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I .  INLEIDING 

De heer Ir. Bemelrnans van het ingenieurs bureau Beltech houdt 
zich bezig met meet- en regel-systemen. Onder andere wordt 
gebruik gemaakt van het visionsysteem als meetinstelling. 
Wet bureau wil een demonstratieopstelling hebben waar mee het 
vision systeem zijn krachten ten toon kan stellen?. 

De opstelling dient te bestaan uit een tafel, die om twee assen 
kan verdraaien, mer daarop een kogel. De assen liggen in h e t  
vlak van de tafel en de tafel wordt aangedreven boor twee 
servomotoren. Deze kogei wordt verondersteld zuiver te rollen. 
Onder invloed van de zwaartekracht zal de kogel zich gaan 
verplaatsen, afhankelijk van de stand van de tafel. Boven de 
tafel wordt een video camera gemonteerd, dig d.e plaats van de 
kogel waarneemt. Deze gegevens worden doorgespeeld naar een 
personal computer. De computer verwerkt de gegevens om 
daarmee de servomotoren te sturen. De tafel zal van stand 
veranderen en en de kogel. zal zijn beweging bijstellen. D i t  
vormt een gesoten regelkring. Het onderwerp van deze stage is 
om de haalbaarheid van deze opstelling te bekijken. Zie figuerr 
a .  



Ir. PROBLEEMSTELLING 

Het vision systeem kan tien keer per seconde een plaatsmeten en 
doorgeven aan de computer. Dit is een schatting van de 
opdrachtgever, de Heer Bemelmans. Het “kijk“-veld van het 
systeem bestaat uit 500 bij 500 pixels, waarmede tevens de 
meetnauwkeurigheid vaststaat. 

Deze stage is een eerste benadering van het probleem. In het 
bekijken van de opstelling zijn een aantal aannamen gemaakt. 
Het systeem wordt wrijvingsloos geacht. Hier bij verliest de 
kogel. geen kinetische energie aan de wrijving met de tafel. De 
aandrijvende servomotoren worden helemaal buiten beschouwing 
gelaten zodat uit die hoek niet eens aan wrijving gedacht hoef-r: 
te worden. Het draaipunt van de tafel. wordt aangenomen in het 
vlak van de tafel te liggen. Bij een verdraaiing van de tafel 
ondervind de kogel zodoende geen horizontale verplaatsingen 
t.a.v. her tafel. oppervlak. Et wordt alleen naar kleine 
hoekverdraaingen gekeken. Dit houdt in dat er gelineariseerd 
kan worden om de horizontale stand van de tafel. Verder wordt 
de voortplantings tijd van het opneemsysteem niet meegenomen. 
Het opneemsysteem bepaald de plaats van de kogel in 0 . 1  sec. 
Van de verujerkings eenheid kan verwacht worden dat de overige 
berekeningen in een veel. hooger tempo verieht worden. Een 
regeli actie kan dus zowat genomen worden zodra de bepaling van 
de positie van de kcgel gedaan is. 

Bij een simpele, een dimensionale, toetsing van het system op 
de mogelijkheid van een PID-regelwet, bleek dat tot en met de 
vierde afgeleide van de plaats van de kogel teruggekoppeld 
moest worden. Zie bijlage 1 voor deze berekening. De toestand 
van het een dimensionale systeem bestaat u i t  vier grootheden 
zodat voor een optimale regelwet gekozen kon warden. 

2 



111. MODELVORMING 

De Bewe~ingsvergelijkingen 

Het model werd verkregen met behulp van MAPLE. Het 
softwarepakket heeft de kinetische en potentiële energe ais 
invoer nodig. De tafel wordt gestuurd door twee momenten, MI 
en ItIz die werken om twee assen, XI en xz , in het vlak van de 
tafel. Het kantel punt ligt in het vlak van de tafel waar de 
assen, die loodrecht op elkaar staan, elkaar kruisen. De as x2 

