de 
adaptieve CTCRC-wet 

4.1 Inieiding 

De regelwet die in hoofdstuk 2 is afgeleid blijkt vrij goed toepasbaar voor het flexibele vierde orde 
systeem, mits de gevraagde ingangskracht kan worden geleverd. Ben probleem dat kan optreden bij 
toepassing van deze regelwet in de praktijk kan zijn dat alle systeemparameters niet exact vooraf 
bekend zijn. Dit is echter weI het uitgangspuntvan de simulaties in hoofdstuk 3. Vooral de grootte van 
de wrijvingskrachtkan vaak moeilijk worden bepaald. Het is daarom wenselijk dat de wrijvingskracht 
op de een of andere manier on-line wordt bepaald, zodat de de regelwet ook zonder kennis van de 
wrijvingskracht kan worden toegepast. 

4.2 Uitbreiding bestaande regelwet met adaptieve parameterschatting 

4.2.1 Afleiding van de regelwet 

We kunnen de niet-adaptieve regelwet van hoofdstuk 2 vrij eenvoudig aanpassen tot een adaptieve 
variant. Daartoe schrijven we de onbekende maar constant veronderstelde systeemparameters in een 
kolom 'e. De systeemvergelijking voor het flexibele systeem luidt nog steeds: 

(4.l) 

We passen dezelfde regelwet toe als in hoofdstuk 2 maar vullen voor de in principe onbekende 
systeemmatrices, de schattingen voor die matrices in (aangegeven met eenA). Dit leidt tot: 

(4.2) 

Substitueren we deze regelwet in de systeemvergelijking dan leidt dit tothet bi jbehorende foutsysteem: 

M~q + Kd~q + Kpf1q = -Wa f1p = 

- [(M - M)ijd + (B - B)g + (K - K)g + (f- n] (4.3) 

met E als geschatte parametervector, met ~p = .pC t) - 'e als foutvector voor de parameterschatting en 
Wa = Wa(gd' g, g) als configuratie afhankelijke matrix. 
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4.2.2 Stabiliteit van de aangepaste regelwet 

We kunnen met de tweede stelling van Lyapunov de stabiliteit van het foutsysteem volgens ver
gelijking 4.3 gaan beschouwen. Vermenigvuldigen we die vergelijking voor met ~~ dan leidt dit 
tot: 

.TM·· + .TK .TK·· w: ~q ~q ~q P~q = -~q d~q - ~q a ~p (4.4) 

Als kandidaat Lyapunov-functie kiezen we: 

1.T . 1 TIT 
V = 2~q M ~q + 2~q Kp~q + 2~P r~p (4.5) 

Met M, K p en r constant en symmetrisch, geldt voor de afgeleide van de kandidaat Lyapunov functie: 

v ~~ (M~q + Kp~q) + ~~r~p 
~~ (-Kd~q - Wa~p) + ~~r~p 
-~~ Kd~q + e~ (-W!~q + r~p) (4.6) 

Om een gegarandeerd negatief-definiete uitdrukking voor V te krijgen worden de parameters p nu 
adaptief bepaald, zodanig dat de tweede term in de afgeleide van V wegvalt, dus: -

r · WT. 
~p = a ~q 

We houden dan over: 

V = -~~ Kd~q < 0; voor~q i- Q 

Omdat we de onbekende systeemparameters 'e constanthebben verondersteld, geldt~p = E -12 = E - 0 
en worden de schattingen voor de systeemparameters bepaald volgens: 

;.. - r-1wT. 'e - a ~q (4.7) 

De adaptatiematrix r moet positief-definiet zijn en inverteerbaar. Meestal wordt hiervoor een diago
naalmatrix genomen. 

Volgens de tweede stelling van Lyapunov convergeert de snelheidsfout ~q naar Q. Uit vergelij
king 4.7 valt dan af te leiden dat de schattingen p een constante waarde aannemen. Dit impliceert 
echter niet dat ze gegarandeerd de werkelijke waarden van systeemparameters p aannemen. Dit zal 
alleen geschieden als aan de zogenaamde 'persistently exciting' -condities wordt voldaan, waarbij 
het systeem een zodanige trajectorie doorloopt, dat de responsie voldoende informatie bevat om de 
parameters daaruit te kunnen schatten (zie [7]). 

De voorgestelde aanpassing leidt tot een adaptieve crCRC-wet die vodoet aan de eis dat: 

t
lim [~q] = Q 
--+00 

volgens de tweede stelling van Lyapunov. Het systeem is dus globaal asymptotisch stabiel, maar de 
resulterende foutvergelijking luidt: 

Kp~q = -Wa ~p 

De positiefouten ~q zullen slechts dan nul worden indien de schattingsfoutvoor de parameters ~p naar 
Q gaat voor t ---7 00, dus indien de 'persistently exciting'-condities gelden. De hier gepresenteerde 
regelwet kan nimmer gegaranderen dat aan deze condities wordt voldaan. Daar we op zoek zijn 
naar een regelwet die weI ervoor zorgt dat de positiefouten naar Q gaan, moeten we tot een andere 
formulering van de adaptieve crCRC-wet komen. De hier uitgewerkte regelwet kan alleen een 
altematief zijn, indien er aan de 'persistently exciting' -voorwaarden is voldaan. 
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4.3 Een nieuwe formulering voor de adaptieve CTCRC-wet 

4.3.1 Een algemene formulering 

In het voorgaande is afgeleid dat met aanpassing van de bestaande CfCRC-wet tot een adaptieve 
vorm, er slechts kan worden gegarandeerd dat de snelheidsfouten ~q naar nul gaan voor t --1- 00. Dit 
is echter niet voldoende om het vierde orde systeem zonder statische afwijkingen een trajectorie te 
laten doorlopen. Daarom wordt hier een variant afgeleid die weI aan die eis kan voldoen. 

