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Samenvatting 

In dit verslag wordt een aantal in de literatuur beschreven 
regelstrategieën voor robots met flexibele armen behandeld. 
Flexibiliteiten in de vorm van elastische scharnieren en elas- 
tische links komen aan de orde. Er wordt naast de uitwerking van 
de verschillende regelstrategieën ook aandacht besteed aan de 
modellering van de flexibiliteiten. De beschouwde methoden zijn 
een dilal mode cofitrol op eeïì met ïìûïì~inear inversion ontkoppeld 
systeem en regelmethoden gebaseerd op het singular perturbation 
model . 
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1. Inleiding 

In veel huidige robotsystemen volstaat een regeling die gebaseerd 
is op een star robotmodel. Toepassing van zo'n model levert 
namelijk goede resultaten als de optredende elastische 
vervormingen van de robotarmen verwaarloosbaar klein zijn. 
Echter, wanneer een robotsysteem aan hoge nauwkeurigheids- en 
snelheidseisen m û e t  voldoen, zijn deze modellen vaak ûnvûldûende 
nauwkeurig, waardoor het systeem te ver afwijkt van de te volgen 
trajectorie. De oscillaties die ontstaan door de aanwezigheid van 
de flexibiliteiten veroorzaken bovendien versnelde slijtage van 
het robotsysteem. Voorbeelden van robotsystemen waar dit probleem 
zich voordoet, zijn robots met zogenaamde harmonic drives (zie 
bijlagen) in de scharnieren. In deze harmonic drives, maar ook in 
andere overbrengingen zoals tandriemen, kunnen relatief grote 
elastische vervormingen optreden. Verder kunnen hoge nauwkeurig- 
heidseisen problemen opleveren voor robotsystemen met licht 
geconstrueerde of lange armen. Deze armen buigen onder zware 
belasting of bij grote versnellingen. 
Door het toepassen van speciale regelstrategieen kan gepoogd 
worden de hierboven genoemde problemen op te lossen. Er zijn 
inmiddels vele strategieën beschreven in de literatuur, zoals 
suction control, fuzzy control, dual mode control met nonlinear 
inversion, diverse adaptieve regelstrategieën en singular 
perturbation methoden. In dit artikel zal een aantal van deze 
strategieën beschreven worden. Er zijn verscheidene redenen 
waarom niet alle, in de literatuur gevonden strategieën worden 
behandeld. Een aantal van deze regelstrategieen was toegespitst 
op een specifiek regelprobleem, zoals compliant motion control. 
Andere strategieën werden slechts enkele keren in de literatuur 
behandeld of vermeld, en kunnen daarom niet als een uitgekristal- 
liseerde methode beschouwd worden. Bovendien is in sommige 
artikelen de beschrijving van de regelstrategie niet volledig. De 
regelstrategieen die overbleven na deze selectie zijn dual mode 
control met nonlinear inversion en de singular perturbation en 
integral manifold methode die beide gebruik maken van een 
singular perturbation model. 
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2. Flexibele robots 

Voordat we regelingen gaan ontwerpen voor flexibele robots zal 
eerst duidelijk gemaakt worden wat een flexibele robot is, en 
welke soorten flexibiliteiten er bestaan. Met een flexibele robot 
wordt een robot bedoeld waarvan het dynamisch gedrag niet 
nauwkeurig beschreven kan worden met een star systeemodel, dat 
wil zeggen een ni.~del waarar, geen elastische vervormingen worden 
gemodelleerd, Bij het onderverdelen van de diverse soorten 
flexibiliteiten kunnen twee hoofdtypen worden onderscheiden, 
namelijk elastische vervorming in de scharnieren en elastische 
buiging van de links (arm-onderdelen). 