blijft altijd in het vlak dat wordt opgespannen door zijn rust 
stand (horizontaal) en een vertikale as. De as XI roteert om 
as xz heen. De tafel zelf hee£t een traagheidsmoment i om zijn 
massamiddelpunt. De kogel heeft straal r, massa m en 
traagheidsmoment f OM zijn massamiddelpunt. De kinetische 
energie van het systeem bestaat uit de translerende en 
roterende kinetische energie van het kogeltje en de roterende 
kinetisch energie van de tafel. Omdat de assen van h e t  systeem 
niet vast liggen en de positie van het kogeltje t.o.v. van deze 
assen gegeven worden is het noodzakelijk om de afgeleide naar 
de tijd van deze assen te kennen. De rotatie van de kogel is 
de som van de rotatie van de kogel t . o . v .  de tafel en de 
rotatie van de tafel zelf. ûmdat de kogel verondersteld wordt 
zuiver te rollen, kan de hoeksnelheid van de kogel t.oev. 
tafel worden berekend n.1. de translatiesnelheid van de kogel 
t.a.v. de tafel gedeeld door de srraal van de kogel. 

De potentiële energie wordt gegeven door vertikale afstaold van 
de kogel t.o.v. zijn eindstand (als de tafel horizontaal staa'r: 
is de hoogte overal nul=)$ maal het product van  zijn massa en 
de versnelling van de zwaartekracht. Zie bijlage 1 voor 
uitwerkingen en formules van de kinetische en potentiële 
enrgie. 

De uitvoer van W P L E  bestond uit de massamatrix M en de rest 
termen van  h e t  systeeoai (cloei de inverse en determinant var? de 
massa matrix werden gegeven maar daar wordt verder niet naar 
gekeken.).De vrijheidsgraden g wordt gegeven door koloEo 

q = [ rl , rz -, £it fiz IT - 
Warin : rl de plaats van de kogel op de tafel in de XI 

1-2 de plaats van de kogel gp de tafel in de xz 
richting is. 

richting is. 

3 

http://gekeken.).De


f i ~  de hoekverdraaing van de tafel om de as XI is. 
en : f i 2  de hoekverdraaing van de tafel om de as xz is. 

De ingang wordt gegeven door de twee momenten, 

- Linear Esereii 

Het systeem kan dus als volgt worden gekarakteriseerd : 

Di(q)*d*q/dt2 + h(q,dq/dtj = T. 
I L I  I 

Dit i s  een stelsel niet-lineaire differentiaal vergelijkingen 
( O V ) .  Het blijkt uit de praktijk, dat een niet-lineair systeem 
nog goed regelbaar i s  als e r  om een werkpunt gelineariseerd 
wordt. Aangeiioneen wordt, dat punt tot punssturing voorlopig 
voldoende i s .  Dit betekent, dat in de eindtoestand, als de 
kogel st i l  moet komen te liggen, de hoekverdraaingen van de 
tafel nuf zijn. Voor de eind positie van de kogel wordt een 
willekeurig vast punt, [ q(1) 9 q ( 2 )  ] T g  op de tafel genomen. 
Om deze eindtoestand wordt gelineariseerd. 
Dit resulteert in: 

d2 q l d t 2  = -inv{M) *H*q + i n ~ f X R f * T .  - - 
D i t  zijn tweede orde DV’s en kunnen als de volgende eerste orde 
DV ’ s geschreven worden : 

x = A ” x  -!- B*U - - - 



met : 

A = f zerosf4) eye 4 1 
-inv(massa)*H zerosf4) I ,  

Y 



IV. REGELSTRATEGIE 

Mier aangekomen kan naar een optimale regelwet gezocht 
worden. Deze toestandsterugkoppeling is lineair en wordt 
geschreven als volgt: 

In de eindtoestand zal. in deze lineaire benadering de ingang 
nul zijn. Als het eind punt niet op het kantel punt van de 
tafel ligt dan zal er echter wel een moment geleverd moeten 
worden. Een constant moment, v,bij de regelinspanning uit de 
regelwet opgeteld, doet dit niets af van de dynamica van de 
regeling. A l s  dit constante moment gelijk is aan gewicht van 
de kogel maal de afstand van het eindpunt t o t  het kantelpunt 
zal de kogel ook daadwerkelijk het eindpunt bereiken. 