Om te beginnen definil5ren we een zogenaa.llde referentie-snelheidsfout: 

(4.8) 

De term 'referentie' in referentie-snelheidsfout heeft in principe niets te maken met de referentie
trajectorie die wordt bepaald in de op CTCRC gebaseerde regeling. Het is slechts een formulering 
voor een foutmaat die zowel de positie- en snelheidsfouten van het systeem bevat. Deze foutmaat 
bevat dus zowel de volgfouten in de vooraf bekende gewenste trajectorie, als de volgfouten in de met 
de CfCRC-wet bepaalde referentie-trajectorie. 

Het doel is nu een regeling te ontwerpen op basis van 'Computed Torque Computed Reference 
Control', die ervoor zorgt dat de referentie-snelheidsfout ~r zo snel mogelijk naar nul wordt geregeld. 
Dan immers geldt: 

(4.9) 

Het laatste deel van deze vergelijking kan worden opgevat als een stelsellineaire eerste orde diffe
rentiaalvergelijkingen. Indien we voor de matrix A een diagonaalmatrix kiezen met als i e diagonaal
element: Ai, dan geldt dat de positie en snelheidsfout van de i e gegeneraliseerde coOrdinaat uitdempt 
volgens de lineare eerste orde differentiaalvergeliJ1dng: 

Hieruit kunnen we afieiden dat de diagonaalelementen van A kunnen worden opgevat als reciproke 
tijdconstanten die bepalen hoe snel de volgfouten naar nul worden geregeld. Kiezen we parameter 
Ai relatief groot ten opzichte van de andere A's, dan zal de overeenkomstige tijdconstante Ti klein 
zijn en dientengevolge deze volgfout relatief sneller uitdempen dan de andere indien de kolom met 
referentie-snelheidsfouten gelijk Q is. 

Met een regeling die de referentie-snelheidsfouten naar nul regelt kan dus een systeem worden 
gecr~rd dat voldoet aan de eis dat de snelheids- en postitiefouten naar nul worden geregeld voor 
t --1- 00. Formeelluidt dan het beoogde regeldoel: 

t
lim [!::r] = Q 
~oo 

Er kan nu een gewenst gedrag voor het uitdempen van de referentiefouten worden geponeerd. We 
nemen voor het gewenste uitdempgedrag de respons van het systeem: 

(4.10) 

met voor Wa en ep dezelfde definities als in de afieiding van de aangepaste regelwet in het voorgaande 
deel van dit hoofdstuk. Analoog aan de aanpak in de afieiding van de niet-adaptieve regelwet in 
hoofdstuk 2 schrijven we systeemvergelijking 4.1 en foutvergeliJ1dng 4.10 om en stellen deze aan 
elkaar gelijk. Dit leidt tot de uitdrukking (met 'ir = 'id + A~q): 

Hy = Mgr + Bg + K~ + [+ Kd~r + Wa!::p (4.11) 
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We kunnen deze formule weer voorvermenigvuldigen met HT en de pseudo-inverse nemen, wat leidt 
tot: 

(4.12) 

waaruit de ingangssignalen kunnen worden afgeleid. Om een uitdrukking te genereren voor de te 
bepalen referentie-snelheidsfouten, vermenigvuldigen we formule 4.2 voor met NT, waarbij N weer 
ioodrecht op H staat. Dit levert de uitdrukking: 

(4.13) 

waaruit we in het algemeen een stelsel differentiaalvergelijkingen kunnen halen voor het bepalen van 
de referentie-snelheidsfouten. 

4.3.2 Formulering nieuwe regelwet voor het flexibele systeem 

De uitwerking van de in de vorige paragraaf gepresenteerde formuleringen voor het flexibele vierde 
orde systeem met onbekende wrijving levert voor het ingangssignaal F met formule 4.12: 

F = mlxlr + b(XI - X2) + k(Xl - X2) + kdllerl + kdl2er2 

en uitwerking van 4.13levert: 

elr = --k
1 

[m2X2r + b(X2 - Xl) + k(X2 - xt} + kd22er2 + WSign(X2)] 
d12 

(4.14) 

(4.15) 

Wederom geldt dat de niet-diagonaalterm kd12 niet gelijk nul mag worden gekozen, omdat dan geen 
vergelijking voor elr uit formule 4.13 kan worden afgeleid. 

In de vergelijking van de ingangskrachtkomt de term Xlr voor. Deze is te bepalen a1s de (nume
rieke) afgeleide van Xlr = elr + Xl. Deze afgeleide bepalen weer met de gelimiteerde differentiator, 
omdat deze numerieke voordelen biedt boven het standaard differentieblok binnen SIMULINK. 