Het eerste type vervormingen treedt meestal op in de overbrenging 
die tussen de aandrijving en het te besturen armdeel is 
aangebracht. Ze kan gemodelleerd worden door een elastische veer 
tussen de rotor van de electromotor en de aangedreven link, 
Hierdoor zijn tweemaal zoveel coördinaten nodig om de toestand 
volledig te beschrijven. We zullen aannemen dat de veer lineair 
vervormt met veerstijfheid k. De afbeelding hieronder laat een 
voorbeeld zien van deze vorm van flexibiliteit. 
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Het tweede type vervormingen komt voornamelijk voor bij robots 
met lange armen of lichte constructies. De links zijn dan vaak 
niet stijf genoeg geconstrueerd en zullen daardoor elastisch 
vervormen. Deze vervormingen kunnen gemodelleerd worden door een 
som van eigenfuncties, elk vermenigvuldigd met een tijdsafhanke- 
lijke factor. Deze factoren worden toegevoegd aan de vector met 
gegeneraliseerde coördinaten. 
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3. Nonlinear inversion en dual mode control 

Deze regelstrategie, die wordt beschreven in [ 4 ]  en [ 5 ] ,  zal hier 
worden toegepast op een robot met flexibele links. We maken 
hierbij gebruik van de in de bijlagen uitgewerkte systeem- 
vergelijkingen voor een robot met elastische links: 

Hierin is q de vector met de rotorrotaties en d de vector met de 
tijdsafkankelijke factoren van de assumed modes. We veronder- 
stellen dat er geen vervormingen optreden in de scharnieren. Er 
wordt nu gepoogd op basis van dit model een regelstrategie te 
ontwerpen die de referentie-trajectorie volgt en de elastische 
oscillaties dempt. 

Bovenstaand stelsel vergelijkingen (3.1) wordt omgezet in een 
stelsel toestandsvergelijkingen met toestand x=( qT,dT,qT,dT)T. De 
referentie trajectorie wordt meestal beschreven als functie van 
de rotatiehoeken q. Er wordt daarom een uitgang gekozen gelijk 
aan deze rotorrotaties (y=q): 

x=a(x)+B(x)u (3.2) 

Vervolgens worden middels het nonlinear inversion algoritme 
(hetgeen een systematische methode is om tot een correct 
inverteerbaar systeem te komen, zie [6]) relaties voor y en y als 
functie van de toestandsvariabelen afgeleid: 

$=e2 ( x )  +B2 ( a) u (3.4) 
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De vectoren c, en c, zijn niet dezelfde als in vergelijking 
(3.1). De matrix D, is een submatrix van de inverse massamatrix 
en de vector c, een onderdeel van de systeemvector a uit (3.2). 
Uit vergelijking ( 3 . 4 )  kan door inverteren een regelwet u, 
bepaald worden: 

un=D2-' ( x ) v, (3.5) 

Er wordt ììx een regeliiet v, gekozen, die de t r a c k i n g f o u t  y=y-ya 
klein houdt: 

v,=-c, ( X) +yd-G2j -G,y -G0w 

Hierin is W = y  ingevoerd ten behoeve van de robuustheid. Door 
juiste keuze van de matrices Go, 6, en G, kan de dynamica van de 
uitgangsgrootheden (de rotaties in de scharnieren q) gestabili- 
seerd worden, zodat de referentie-trajectorie gevolgd wordt. 
invullen van u, in vergelijking (3.4) levert namelijk het 
volgende ontkoppelde stelsel lineaire vergelijkingen voor de 
trackingfout in de scharnierhoeken: 

y + ~ , j + ~ , y + G , w = O  (3.7) 

De referentie-trajectorie dient zo glad mogelijk ontworpen te 
worden. Het is echter niet te voorkomen dat het flexibele deel- 
systeem (elastische modes) wordt aangestoten. De oscillaties die 
hierdoor ontstaan, zullen gedempt moeten worden door een stabili- 
serende regeling. Als er voldoende rekencapaciteit aanwezig is, 
zou zo'n stabiliserende regeling gedurende de gehele trajectorie 
toegepast kunnen worden. Meestal is dit echter niet het geval. In 
plaats van stabilisering gedurende de gehele trajectorie, zal het 
systeem alleen gestabiliseerd worden zodra het dicht in de buurt 
van het eindpunt van de referentie trajectorie is. De vrije tijd 
die de rekenprocessor tijdens het doorlopen van de trajectorie 
heeft, wordt nu gebruikt voor de berekening van de versterkings- 
matrix van de stabiliserende regelwet. Dit type regeling, waarbij 
een regelactie niet continu in werking is, wordt in de 
engelstalige literatuur een dual mode control genoemd. 
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De eindtoestand van de toestandsvariabelen kan gevonden worden 
door X=O te stellen en xe op te lossen uit de resterende 
toestandsbeschrijving: 