MATLAB zoekt zelf de optimale regelwet door de functie Iqr aan 
te roepen. Deze functie wordt de matrices A,B,Q en €3 mee 
gegeven. De matrices Q en R zijn matrices die MATLAB nodig 
heeft om de toestandsgrootheden en de ingangsgrootheden tegen 
elkaar a f  te wegen in de fornule: 

met : 

Eenmaal de optimale regelwet bepaald hebbend kan het systeem 
gekarakteriseerd worden als: 

x = A*x - B*L*x - - I 

= Ag*x. 
I 

met : 

Ter wille van  de stabiliteit moet de systeemmatrix 
eigenwaaiden hebben met reële delen die negatief zijn. M T L A B  
bepaald zelf wat de eigenwaardes van een matrix zijn door de 
functie eig aan te roepen. 

MATLAB heeft ook de functie obsv. De functie wil de matrices -4 
en C meehebben om de reconstrueerbaarheidsm~tri~ te bepalen. 
Van deze matrixworden de eigenwaarden bepaald en als deze niet 
te veel van elkaar verschillen dan kan de toestand uit de 
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gemeter, toestand gereconstrueerd worden. Kan dit niet den 
moeten meer toestandsgrootheden gemeten ujorden. 

De systeemmatrix bepaald hebbencl kan gekeken worden of de 
regeling van praktische waarde is. De M4TE.43 functie lsim 
simuleert het teruggekoppeïke systeem. Meegegeven moeten 
worden de matrices A,B,C,D en uta er, de kalomen t en x0. De 
matrix uu bevat de ingangen over een bepaald tijdsdomein. Als 
deze ingang echter niet bekend is maar de regelwet wel, dan 
worden Ag en B*O in plaats van 4 en B gebruikt. De ingangen 
moeten dan gelijk aan nul genomen worden. De kolom t bevat de 
tijdstippen waarvoor de toestand voor wordt bepaald en xO is de 
beginroestand. Uit een simulatie moet blijken? of de 
toestandsgrootheden zich redelijk gedragen, 

T o t  zover is de systeem vergelijking opgesteld, de optimale 
regelwet opgesteld bij bepaalde weegfaktoren voor de 
verschillende toestands- en ingangsgrootheden, en is het terug 
gekoppelde systeem gesimuleerd. Als blijkt dat bepaalde 
toestands grootheden zich niet gedragen op een aanvaardbare 
manier dan dienen de weegfaktoren aangepast worden. 
Vervolgens opnieuw een regelwet bepalen en het nieuwe 
teruggeoppelde systeem siauleren. Het is de bedoeling dat z o  
naar een bruikbare oplossing geatereerd wordt. 



V. TOESTANDSRECONSTRUCTIE 

in de analyse tot hier aan toe wordt aangenomen dat de toestand 
op ieder tijdstip nauwkeurig bekend is. Dit is echter niet h e t  
geval: de toestand is slechts a l s  schatting bekend, omdat niet 
alle grootheden gemeten worden en omdat er meetruis bestaat. 
Hiervoor moet een Kaïman filter gemaakt worden om de schatting 
en de werkelijkheid te vergelijken. 
de schatting geccrrigeerd. 
horen luiden als volgt: 

Met die vergelijking wordt 
De vergelijkingen die hier bij 

s = A * x  i B*u i- w, 

8 = A * 8  4- B*u 4- K*(y-y), 
- ... 

- - I -  

met : 
u = +*A, 

y = c*s + v, 
I - 

- ... 
8 is de schatting O~QOI- x. 

$ is de schatting voer y -  

- ... 
- - 

Eiermee kan geschreven worden: 

D i t  kan weer herschreven worden als: 

x = A S * X  i B2*U, ... ... - 
m z t  : 

A S = [ ! $  -B*L 
K*@ -4 - B*L - K*C 1 ,  

B2 = f eyef8) zerosfK) 
zeros ( K  1 K 1 .  



Hiervoor biedt N4TLAB de functie Iqe. Deze functie gaat van 
de volgende vergeli jkingen uit: 

x = A * x  -f B*u + G*w,  
I I - I 

en : 
y = c*x 4- D*u 4- v. 