4.4 Stabiliteit 

4.4.1 Aigemene theorie 

Om de stabiliteit van het systeem met de ACTCRC-regeling aan te tonen kunnen we weer gebruik 
maken van de tweede stelling van Lyapunov. Daartoe poneren we een geschikte kandidaats Lyapunov 
functie: 

1 
V = 2~; M~r + ~~r~p (4.16) 

met M, K d en r als positief-definiete matrices. Voor de afgeleide van deze functie geldt: 

(4.17) 

Deze functie voldoet aan de eisen van een geschikte Lyapunov functie, want V is een semi positief
definiete functie die slechts nul wordt indien zowel ~r als ~p gelijk zijn aan Q. Verder is V een 
negatief-definiete functie indien het deel tussen haken in formule 4.17 gelijk is aan Q. Dit kan worden 
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gerealiseerd indien de schatting voor de onbekende maar constante systeemparameters p wordt bepaald 
met de adaptieve wet: -

(4.18) 

Hieruit voIgt direct dat matrix r inverteerbaar moet zijn. 
De hier gepresenteerde adaptatie van de schattingen voor de onbekende systeemparameters zorgen 

ervoor dat de functie V een geschikte Lyapunov functie is. Daarmee is aangetoond dat er geIdt: 

t
lim [~r] = Q 
->00 

en dus kan het beoogde regeidoel worden verwezenlijkt Het systeem is dus globaal asymptotisch 
stabiel en de volgfouten ~q gaan naar Q, voor t --'? 00. 

De hier voorgestelde regeling regelt het systeem zodanig dat de referentie-snelheidsfouten naar Q 
gaan voor t --'? 00. Dan reduceert foutvergelijking 4.10 tot: 

(4.19) 

Dit impliceert dat indien matrix Wa = WaCt) 'voldoende' varierend blijft voor t -+ 00, dat dan 
de schattingfouten voor de onbekende systeemparameters naar Q gaan en dus dat de schattingen de 
werkelijke waarden van de systeemparameters gaan aannemen. 

4.4.2 Toepassing op het flexibele vierde orde systeem 

In de vorige paragraaf zijn de algemene stabiliteitseisen afgeleid voor de toepassing van de adaptieve 
CTCRC-wet 

Als eerste werd geeist dat matrix r positief-definiet en inverteerbaar moest zijn. Voor de adap
tatiematrix r wordt meestal een diagonaalmatrix genomen, die zondermeer inverteerbaar is, en die 
positieve diagonaalelementen moet hebben, wi! deze positief-definiet zijn (Zie eisen geformuleerd op 
bladzijde 11 in hoofdstuk 2). 

Ook matrix K d moet positief-definiet zijn. Daaraan wordt voldaan indien de diagonaalelementen 
kdll en kd22 positief zijn en tevens geldt dat kd12 < Vkdllkd22. Merk op dat deze eisen reeds zijn 
neergeIegd in hoofdstuk: 3 en dat de daar afgeleide waarden voor de elementen van J( d ook hier 
bruikbaar zijn. 

Om een aanpassing van de schatting van de onbekende wrijving te realiseren werken we vergelij
king 4.18 uit voor het flexibele vierde orde systeem. Dit Ievert: 

TV = r- l sign(X2) . e2r 

De parameter r bepaalt hierin hoe sterk de schatting voor de wrijving wordt aangepast op basis van 
referentie-snelheidsfout e2r. Ben algemeen criterium voor de grootte van r is niet te geven, maar weI 
kan worden opgemerkt dat indien we r (te) groot kiezen, de parameters nauwelijks zullen worden 
aangepast, en dat indien we deze te klein kiezen, we een snelle, maar vaak te fluctuerende aanpassing 
van de wrijvingsschatting krijgen (wat tot instabiliteiten kan Ieiden). Bezitten we een vrij goede 
schatting voor de wrijving, dan kunnen we het vertrouwen in die schatting tot uitdrukking brengen 
door een grotere waarde voor r te nemen dan indien we geen nauwkeurige schatting hebben. 
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Hoofdstuk 5 

Simulaties met de adaptieve CTCRC-wet 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn twee adaptieve CTCRC-wetten afgeleid die ervoor zorgen dat een systeem 
met flexibiliteit een (ten dele on-line bepaalde) gewenste trajectorie gaat afleggen, hoewel niet alle 
systeemparameters exact bekend zijn. Slechts de laatste van de gepresenteerde regelwetten zorgt 
elVoor dat zowel de snelheids- als de positiefouten naar nul worden geregeld voor de meest algemene 
groep van gewenste trajectories. Omdat ik mijn regeling toepasbaar wil maken een zo algemeen 
mogelijke gewenste trajectorie, zal ik mij in de simulaties toeleggen op de tweede regelwet die de 
(wiskundige formulering) referentie-snelheidsfouten naar Q regelt. In het velVolg zal ik deze regeling 
betitelen als de adaptieve CTCRC-wet (ACTCRC-wet). 

De ACTCRC-regeling zorgt elVoor dat: 

• de snelheids- en positiefouten op den duur naar nul gaan 

• de schattingen voor de onbekende systeemparameters zodanig worden aangepast dat deze de 
werkelijke waarde van die systeemparameters gaan aannemen, indien de trajectorie voldoende 
'variabel' (persistently exciting) is voor t ---+ 00. 