Vervolgens dient het systeem gelineariseerd te worden rond deze 
eindpositie. We willen namelijk de verschilvector x=x-xe naar nul 
ïegeleìì. We zsekeìì ììââr een regelwet vâìì de vsm 

U,=D,-~V~ (3.9) 

Linearisatie van het geregelde systeem (3.2), (3.5) en (3.6) 
levert dan (na enig rekenwerk) de volgende vergelijkingen: 

X*=A*X*+B*V, met x * ~ =  ( xT, vf ) (3.10) 

De regelwet v, moet nu zodanig gekozen worden dat het bovenstaand 
systeem gestabiliseerd wordt. Dit kan bereikt worden door het 
toepassen van een toestandsterugkoppeling 

v,=-Fx* (3.11) 

die de closed-loop systeemmatrix &,=A*-B*F negatief reële 
eigenwaarden geeft. 

De regelactie u, wordt pas in werking gesteld als het systeem in 
een van te voren bepaalde omgeving van het trajectorie-eindpunt 
terecht komt. Een mogelijke keuze is het tijdstip waarop de 
referentie trajectorie in zijn eindpunt is aangekomen. 

De uiteindelijke regeling bestaat uit een component u, die de 
trajectorie van de scharnierhoeken probeert te volgen en een 
component u, die de oscillaties rond de eindtoestand uitdempt, 
dus u=un+u,. Deze regeling is niet geschikt voor toepassingen 
waar een hoge nauwkeurigheid vereist wordt over de hele trajec- 
torie. Voor die toepassingen zal een snellere rekenprocessor of 
een efficiëntere regelstrategie toegepast moeten worden. 
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4. Regelingen gebaseerd op singular perturbation modellen 

4.1. Het singular perturbation model 

Om de elastische vervormingen in de robotarmen te kunnen 
beschrijven, is het aantal gegeneraliseerde coördinaten 
uitgebreid. Om de relaties tussen deze coordinaten weer te geven 
zal er een evenredig aantal vergelijkingen aan het starre 
systeemmodel moeten worden toegevoegd. Het systeemmodel wordt 
hierdoor groter en minder overzichtelijk. Een methode om dit 
model te vereenvoudigen, met behoud van de nodige informatie over 
het elastische gedrag, is singular perturbation. 

Bij het opstellen van een singular perturbation model van een 
robotarm met n e l a s t i s c h e  scharn ieren  wordt in de literatuur 
veelvuldig uitgegaan van de Euler-Lagrange vergelijkingen: 

Hierin is q de vector met 2*n gegeneraliseerde coördinaten. M is 
de massamatrix en de vector c bevat de Coriolis, centripetale en 
gravitatiekrachten. De elastische krachten in de scharnieren zijn 
gemodelleerd in de vector e. De vector q kan gesplitst worden in 
twee helften. De eerste helft (ql) bestaat uit de posities van de 
links en de andere helft (q2) bevat de posities van de rotors. De 
vector e kan nu evenals de vector q gesplitst worden in twee 
delen, namelijk e=(e,T,e2T)T met 

waarin K een diagonaalmatrix van stijfheidscoëfficiënten is. De 
matrix P uit vergelijking (4.1) bestaat uit een n*n nulmatrix 
boven een n*n eenheidsmatrix, want de regelkrachten grijpen aan 
op de rotorassen. 
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De Euler-Lagrange vergelijkingen (4.1) kunnen omgezet worden in 
singular perturbation vergelijkingen door de elastische krachten 
te herschalen, zodat de vector met elastische krachten geschreven 
kan worden als: 