I - 
Als ingangsgrootheden wil Iqe de matrices A,G,C,Gw es! Gv ter 
beschikking hebben. 

met : 
G = eye(8), 

en : 

Het systeem kan hiermee gesimuleerd worden in het continue 
geval. Het systeem is echter discreet. Dit betekent dat er 
met differentie vergelijkingen gewerkt moet worden in plaats 
van differentiaal vergelijkingen. Het volgende is van 
toepassing: 

f xn+l - xn ) / d t  = A*xn I- B*un, 
I I - - 

dus : 
xn4-1 = Ad*xn f Bd*xn, ... - - 

met : 
Ad = ( I - d t * A  

Bd = d t * B .  

MATLAB kent de functie @ die de matrices A en B omrekent tot 
respectievelijk Ad en Bd. 

Verder komt de analyse van het  systeem overeen met het 
continue geval. 
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VI. CONCLUSIES 

Er bestaan enkele eisen aan de tafel/kogei- opstelling. 

De kogel dient klein gekozen te worden, een straal van 0.0025 
tot 0.01 m. Dit in verband met de meetnauwkeurigheid van het 
meetsysteem aan de ene kant en het meettempo aan de andere 
kant. Voor de straal van de tafel is hierbij 0.5 m genomen. 
Als de tafel kleiner genomen wordt dan kan de kogel evenredig 
kleiner worden. 

Met vermogen dat de servomotoren, die de tafel aan drijven, 
moeten kunnen leveren is afhankelijk van de grootte van de 
kogel es? de tafel. Bij een kogel met een straal van 8.01 m, 
kan volstaan worden met servomotoren van 5 Nme A l s  de kogel 
kleiner rr?ordt kunnen de motoren niet van een kleiner vermogen 
genomen wordsn omdat, het traagheidsmoment van de tafei niet 
kleiner wordt. Indier ,  het meetsysteem sneller gekregen kan 
worden het volgende: bij een grotere kogel moet het geleverde 
koppel wel omhoog omdat de dynamica van de kogel de overhand 
neemt. Bij een kogel diameter van 0.04 m bijvoorbeeld is een 
koppel van i0 Nm nodig en een straal van 0.03 m wil al 100 Ilm. 

Het systeem kan eventueel uitgevoerd worden zodat alleen de 
positie van de kogel gemeten w~rdt. Dan moet h e t  systeem 
echter nog eens nagerekend worden. Toch wordt aan geraden de 
hoeken ook te meten. 

Voor het traagheidsmoment van de tafel is 1.53 kgm? genomen, 
Als bij het construeren blijkt, dat dit niet haalbaar is en de 
kogel klein is dan volstaat het de servomotoren evenredig 
groter te nemen, omdat de dynamica vas de tafel toch bepalend 
ES. 
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BIJLAGE 1. Berekeningen 

Bepaling van de afgeleide naar de t i j d  van het stelsel dat  het 
tafel oppervlak op s p a n t .  

  et orthogonale steisel  z i t  vast aan h e t  gestel, en pz 
I - 

spannen het horzontale vlak op. Van het orthogonale eenheids 
- 

stelsel spannen XI en xz het tafel oppervlak op. B en - - - - 
hebben hun oorsprongen gemeen. xz roteert om het oorsprong en 

blijft in het vlak opgespannen door f 3 ~  en p 3 .  XI roteert om xz - - 
heen. 01 is de hoek tussen PZ en x2 a 02 is  de hoek tussen 61 ... - - 

xz = - 

De afgeleide naar de t i j d  van x i n  termen van p, @I en 02 : - I 

. .  
- - 
x in termen van s : 
I 

x1 = 

x 2  = 

x3 = 

I 

- 
- 



Berekening van de kinetische energie van de kogel. 

De translerende kinetische energie. 

Positie van de kogel. 

Translerende kinetische energie. 

De roterende kinetische energie van de kogel. 

E k r  = %*i*(Q+@l+% ) z  B is de hceksnelheid v.d. kogel 
. .  

t.o.v. de tafel. 

Omdat de kogel wordt vermderstelt ztriver te rollen geldt: 

-F 

De kinetische energie van de tafel. 