We stellen nu weer het aantal vrijheidsgraden in het systeem op n q , het aantal ingangen in het 
systeem op n f' het aantal vooraf bekende gewenste trajectories op nt (meestal nq - n f) en het aantal 
onbekende systeemparameters op np. Om de beoogde regelwet te kunnen toepassen moeten drie 
stelsels vergeliJ"kingen worden bepaald voor: 

• de bepaling van de n f ingangsgrootheden 

• de bepaling van de nq - nt elementen van de vooraf onbekende referentie-trajectorie 

• de bepaling van de np onbekende systeemparameters 

Voor het flexibele vierde orde systeem geldt; nq = 2 en nf = nt = np = 1, zodat we voor de 
bepaling van de ingangsgrootheid, de onbekende referentie-trajectorie en de onbekende systeempara
meter in totaal drie (niet-lineaire) vergelijkingen on-line moeten oplossen. am numerieke problemen 
daarmee te voorkomen werd weer gekozen voor een gelimiteerde differentiator met factor K = 20000 
in de bepaling van de afgeleides en een 'afgezwakte' sign-functie voor de wrijvingskracht, zoals deze 
ook is gebruikt in hoofdstuk 3. 
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5.2 Simulaties met de cycloid-functie als gewenste trajectorie 

5.2.1 Parameterinstellingen 

Voor de eerste testsimulaties van de adaptieve CfCRC-wet, heb ik deze toegepast op het vierde orde 
systeem met de cyc1oid-functie als gewenste trajectorie voor de lastmassa. Deze cyc1oid-functie is 
hetzelfde als in hoofdstuk 2 op pagina 8, dus met een afte leggen weg van 0.1 [rad] in 0.4 seconden. 

Om een vergeliJ1dng te kunnen maken met de niet-adaptieve CfCRC-wet heb ik de keuze voor 
de elementen van regelmatrix K d in de adaptieve variant niet aangepast. Daarvoor geldt nu ook: 

kdll 2 . ( . mi . Wo 

kd22 2 . ( . m2 . Wo 

kdI2 -0.04Jk dll k d22 = -0.08 . ( . WOVml . m2 

Voor de parameters heb ik dezelfde keuzes gedaan namelijk Wo = 50 [rad/s] en ( = 1. 
Een andere keuzes die gemaakt moeten worden is de keuze voor de matrix A in de formulering 

voor de referentie-snelheidsfout. Meestal neemt men daarvoor een diagonaalmatrix: 

A = [AI 0 1 o A2 

Om redenen van eenvoud kies ik Al = A2 := A = 20. Deze waarde is vastgesteld met 'trial and error' 
vastgesteld, met inachtname van de opmerkingen die in het vorige hoofdstuk zijn geplaatst. Het is 
ook geenszins mijn pretentie dat de hier gepresenteerde regelparameters de meest ideale zijn voor het 
flexibele vierde orde systeem. WeI blijken deze parameters in aIle van de in met de cyc1oid-opzetfunctie 
gedane simulaties te voldoen. 

Om de adaptieve schatting voor de onbekende systeemparameters te kunnen implementeren 
moeten er nog keuzes worden gemaakt voor de adaptatiematrix r en de beginschatting voor de 
wrijvingskracht Woo 

Voor r, die in mijn geval geen matrix maar getal is, kies ik wederom met 'trial and error' de 
waarde 0.1 wat de schattingvan de wrijvingskracht, zo blijktin de simulaties, ongeveer binnen de helft 
van het opzettraject op de goede waarde brengt. De beginschatting voor de wrijvingskracht Wo wordt 
nul genomen omdat ik ervan wi! uitgaan dat over de wrijvingskrachtnog niets bekend is, behalve dan 
dat het droge wrijving is. 

5.2.2 Resultaten 

Simulaties met het systeem zonder beginafwijkingen 

A1s eerste simulatie met de adaptieve regelwet kiezen we het systeem zonder beginafwijkingen in de 
posities of snelheden. De werkelijke wrijvingskracht bedraagt 0.1 [Nm], terwijl de beginschatting, 
zoals gezegt, op nul wordt gesteld. De resultaten hiervan vinden we in figuren 5.1,5.2 en 5.3. 

In figuur 5.2 zien we dat de positiefout e2 nog voor het eindpunt van de opzetbeweging al 
verwaarloosbaar klein is. Verder blijkt tijdens het opzettraject de maximale volgfout 9% van de totaal 
af te leggen afstand te bedragen. Deze volgfout is voomamelijk te danken aan het feit dat in dat deel 
van het opzettraject de wrijvingskrachtnog niet goed genoeg is geschat. Bij een betere beginschatting 
van de wrijvingskracht wordt deze piek dan ook aanzienlijk kleiner. We zien in figuur 5.3 dat de 
wrijvingskracht zijn goede waarde reeds binnen de 0.2 sec. bereikt terwijl het ingangssignaal beperkt 
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Figuur 5.1: Referentie-snelheidsfouten, systeem zonder beginajwijkingen. 

xlO-3 

9 

8 

7 

6 
~ 
.! 
~ 

5 

e 
4 -5 

~ 
3 

2 

0.1 0.2 0.3 0.4 

volgfoute2 

0.5 

tijd [8] 

0.6 0.7 0.8 0.9 

Figuur 5.2: Volgfout in lastpositie, systeem zonder beginajwijkingen. 
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Figuur 5.3: IngangssignaaZ en wrijvingsschatting, systeem zonder beginafwijkingen. 

blijft. Een grillig verloop van de ingangskracht treedt op na ongeveer 0.85 seconde. Datzelfde verloop 
zien we ook in de grafiek van referentie-snelheidsfout €Ir in figuur 5.1. 