Hiervoor wordt de diagonaalmatrix K vervangen door het produkt 
van ket kleinste diagonaal element le met de eenheidsmatrix. Door 
substitutie van x=q, en p=l/k kan het systeem als volgt 
beschreven worden: 

In dit model bestaan de gegeneraliseerde coördinaten uit de 
verplaatsingen van de links ( x )  en de elastische krachten ( 2 ) .  De 
afleiding van bovenstaand stelsel vergelijkingen staat iets 
uitvoeriger beschreven in de bijlagen. Een eenvoudiger, tevens 
algemenere notatie voor hetzelfde model is: 

X=f (x ,X ,z , i ,u ,p )  (4.4) 

pZ=g(x,X,z, i ,u,p) (4.5) 

Deze stelsels vergelijkingen worden singular perturbation 
vergelijkingen genoemd. De factor p wordt de singular 
perturbation parameter genoemd. Voor een stijf geconstrueerde 
robot geldt p<<1 en in het limietgeval p=O gaat het singular 
perturbation model over in het starre systeemmodel. Dit zal 
verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde komen. 
Opgemerkt dient te worden dat de omzetting van Euler-Lagrange 
vergelijkingen in singular perturbation vergelijkingen mogelijk 
is omdat de massamatrix M inverteerbaar is. 
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Naast het hierboven beschreven model wordt er in de literatuur 
vaak gebruik gemaakt van een toestandsbeschrijving op basis van 
dit singular perturbation model. De toestandsgrootheden die 
daarin gebruikt worden, zijn x,=x, x2=X, z,=z en z,=EZ, waarin 
~ = d p  de nieuwe singular perturbation parameter is. Dit levert het 
volgende model op: 

x,=x, 

EZ,=Z, 

E Z2=a2 ( x, , x, , E’Z, , E 2, ) +A, ( x, , E’Z, ) z,+B, ( x, , g2z , ) u (4.7) 

Beide modellen, zowel die met p als die met E ,  zullen verderop 
gebruikt worden. 

Omdat er verderop in dit verslag nog gebruik van wordt gemaakt, 
volgt hier een beschouwing over het starre systeemmodel. 

Het starre systeemmodel kan gevonden worden door p=O te 
substitueren in de singular perturbation vergelijkingen (4.2) en 
(4.3). Het model bestaat dan nog steeds uit 2*n vergelijkingen. 
Dit kan gereduceerd worden tot een stelsel van n vergelijkingen. 
We bepalen daartoe eerst z uit vergelijking ( 4 . 3 )  met y=O: 

z=-A,-’( x, O ) {a, ( x, x, O ,  O ) +B, ( x, O )u} 

De O in de index duidt dus op het geval y=O. Deze uitdrukking 
wordt de starre manifold genoemd. Als aan deze uitdrukking is 
voldaan, gedraagt het 2*n dimensionale systeem zich als een star 
systeem. Invullen in vergelijking (4.2) met p=O levert het starre 
systeemmodel op: 
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x=alo ( x ,  X )  -Alo ( x)Az0-'( x )  a20 ( x ,  X )  

We zullen deze vergelijking in het vervolg schrijven als: 

X=ao ( x ,  S C )  +Bo ( x )  u (4.9b) 

we hebben hier i n  feite k e t  systeem gereduceerd door het 
elimineren van de verbindingskrachten z. 

Ook op basis van de toestandsbeschrijving (4.6) en (4.7) kan een 
star systeemmodel afgeleid worden. De s tarre  manifold van dit 
model luidt: 

Z,=-Azo-l ( X l  1 [ azo ( X l  I x2 1 +B20 ( X l  1 u 1 

Het starre systeemmodel wordt nu: 

X1=x2 

(4.10) 

(4.11) 
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We hebben ons tot nu toe alleen beziggehouden met modellen van 
een robotsysteem met elastische scharnieren. Het is echter ook 
mogelijk een singular perturbation model op te stellen van een 
robot met e l a s t i s c h  vervormende l i n k s .  Hierbij ontstaat een 
vergelijkbaar stelsel vergelijkingen, dat hier niet nader wordt 
beschreven. Een korte beschouwing kunt u vinden In de bijlagen. 