De totale kinetische energie. 

De potentiële energie van de kogel. 

De potentiële enrgie van de kogel is het gewicht van de kogel. 
maal de hoogte van kogel boven het horizotale vlak door het 
kanteipunt van de tafel. 

1 2  



T o e t s i n g  op PID-res le l ing .  

S u b s t i t u t i e :  

T = ( 1 / G )  * ( - J * ~ ( 4 )  + m * G2 * X ) .  



BIJLAGE 2. 

Witvoering van de Theorie 

Zie de berekeningen in bijlage 1. Deze zijn uitgevosre om de 
kinetische en potentieële energie van het systeem op t e  
stellen. Deze grootheden staan in formule in de invoer file 
'kogel.red', zoals MATLAB die nodig heeft.  De uitvoer van 
MAPLE staat in de files 'kogeE.lis' en 'forfií.lfs'. 

Handleiding voor de director!: DIRK. 

De volgende files behoren in de directory DIRK aanwezic te 
z i j n :  

kogel. red vwkal .m 
kogel. lis vwset .m 
furfil.áis dwegen m 

niasnrest .m dweerg.m 
t0begin.m dvwka 1 . m 
parset .m dplotit .in 
i inver4 .  m cp1otit.m 
wegen *m splotit .m 
weerg. m dplotit .m 

weerg3 .m dsp1otit.m 
varsave .m 
chlaw.m 
chei2,m 

Alvorens in MATLAB met deze tt .m" files te gaan werken dient met 
de file @tobeginsmi te starten. In deze file word aan alle 
parameters een  beginwaarde meegegeven. 
volgende parameters gevraagd: 

Er wordt naar de 

Weegfaktoren voor bepaling van de optimale regelwet. 

wpcis : posite van de  kogel 
wangle : hoeken waar onder de t a f e l  staat 
wspeed : snelheden van de kcge1 
wansp : hoeksnelheden van de t a fe l  
omega : inspanning 

dpcps : positie van de kogel 
dangle : hoeken w a a r  onde de tafel staat 
dspeed : snelheden van de kogel 
dansp D hoeksnelheden van de tafel 

q a  = q o j l )  ~ ( 2 )  I T  : positie waar om het systeem 
gelineariseerd wordt en waar de 
regelwet voor wordt bepaald. 



: positie waar de kogel naar toe gaat 
en waarvoor de systeemmatrix voor 
wordt bepaald. 

xo = [ xo (1 )  xo 12)  xo ( 5 )  xo ( 6 )  IT : Begintoestand, met name 

snelheid,(De tafel wordt geacht in 
rust te beginnen.) Hoekverdraaingen 

de begin positie en 

zijn nul 

In ' t0begin.m' wordt de file 'parSet.in' aangeroepen. Deze 
file stelt de waarden van de fysische grootheden in. 
de volgende: 

D a t  zijn 

r : de straal van de kogel, 
ro : massadichtheid van staak. 
m : massa van de kogel. 
g : versnelling van de zwaartekracht. 
j : traagheibmoment van de kogel. 
2 : Straal van het tafel blad. 
h : dikte van het tafel blad. 

De uitvoerfile van MAPLE 'forfil.kis' werdt met PC-write 
aangepast voor %ATLAB. De aangepaste file staat in de file 
'masnrest.m'. Voorts werden de vergelijkingen in deze file 
gelineariseerd. Voor de hoeken werd er om nul gelineariseerd. 
cosfq) werd dus I en sin(qf werd q. Voor de grootheden 
q(lû),q(2),ql3} en q(43 werden respectievelijk al + dq(l),q2 + 
dq[2), dq(3) en dq(4) ingevuld. Verder werden alle termen van 
hogere orde dan lineair verwaarloosd. Wat overbleef werd 
opgeslagen in de file 'lénver4.m'. In 'Iinver4.m' worden ook 
nog de matrices A , B , C  en D opgesteld. 

Bij het bekijken van het systeem op stabiliteit wordt de file 
'chlaw,m' gebruikt. Deze stelt de regelwet wast op bepaalde 
punten op de tafel en bekijkt de stabiliteit van die regekwet 
in een systeemmatrix van een ander punt op de tafel. Dit 
wordt herhaald voor negen punten op de tafel. Dit zijn dus 8P 
siahifiteits bepalingen. 