De slingeringen in de grafiek van de wrijvingskracht worden vermoedelijk veroorzaakt doordat de 
regelaar de fiexibele verbinding tussen motor en last wi} ontlasten. Ditzal in de praktijk geen problemen 
opleveren aangezien de daarbij optredende verbindingskrachten onder de wrijvingskracht blijven. In 
de simulatie echter heeft de lastmassa een dusdanig lage snelheid gekregen dat de benadering die ik 
heb gemaakt voor de sign-functie niet meer voldoende goed is. De daar optredende snelheid van de 
lastmassa ligt onder de 5 . 10-8. In figuur 3.5 zien we dat daar de benadering voor de sign-functie 
uit de regelwet erg slecht wordt. Doordat de wrijvingskracht bij erg lage snelheden dus kleiner wordt 
(wat inbreuk doet op de realiteit) zal de lastmassa alsnog in beweging komen als gevolg van die 
verbindingskrachten. Omdat de lastpositie verandert, verandert referentie-snelheidsfout e2r en als 
deze en de wrijvingskracht veranderen, verandert ook referentie-snelheidsfout €Ir en op zijn beurt 
weer ingangssignaal F. Hoewel de verandering in e2r klein is wordt deze 'opgeblazen' door de kleine 
waarde voor kpI2 en de differentiatie voor de bepaling van Xrl. 

In werkelijkheid zal bij deze lage snelheden de wrijvingskracht niet naar nul gaan maar op een 
constante (statische) waarde blijven. Ik verwacht dat deze effecten dan niet zullen optreden. 

Indien we de simulatie langer dan 1 seconde voortzetten dan blijken zowel de lastmassa als de 
motormassa tot rust te komen op hun gewenste posities. Dit gaat dan echter weI gepaard met vrij 
grote ingangssignalen (±20 [Nm]), die dus waarschijnlijk meer een modelmatige (numerieke) dan 
een fysische achtergrond hebben. Dit vermoeden wordt gesterkt door het feit dat bij simulaties met 
een lagere waarde voor 'f/, dus met een steilere wrijvingsfunctie, hetzelfde effect later optreedt. Dit 
gebeurt pas daar waar de snelheid van de lastmassa zo laag is geworden dat de benadering van de 
wrijvingskracht door de aangepaste functie slecht wordt. 
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Simulaties met het systeem met beginafwijkingen 

De tweede simulatiereeks betreft die met hetzelfde systeem met beginafwijkingen. Het gaat daarbij 
om een beginafwijking van 10% in de lastpositie, of weI xz(t = 0) = O.lre (evenals bij sommige 
simulaties in hoofdstuk 3). Dit leverde de figuren 5.4, 5.5 en 5.6. 
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Figuur 5.4: Referentie-snelheidsfouten, systeem met beginaj'wijkingen. 
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Figuur 5.5: Volgfout in lastpositie, systeem met beginaj'wijkingen. 

We zien in figuur 5.5 dat de relatief grote beginafwijking vrij soel naar nul wordt geregeid. 
WeI blijkt uit de grafiek van de ingangsgrootheid dat daarvoor in het begin onrealistisch groot 
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Figuur 5.6: Ingangssignaa/ en wrijvingsschatting, systeem met beginafwijkingen. 

ingangssignaal wordt gevraagd. Dit blijkt nodig om referentie-snelheidsfout €lr snel naar nul te 
regelen. 

Om een realistisch actuatorgedrag te simuleren heb ik dezelfde simulatie uitgevoerd met een 
beperking voor het ingangssignaal. Deze beperking betekende, evenals bij enkele simulaties in hoofd
stuk 3 dat het te leveren moment tussen de grenzen plus en min 2 [Nm] lag. De resultaten van deze 
simulatie zijn te vinden in de figuren 5.7, 5.8 en 5.9. 

Uit deze figuren blijkt dat de volgfout in de lastpositie zelfs nog iets sneller weg wordt geregeld 
dan bij het systeem zonder verzadiging van de ingangskracht. Ditis waarschijn1ijk te wijten aan het feit 
dat het systeem zonder ingangsbeperking de lastmassa te 'bruusk' wi! terugregelen naar zijn gewenste 
trajectorie. Omdat de lastmassa al aan het begin voorligt op zijn gewenste trajectorie zal de regelaar 
deze tegengesteld aan de gewenste baan laten bewegen. Als dit (te) snel gebeurt, door de motormassa 
een relatief grote uitwijking te geven, zal de regelaar daarna weer veel inspanning moeten verrichten 
om de motor- en lastmassa van bewegingsrichting te laten veranderen. Bij verzadiging treedt dit te 
snel terugbrengen van positiefout e2 niet op en zal het uiteindelijke resultaat zijn dat deze fout een 
fractie eerder naar nul wordt gebracht. 