~e singular perturbation vergelijkingen zijn vaak erg gecompli- 
ceerd, dat wil zeggen niet-lineair en gekoppeld. Op zo'n model 
kunnen daarom geen standaard, op lineaire theorie gebaseerde 
regelstrategieën toegepast worden. Het model zal daarom eerst 
gelineariseerd moeten worden, bijvoorbeeld door middel van 
feedback linearisatie. Van een star systeemmodel is bekend dat 
het systeem feedback lineariseerbaar is als de inverse van de 
matrix Bo bestaat. Voor een robotarm met elastische scharnieren 
is echter aangetoond (in [9]) dat bij meer dan twee scharnieren 
het singular perturbation model niet feedback-lineariseerbaar is. 
Toch zal blijken dat het singular perturbation model een goed 
uitgangspunt is om aan bruikbare modellen voor flexibele systemen 
te komen. In de volgende paragrafen zal een aantal van deze 
modellen met bijbehorende regelstrategieën worden behandeld. 
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4.2. Singular perturbation approach 

Deze methode staat beschreven in [7] en [8] en zal worden 
uitgewerkt aan de hand van de toestands-beschrijving (4.6) en 
(4.7) zoals beschreven in voorgaande paragraaf. We nemen dus aan 
dat de flexibiliteit zich manifesteert in de scharnieren. Omdat 
het ontwerp van een regelwet op basis van dit model niet mogelijk 
is, wordt het systeem gespiitst In een traag subsysteem en een 
snel subsysteem. De reden voor deze splitsing is dat het trage 
subsysteem overeenkomt met het starre systeemmodel, waarvoor 
reeds regelstrategieen zijn ontwikkeld. Er dient dan alleen nog 
een regeling voor het snelle deelsysteem ontwikkeld te worden. 

Het trage subsysteem kan, zoals we reeds gezien hebben, uit de 
singular perturbation vergelijkingen verkregen worden door € = O  te 
stellen : 

xi=x2 

(4.11) 

De op basis van dit starre model gekozen regelwet zullen we u, 
noemen : 

De lineaire regelwet v kan bepaald worden aan de hand van de 
gewenste trajectorie en een te kiezen regelstrategie. 

Ter verkrijging van het snelle subsysteem grijpen we terug naar 
de starre manifold (4.10). Uit deze vergelijkingen blijkt dat z, 
en 2, te schrijven zijn als functie van xl, x, en u. We noteren de 
manifold daarom als volgt: 
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h(  x1,x2,uI E=O)=ho 

h(x1,x2,u, &=o)=o 

We introduceren nu een snelle tijdschaal -c=t/E en nieuwe 
variabelen: 

q 1=z,-ho 

q2=z2-o 

Substitutie in de singular perturbation vergelijkingen (4.6) en 
(4.7) levert: 

(4.13) 

+ A2(XlI E2(r1+ho) 1 (r,+ho) 

+ B2(X11E2(r1+h0) )u (4.14) 

Hieruit ontstaat het snelle subsysteem door &=O te stellen en de 
regelactie op te splitsen in twee componenten u=uo+uf: 

(4.15) 



De vectoren x, en x, mogen in deze tijdschaal als constante 
parameters beschouwd worden. Bovenstaand lineaire systeem (4.15) 
kan met een toestandsterugkoppeling gestabiliseerd worden: 

Hiertoe moeten de snelle variabelen q, en q2 gemeten worden. De 
matrices Kp en Kd moeten off-line bepaald worden met bijvoorbeeld 
een pssipiaatslngstecknlek, gebaseerd op de eindtoestand 
(eindpunt van de trajectorie x(t)). Hierbij dient gecontroleerd 
te worden dat het snelle subsysteem gedurende de gehele 
trajectorie stabiel is. 