In de file 'wegen.mi uordt de optimale regelwet bepaald voor de 
eerder ingestelde waardes voor { vlpos, wangle, wspeed, wmsp, 
ViiiGSjctj a vuuo Fíle aangeroepen wordt ~tzûeten slechts  de 
parameters een waarde te hebben, terwijl 'linver4.m' 
automatisch rr;ordt aangeroepen. De regelwet wordt opgeslagen 
in de matrix L .  

A-n-m 1 ¶7,.,.- ->A-- s.2 

In de file 'weerg3.m' wordt het teruggekoppelde systeem 
gesimuleerd. Weer geldt, dat de parameters al waardes moeten 
hebben en dat er verder geen voorbereidingen getroffen hoeven 
te worden. Deze file heeft a l s  uitvoer de eigenwaardes van 
het systeem, en grafische representatie van het pad van de 



kogel op de tafel. en de regelinspanningen die daar mee gemoeid 
zijn. De systeemmatrix wordt opgeslagen in de matrix A g .  De 
toestandsgrootheden worden grafisch tegen de t i j d  uitgezet als 
na het aanroepen van 'weerg.rn' de file 'cp1otit.m' aangeroepen 
wordt. 

'vwka1.m' simuleert het teruggekoppelde systeem met filter. De 
uitvoer wordt verkregen door na 'vwka1.m' een beroep op 
'uplotit) te doen. In 'TiWka1.m' wordt 'vu1set.m' aangeroepen. 
Deze file maakt twee arrays met random getallen die, de 
systeem- en meet- ruis voorstellen. Het Kalrnan filter wordt 
opgeslagen in de matrix K. 

De " .mi '  files die beginnen met een "di' doen het zelfde als die 
files met de zelfde naam maar zonder "d"= De Laatste z i j n  
echter aangepast om het dicrete systeem te bekijken. 
'dvwkaP.m' is, bijvoorbeeld, de discrete tegenpool van 'vwkai' 
in het continue. OIlh de toestand in het discrete geval grafisch 
weer te geven wordt ' d p 1 ~ t i t . m '  aangeroepen in plaats van 
'cpPotit.m'. 



BIJLAGE 3. 

Werkwijze. 

Start MATLAB. 

Om de parameters een waarde mee te geven moet het comando 
'tobegin' gebruikt worden. Met dit commando worden de 
weegfaktoren gezet, die de optimale regelwet bepalen. Om te 
zien wat voor effect deze regelwet heeft op het teruggekoppelde 
systeem wordt het commando 'weerg3' gebruikt. Dit comando 
stelt het systeem op en simuleert het in teruggekoppelde 
wijze. Het pruduceert het te volgen pad van de kogel en geeft 
een grafiek van de regelinspanning uitgezet tegen de tijd. OE 
de volledige toestand weer te geven wordt 'cplotit' gebruikt. 
Dit geeft opéénvolgende grafieken: de afwijking van het 
eindpunt van de kogel, de hoeken die de tafel met het 
horizontale vlak maakt, de snelheden van de kogel, en de 
hoeksnelheden van de tafel, allemaal afgebeeld tegen de tijd. 

Als het resultaat niet naar wens is kunnen de parameters 
eenvoudig worden veranderd en kan de procedure opnieuw 
doorlopen worden. De parameters van belang zijn: 
wpos,wangle,wspeed en wansp. Eenmaal de nieGwe parameter 
gesteld hebbend wordt het systeem opnieuw gesimuleerd met 
'weerg3' en bekeken met 'cplotit'. Zo kan men naar een 
gewenste oplossing ittereren. 

Om het systeem te bekijken met systeem en meetruis en een 
Malman filter wordt het commando 'vwkal' gebruikt. Dit stelt 
de filter op aan de hand v a n  de parameters die in 'tobegin' 
waren gezet. Deze parameters zijn; dpos, dangle, dspeed en 
daasp. Om het resultaat t e  zien wordt het ' ssploti t '  comando 
gebruikt. E f t  commando doet hetzelfde als 'cplotit' voor 
'weerg3' doet. Uit de restiltaten van deze routine kan men zien 
wat voor nauwkeurigheid het moetsysteem moet hebben of wal: met 
een nauwkeurigheid van het meetsysteem bereikt kan worden. 