In de grafiek van hetingangsssignaalzien wena ongeveer 0.85 seconde weer hetzelfde verschijnsel 
optreden als in de simulatie van het geregelde adaptieve systeem zonder beginafwijkingen. Deze 
slingeringen treden ook op in het niet-ingangsbeperkte systeem, maar daar worden deze effecten 
gemaskeerd in de grafiek door de grote ingangskrachten aan het begin. Deze effecten lijken weer te 
worden veroorzaakt door de slechtere wrijvingsbenadering voor snelheden van lastmassa kleiner dan 
5 . 10-8 [rad/s]. De opmerkingen over de oorzaak van deze effecten, gemaakt bij de simulatie met het 
systeem zonder beginafwijkingen lijken mij hier ook weer geldig. 
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Figuur 5.7: Referentie-snelheidsfouten, systeem met beginajwijldngen en beperkt ingangssignaal. 
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Figuur 5.8: Volgfout in lastpositie, systeem met beginajwijkingen en beperkt ingangssignaal. 
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Figuur 5.9: Ingangssignaa/ en wrijvingsschatting, systeem met beginafwijkingen en beperkt ingangs
signaaZ. 

5.3 Simulaties met een sinus-functie als gewenste trajectorie 

Bij de simulaties met de cyloid-opzetfunctiekwam steeds bij zeer lage snelheden van de lastmassaeen 
effect naar voren, wat verklaarbaar lijkt met de aanname voor de wrijvingsfunctie die slecht wordt bij 
snelheden onder de 5 . 10-8 [rad/s]. Om na te gaan of deze effecten werkeliJ"k aileen een modelmatige 
en dus numerieke achtergrond hebben, heb ik nog enkele simulaties uitgevoerd met een andere 
gewenste trajectorie als uitgangspunt. Daarbij heb ik gekozen voor een sinusfunctie als gewenste baan 
voor de lastmassa. Deze functie leidt weliswaar in de toppen ook tot lage snelheden. Echter, deze 
lage snelheden blijven niet bestaan, maar lopen weer op in tegengestelde richting. Daarmee wordt de 
wrijvingskracht-aanname ook weer beter. 

Ben andere reden om een sinus-functie als gewenste trajectorie te nemen is om na te gaan of deze 
regeling nu werkelijk geschikt is voor trajectoriebesturing. In de voorgaande simulaties gebruikte ik 
de cycloid-functie om de lastmassa op een gewenste positie te krijgen. Het was dus eigenlijk een 
min of meer veredeld set-point signaal. Bij een sinusfunctie wordt verlangd een baan te volgen en de 
lastmassa krijgt daarbij nooit lang de tijd tot rust te komen. 

Als derde reden om de een sinus-trajectorie te proberen is dat bij het doorlopen van die baan bij 
elke uiterste positie van de lastmassa, de snelheid van teken wisselt en dus de wrijvingskracht een 
stap maakt. Dit effect hoeft niet op te treden bij de cycloid-opzetfunctie. 

5.3.1 Parameterinstellingen 

Als gewenste trajectorie voor deze simulaties kies ik een sinus-functie met een amplitude van 1 [rad] 
en een peri ode van 1 seconde. 

Als eerste heb ik geprobeerd dit systeem te simuleren zonder beginafwijkingen met dezelfde 
waarden voor de verschillende regel- en adaptatieparameters als in de simulaties met de adaptieve 
regelwet met de cycloid-functie als gewenste trajectorie. Dit leverde een stabiel systeem met echter 
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(te) grote ingangssignalen. 
Toen ik ingangsverzadiging toepaste op het geregelde vierde orde systeem, werd de responsie 

instabiel. Die instabiliteit bleek afhankelijk van r. De schatting voor de wrijving ging al zeer snel 
naar een hele grote negatieve waarde. Daarna heb ik geprobeerd de parameter r wat groter te kiezen 
zodat de parameters wat minder snel (en abrupt) werden aangepast. Dit leidde tot een waarde r = I, 
waarbij het systeem weI stabiel reageerde. Wederom zij opgemerkt dat de parameters die ik in deze 
simulaties heb gebruikt niet gegarandeerd de beste zijn, maar ze geven weI stabiele oplossingen voor 
de systemen met en zonder ingangsverzadiging. 

5.3.2 Resultaten 

Simulaties met het geregelde systeem zonder beginpositie-afwijkingen 

Als eerste heb ik de adaptieve CTCRC-wet gebruikt om het vierde orde systeem zonder beginpositie
afwijkingen te regelen langs een sinusvormige trajectorie voor de lastmassa. De simulatie is gedaan 
over 3 seconden waarin de lastmassa drie periodes van die sinus moet doorlopen. De beginschatting 
voor de wrijving TVo is weer nul terwijl de werkelijke wrijving 0.1 [Nm] bedraagt. De resultaten van 
deze simulatiezien we in figuren 5.10,5.11 en 5.12. 
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Piguur 5.10: Referentie-snelheidsfouten, systeem zonder beginpositie-ajwijkingen. 