Uit de splitsing u=u,+u, is te zien dat hier een zogenaamde 
‘cornposit control‘ (samengestelde regeling) wordt toegepast die 
bestaat uit de regelactie u,, gebaseerd op een star model, en een 
snelle, lineaire toestandsterugkoppeling u, (een PD-regeling) die 
het snelle subsysteem uniform stabiliseert rond de 
evenwichtsstand qi=q2=0 en het totale systeem zodoende in de 
manifold brengt en houdt. 
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4.3. Invariant of integral manifold approach 

Deze regelmethode staat beschreven in [l], [2] en [ 3 ] .  

De regelstrategie beschreven in voorgaande paragraaf zal 
redelijke resultaten bieden als de parameter p of E klein genoeg 
is. Wanneer dit niet het geval is, zal de dynamica van het 
EiexibePe systeem nauwkeuriger gemodelleerd moeten worden. We 
introduceren daartoe het l*n-dirnensionale manifold M,: 

z=h(x,x,u,p) 

z=h(X,x,U,~) (4.16) 

Dit is een beschrijving van een gekromde deelruimte in de totale 
toestandsruimte. 
Als een systeem met gegeven ingang u op een zeker tijdstip to aan 
de manifold voldoet, en de trajectorie x ( t ) ,  z(t) voor t>to zich 
eveneens in de manifold bevindt, wordt dit een invariant/integral 
manifold genoemd. Zo'n manifold bestaat alleen als de massamatrix 
M positief definiet is, omdat dan de matrix A, inverteerbaar is. 

De manifold differentiëren naar de tijd en invullen in het tweede 
deel van de singular perturbation vergelijking (4.5) levert de 
manifold condition: 

De dynamica van het systeem als het zich in de manifold bevindt, 
kan gevonden worden door de functie h uit bovenstaande 
vergelijking op te lossen (hetgeen een nogal ingewikkelde 
berekening is) en in te vullen in het eerste deel van de singular 
perturbation vergelijking (4.4). Dit levert de volgende 
vergelijking: 

(4.18) 
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Dit wordt het reduced f l e x i b l e  model genoemd. Het beschrijft de 
exacte dynamica van het flexibele systeem in de invariant 
manifold, dat wil zeggen het gedrag van het flexibele systeem als 
het voldoet aan de invariant manifold condition. Door de 
beperking tot deze manifold heeft het dezelfde orde als het 
starre systeemmodel. Bovendien is dit model feedback- 
lineariseerbaar, in tegenstelling tot het oorspronkelijke 
singular perturbation model. 

We passen nu weer een composit control toe, bestaande uit een 
snel gedeelte u, dat het systeem binnen de manifold moet houden 
en een langzaam gedeelte u,: 

v is een nog te kiezen regelingang van het door u, gelineari- 
seerde systeem: 

Verder wordt hier gebruik gemaakt van de volgende coördinaten- 
transformatie: 

Differentiatie hiervan levert: 

q=i-h ( x ,  x, u,, p)  

Deze coördinaten-transformatie levert een nieuw stelsel systeem- 
vergelijkingen: 

In de meer uitvoerige notatiewijze wordt dit: 
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(4.19) 

Hierbij is aangenomen dat q klein is (het systeem bevindt zicht 
niet ver van de manifold). 

De berekening van de lineariserende regelactie u, is erg 
tijdrovend omdat het bepalen van h uit de manifold condition 
(4.17) ingewikkeld is. Het model zal dus vereenvoudigd moeten 
worden. 
De functie h wordt daartoe uitgeschreven in een machtreeks van p: 

h(x,x,u,p)=h,(x,x,u)+ph,(x,x,u)+ ... (4.21) 

Hetzelfde doen we voor de ingang u,: 

u,( x, x,v, p)  =u, (x, X,v) +pui (x, X,v) +, . o (4.22) 

Als A,, A,, B,, B,, a, of a, afhankelijk zijn van p kunnen deze ook 
uitgeschreven worden in machtreeksen van p. We laten dit hier 
buiten beschouwing, ofwel a1=al0, A1=Alo, enz. . 
Van de machtreeks van u, is slechts één term bekend, namelijk de 
starre regelactie u, volgens vergelijking (4.12). 