Om het systeem als discreet te zien, gebruikt men op dezelfde 
manier als voor het continue geval de comando,'s beginnend met 
een " d " .  Dus op volgorde; 'dweerg', 'dplotit', 'clvwkal' en 
'dsplotit'. -41s h e t  systeem discreet bekeken moet worden 
meteen na hei starten van MATLAB, kan gewoon met 'tobegin' 
l-.r.*,-.a-.-n- r~..-..v.,4e.~ 
U t 3 y U $ l L i G l l  WWL U % S P I  a 
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BIJLAGE 4. 

De resultaten. 

Ai itererend werden de volgende waardes voor de weegparameters 
geschikt gevonden om de regelwet mee te bepalen: 

wpos = 1.0 
wangle = 8.5 
wspeed = 0.5 
wansp = 0.1 

De toestand wordt weergegeven in grafieken 1 t.m. 4. De 
regelinspanning wordt weer gegeven in grafiek 5 en het gevolgde 
pad in grafiek 6 .  

Voor de meetnatiwkeurigheden werden de volgende waarden 
gebruikt: 

dpos = 0.003 [m] 
dangle = 9.010 [rad] 
dspeed = 0.001 [m/sec] 
dansp = 0.003 [rad/sec] 

De toestand wordt weergegeven in grafieken 7 t a m ;  10, De 
regelinspanning wordt weer gegeven in grafiek 11 en het 
gevolgde pad in grafiek 12. 

De resultaten die gegeven zijn werden behaald voor het discrete 
systeem. Het tijdsinterval, dat hier bij hoort is: 

ti = 0.102 [sec] 

De kogel doet er dus ongeveer 4 sec over om op zijn plaats te 
komen. En er moet 10 maal per seconde een meting verricht 
worden. De regelinspanning kan geleverd worden dom- servo 
motoren die 2 6 Nm kunnen leveren. Hierbij wordt aangenomen 
dat de piekvermogens, in het begin van het traject, door een 
wat langere inpanning op een wat lager niveau vervangen kunnen 
worden. 

Deze berekeningen werden uitgevoerd voor een stalen kogel van 

Bij een grotere kogel neemt hef vereiste meeftempo toe, Dit 
zou het meetsysteem niet aankunnen. Bij een kogel van 0.04 m 
Es  de toegestane meettijd 0.09 sec, en b i j  0.08 m al 0.065 
sec. Als een grotere kogel wordt genomen wordt de massa 
grotei, maar ook het massatraagheid moment. Niet alleen nemen 
de inspanningen toe vanwege de toename van massa, maar ook 
vanwege de toegenonen traagheid. Om de kogel op zijn plaats te 
krijgen moeten de hoekverdraaingen en hoeksnelheden toenemen om 
het proces op gang te krijgen. Bij een straal van de kogel van 

.-..&.....r.* r\ 
3 L L a a i  v.0l S. U i t  k û ~ t  û~el-een m e t  EEII VaTi û.033 kg.  
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0.08 m is het process nog redelijk in de hand te houden. 
Hierbij gaat een massa van 16 lig gepaard. De 
regelinspanningen zijn te leveren door servomotoren van 100 
Nm. De hoeken lopen niet verder op dan 0.4 rad. De kogel kan 
anderzijds niet kleiner dan de resolutie van het vision 
systeem gemaakt worden. De tafel van het in de simulatie 
gebruikte systeem heeft een diameter van 1 m. Het vision 
systeem heeft een gezichtsveld van 500 bij 500 pixels. Bij 
deze opstelling is de minimum diameter van de kogel dus 0.002 
m. Aanbevolen is een kogel van een straal van 0.01-0.0825 m. 
Bij deze dimensies blijft het aantal malen, dat ket 
visionsysteem een meting door moet geven onder de IO maal per 
seconde. 