In figuur 5.10 zien we dat bij 1.75 seconde en verder om de halve seconde er een piekje optreedt 
in de referentie-snelheidsfout fir. Dit piekje valt samen met de tekenwisseling van de lastmassa
snelheid. Het piekje is daarmee te verklaren, want telkens als de lastmassa van richting verandert (dus 
bij tekenwisselingvan zijn snelheid) zal de wrijvingskrachtomklappen. Aangezien de wrijvingskracht 
expliciet voorkomt in uitdrukking 4.15 voor fIr, zallaastgenoemde op die plaatsen dus ook een stap 
maken. Deze stap wordt dan weer zeer snel weggeregeld door de regelaar wat zich uit in krachtspieken 
in de grafiek van het ingangssignaal. Het blijkt dat deze pieken bij elke top van de sinus-functie 
optreden (dus vanaf 0.25 sec. elke halve seconde), maar de eerste zijn veel kleiner dan verderop. Voor 
het feit dat deze pieken in het begin lager zijn heb ik geen verklaring gevonden. Verder zien we in de 
grafiek van de ingangskracht dat de gevraagde waarden onrealistisch groot zijn. 
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Figuur 5.11: Volgfout in lastpositie, systeem zonder beginpositie-ajwijkingen. 
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Figuur 5.12: Ingangssignaal en wrijvingsschatting, systeem zonder beginpositie-ajwijkingen. 
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De hogere waarde voor r dan in de voorgaande simulaties verraadt zich in de grafiek met de 
schatting voor de wrijvingskracht. Deze bereikt pas na 1 seconde zijn goede waarde terwij1 voor de 
kleinere r in de vorige simulaties dit al na 0.2 seconde was gebeurd. 

Daarna heb ik ook nog een simulatie verricht voor hetzelfde systeem maar met een ingangsverza
diging voor ingangssignalen in absolute waarde groter dan 2 [Nm]. De resultaten daarvan zien we in 
figuren 5.13,5.14 en 5.15. 
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Figuur 5.13: Rejerentie-snelheidsjouten, zonder beginpositie-ajwijkingen en beperkt ingangssignaal. 
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Figuur 5.15: Ingangssignaal en wrijvingsschatting, systeem zonder beginpositie-ajwijkingen en be
perkt ingangssignaal. 

Het belangrijkste verschil met de voorgaande simulatie zien we in de grafiek van de positiefout 
van de lastmassa. De maximale volgfout blijktnu ruim twee maal zo groot. Ditkomt omdat de regelaar 
in het begin niet sterk genoeg kan regelen omdat de kracht die kan worden geleverd beperkt is_ 

Ook zien we nu in deze grafiek piekjes optreden elke keer als de maximale uitwijking van de 
lastmassa wordt bereikt (de toppen van de sinus-functie). Deze pieken zijn te verklaren met het 
feit dat daar de wrijvingskracht van teken wisselt. Indien we een vloeiend verloop van de doorlopen 
trajectorie van de lastmassa willen bewerkstelligen, zullen we een stap in de positie van de motormassa 
moeten realiseren. Daarvoor is een oneindig groot ingangssignaal nodig, wat de motor als gevolg van 
de verzadiging niet kan leveren. Het gevolg is dat de verbindingskracht dus een tijdje kleiner is 
dan de wrijving en dat daardoor de lastmassa een tijdje blijft staan. Als de verbindingskracht de 
wrijvingskracht weer overtreft zal de lastmassa weer gaan bewegen. Dit effect noemt men ook weI het 
'stick-slip' effect. Ben motor zonder verzadiging heeft daarvan dus geen last. Deze effecten beperken 
zich tot een maximale positieafwijking van 0.3 % van de amplitude van de gewenste trajectorie. 

In de grafiek met de referentie-snelheidsfouten, treden de pieken nu weI bij aIle toppen van 
de gewenste trajectorie op. We hebben nu ook duidelijk waarneembare pieken in e2r. Deze pieken 
manifesteren zich ook in de grafiek van de schatting van de wrijvingskracht. Omdat de aanpassing 
van de wrijving rechtstreeks afhankelijk is van de term e2r en de wrijvingskracht, zien we daar ook 
steeds een lichte stap, die echter snel wordt weggewerkt. 

Simulaties met het geregelde systeem met beginpositie-afwijkingen 

Als laatste simulatie heb ik het vierde orde systeem een afwijking in de beginpositie meegegeven van 
~o = [Xl(O) Xl(O) X2(0) X2(0)V = [00 O.lre oV, waarbij re hier de amplitude van de sinusfunctie 
is. De achtuatorkracht is wederom beperkt tot ±2 [NmJ. De resultaten van deze simulatie met een 
beginafwijking van 10% in de lastpostitie zien we in figuren 5.16, 5.17 en 5.18. 

Deze figuren hebben globaal hetzelfde verloop als voor de simulatie met het systeem zonder 
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Piguur 5.16: Referentie-snelheidsfouten, met beginpositie-afwijkingen en beperkt ingangssignaal. 
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Piguur 5.17: Volgfout in lastpositie, systeem met beginpositie-afwijkingen en beperkt ingangssignaal. 

48 



2 

~ 
Ii 0 

~ -I 

-2 ; 

0 0.5 1.5 2 2.5 3 

tijd [s] 

0.2 schattin wri· in smoment 

~ 0.1 = 
~ 
~ co 
.~ -0.1 

~ 
-0.2 

0 0.5 1.5 2 2.5 3 

tijd [s] 

Figuur 5.18: Ingangssignaal en wrijvingsschatting, systeem met beginpositie-afwijkingen en beperkt 
ingangssignaal. 

beginpositie-afwijkingen (behalve natuurlijk in het begin). Het grootste verschil zit in figuur 5.17 
waarin de beginafwijking duidelijk te zien is. 

Opvallend in de grafiek van de wrijvingsschatting is dat deze in het begin een negatieve waarde 
heeft, of weI dat de geschatte wrijvingskracht tegengesteid gericht is aan de werkelijk aanwezige 
wrijving. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat er in het begin een negatief product van 
e2r en de wrijvingskracht optreedt (ondermeer door de negatieve grote beginafwijking e2). Daardoor 
zal de wrijving worden aangepast in negatieve richting. Zouden we nu r te groot kiezen dan zou 
de aanpassing van de schatting voor de wrijvingskracht snel in negatieve richting doorzetten. Bij 
verzadiging van de ingang, kunnen de daardoor optredende fouten niet meer worden weggeregeId, 
wat tot instabiliteitkan leiden. Daarmee kan de noodzaak voor de hogere r -waarde in deze simulaties 
ten opzichte van de vorige worden verklaard. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

• De belangrijkste conclusie die uit de simulaties kan worden getrokken is dat de hier gepresen
teerde 'Computed Torque Computed Reference Control' -regelaar een goed toepasbare regeling 
is voor het fiexibele vierde orde systeem, voor zowel het niet-adaptieve als adaptieve geval. 

• De niet-adaptieve regelwet levert voor de beschouwde referentie-trajectorie een snelle respons 
en ook beginafwijkingen worden snel weggewerkt. De in theorie gevraagde hoge momenten 
lijken in principe niet absoluut noodzakelijk voor een stabiele respons. Ook als de te leveren 
ingangskracht wordt beperkt, blijken de optredende volgfouten te kunnen worden weggeregeld. 

• De adaptieve implementatie van de CTCRC-regelwet blijkt in de simulaties geen problemen 
te hebben met een onbekende wrijvingscomponent. De respons verloopt zowel met als zonder 
ingangsverzadiging stabiel en de optredende volgfouten worden voldoende snel weggeregeld. 

• Niet alleen voor een opzetfunctie, maar ook voor baanbesturing bliJ"kt de adaptieve regelwet 
te voldoen. Daarbij moet de adaptatie-wet weliswaar iets andere parameters hebben voor de 
simulatie met ingangsverzadiging, maar nog steeds is een goede stabiele respons te realiseren. 

• De tweede stelling van Lyapunov blijkt een bruikbaar instrument om de stabiliteit van de hier 
gepresenteerde regelconcepten te bewijzen. Het nadeel van deze methode, dat de afieiding van 
een Lyapunov functie vaak niet systematisch gebeurt, maar op systeeminzicht en ervaring is 
gestoeld, is volgens mij van secundair belang. 

• Ben meer praktische opmerking is dat mij is gebleken dat het programma SIMULINK een 
welkome uitbreiding is op MATLAB. Het implementeren en simuleren met dat programma kan 
vaak eenvoudiger en overzichtlijker gebeuren dan met MATLAB alleen. WeI is enige ervaring 
met het gewone MATLAB wenselijk. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

• Verder onderzoek in deze richting zou zich denk ik voomamelijk moeten richten op het in de 
praktijk implementeren van de hier gepresenteerde (niet)-adaptieve CTCRC-regeling. Daarmee 
kunnen de resultaten van de simulaties worden gevalideerd. Omdathet systeem met de regelwet 
reeds in SIMULINK is germplementeerd kan daarmee ook eenvoudig een discrete tijd systeem 
worden gebouwd voor de regelaar. Zo kan reeds voor de simulatie aan het werkelijke systeem 
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(dat ook met een discrete regelkaart wordt gerege1d), worden bekeken of de discretisatie, en 
met name het bepalen van de discrete afge1eides in de regeling geen prob1emen oplevert. 

• Ben ander onderzoek kan gericht worden op het vaststellen van (kwantitatieve) regels voor 
het bepalen van de regelparameters in de regelmatrices en de waardes voor de 'referentie'
matrix A en de adaptatiematrix r. Zoals gezegd heb ik daarvoor waarden gekozen die een 
stabiele responsie gaven voor zowel het onbeperkte als verzadigde ingangssignaal. Wellicht is 
met andere regel- en adaptatieparameters een betere performance van het geregelde systeem te 
behalen. 

• In mijn simulaties heb ik alleen gekeken naar de effecten en regelingen die voortv10eien uit 
het feit dat de grootte van de wrijvingskracht onbekend is. Natuurlijk kan ook worden bekeken 
hoe (de schattingen van) onzekerheden van de andere systeemparameters het systeemgedrag 
beYnv loeden en tot welke adaptieve of misschien robuuste CTCRC-regeling dit 1eidt (bv. sliding 
CTCR Control). 

• Verder kan worden gekeken of de hier gebruikte wrijvingsaanname ook kan worden vervangen 
door een andere vorm van wrijving, zoals viskeuze ofplaats(hoek) afhankelijke wrijving. 

o Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat de regeling hier is toegepast op een vrij eenvoudig 
vierde orde systeem. De hier gepresenteerde werkwijze voor het afleiden van vergelijkingen 
voor de ingangsgrootheden, (gewenste) referentie-trajectorie en schattingen voor de onbekende 
systeemparameters, kan eenvoudig worden gebruikt voor ingewikkelder systemen, eventueel 
met andere niet-lineaire effecten. Ik denk dat daar nog een heel onderzoeksgebied openligt. 
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