Als de optimale regelwet wordt toegepast dan dient opgelet te 
worden dat er een moment geleverd moet worden als het eindpunt 
door de kogel bereikt is en niet op het kantelpunt van de 
tafel ligt. Als dit moment verwaarloosd wordt dan zal de 
kogel wel tot rust komen maar niet precies op het bedoelde 
punt. Als de kogel klein is (zoals aangeraden 1 dan kan het 
benodigde moment constante geleverd worden zonder dat dit aan 
de regeling nadeel berokkent. Als de kogel groot is dan zal 
het besproken moment groot zijn. Als de kogel aan de andere 
kant van het kantel punt van de tafel begint t . o . v .  het eind 
punt dan kan dit de ta£el web eens de verkeerde kant op doen 
kantelen. Het I s  dus aan te rade om een kleine kogei te 
gebruiken. De grootte van dit moment is de afstand van het 
kantelpunt t o t  het eindpunt maal de massa van de kogel maal de 
versnelling van de zwaartekracht. 

Bij het bekijken van de reconstrueerbaarheid van het systeem 
bleek, dat de plaats van de kogel voldoende informatie uplevert 
om de toestand te reconstrueren. Bij het bekijken van het 
systeem bij twee gemeten toestandsgrootheden viel op, dat kist 
systeem met ruis en toestandsreconstructie, zich een stuk 
minder stabiel gedroeg. Omdat de hoeken van de tafel vrij 
gemakkelijk te meten zijn zijn die in de daarop volgende 
berekeningen mee genomen. 

Bij het gebruiken van 'chstab.m' het bekijken van de 
stabiliteit van het systeem, bleek dat alle systeemmatrices 
stabiel waren. De systeemmtrices, die bekeken werden waren 
die met een regelwet in het eindpunt zowel als die met een 
regelwet, die gebaseerd is op lineariseren rond een ander vast 
punt. 
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BIJLAGE 5 .  

Gebruikte reken hulpmiddelen. 

Lagrange 

De werkwijze volgens Lagrange werd met de hand uit gevoerd. 
De kinetische energie werd uitgedrukt in de vrijheidgraden, 
waaruit de massamatrix werd opgesteld. Vervolgens werd de 
externe arbeid bepaald bij kleine variaties van de 
vrijheidsgraden. 
Vervolgens werd de stelling van Lagrange toegepast om de 
bewegings vergelijking van het systeem op te stellen. 

Het software pakket Maple werd vervolgens gebruikt om het 
probleem nog eens uit te rekenen. Z o  ongeveer het zelfde 
werd gedaan als wat met de hand al was uitgevoerd. Het 
voordeel van deze berekeningen boven die die mat de hand 
gedaan werden is dat deze geen rekenfouten hadden. Wel 
moesten de ingangs vergelijkingen kloppen. Als invoer was 
nodig, de kinetisch energie er! potentiële energie in formule 
vorm. Als uit voer werd verkregen de massa matrix, en overige 
termen van de systeem vergelijking, de determinant en de 
inverse van de massamatrix, De tekst editor PC-write werd 
gebruikt om de maple files om te scrijven ia een leesbare vsrm 
voor matlab en vervolgens te lineariseren. 

!-le+, rest van de stage werd gedaan aan de hand van het software 
pakket MqTLAB. Dit pakket is teitger~st net een ~ocabulair 
dat wiskundige handelingen, zoals die nodig zijn in de regel 
sfeey? eenvoudig mogelijk maakt. Matrix rekening is standard 
mogelijk, en specifieke handelingen a l s  optimale regelwet 
bepaling zijn standard. 
worden gebruik makend van de standaard functies, in zo genaamde 
" .m" -files. 

Eigen programas kunnen samen gesteld 
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BIJLAGE 6 .  

Berekening van de massa van de kogei 

=> m = (4/3)*pi*ro*r3 

Berekening van de môssa traasheid van de kocyel 

= f 8/15 f * p E * r O * r 5  

=> 

2 1  
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grafiek 4: hoeksnelheden,discreet 
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grafiek 5: het pad, discreet 
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grafiek 7: plaats discreet,werkelijk,schating 
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grafiek 12: regelinspanning,naar schatting 
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