De uitdrukkingen (4.21) en (4.22) substitueren we in de manifold 
condition (4.17), waardoor een stelsel vergelijkingen ontstaat 
dat het verband weergeeft tussen de termen hi en ui met i=0,1,... 
Deze vergelijkingen kunnen vervolgens gesplitst worden in een 
stelsel met voor iedere i een vergelijking. 
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i=O O=azO+Azoho+Bzouo 

i= 1 ho=Azohi+BzOu, 

(4.23) 

(4.24) 

i=2 h,=A, Ohz+B20uZ 

enz. 

üit de eerste vergelijking kan ho a l s  f u n c t i e  van u, bepaald 
worden: 

ho=-Azo-l (azo+BzoUo 1 (4.25) 

Differentiatie naar de tijd levert een uitdrukking voor ho. 
Substitutie in de tweede vergelijking (i=i) levert een 
uitdrukking voor h, als functie van u,: 

h,=Az0-' ( hO-BZOul ) (4.26) 

Door nu h=ho+ph,(u,ho) en u=uo+pu, in te vullen in het reduced 
flexible model (4.18) en de termen met p2 en hogere machten weg 
te laten, ontstaat de volgende vergelijking: 

Dit wordt het eerste orde gecorrigeerde model genoemd. 
Substitutie van achtereenvolgens vergelijkingen (4.25) en (4.12) 
hierin geeft: 

x=v+p ( A,oh,+B,ou, ) 

De uitdrukking voor h, (4.26) hier invullen en eisen dat x=v (er 
moet een lineair regelprobleem overblijven) levert: 
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Door ook termen met hogere machten van p mee te nemen, kunnen ook 
U?, u,, ... bepaald worden, waardoor de manifold M, steeds beter 
benaderd wordt. Vaak neemt men genoegen met het hierboven 
beschreven eerste orde gecorrigeerd model ( 4 . 2 7 )  omdat 
verdergaande uitwerking langere rekentijden vergt en bijvoorbeeld 
ten gevolge van andere modelfouten niet altijd een duidelijke 
verbetering in de nauwkeurigheid oplevert. We hebben nu dus de 
volgende regelactie: 

u,=u,+pu, . 
De snelle regelactie u, kan op dezelfde manier als bij de 
singular perturbation methode bepaald worden uit vergelijking 
(4.20) door het invoeren van een snelle tijdschaal. Consequentie 
van deze aanpak is, dat de snelle toestandsvariabelen g, en q2 
gemeten en/of berekend moeten worden. 
Bevindt zich echter voldoende demping in het snelle subsysteem 
(de elastische modes), dan is de stabiliserende regelwet uf niet 
nodig. 

De totale regelactie bestaat uit: u=u,+u,. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

De zoektocht in de literatuur heeft een drietal regelstrategieen 
voor flexibele robots opgeleverd, waarvan twee gebaseerd zijn op 
de singular perturbation theorie. Het is erg moeilijk de 
kwaliteit en prestaties van de verschillende regelstrategieen te 
vergelijken omdat in de artikels vaak uitgegaan wordt van 
verschillende condities en aannames, zoals verschillen in het 
aantal iinks, het type flexibiliteit em de gekozen trajectorie 
bij de simulatie. Een logisch vervolg op deze opdracht is daarom 
het simuleren van deze verschillende regelstrategieën op een 
zelfde systeem. 
Uit de artikels is duidelijk geworden dat bij erg flexibele 
systemen de invariant ofwel integral manifold approach nauw- 
keuriger een trajectorie kan volgen dan de singular perturbation 
approach, omdat hierbij kennis over de flexibiliteiten in het 
regelmodel is verwerkt. Overigens is de fysische interpretatie 
van dit model op een aantal punten nog onduidelijk. 
De methoden uit hoofdstuk 4 hebben de prettige eigenschap dat ze 
bruikbaar zijn voor systemen met een, twee of meerdere links. Van 
de nonlinear inversion methode zijn in de literatuur geen 
voorbeelden met robots met meer dan twee links gevonden. 
Een probleem dat zich voordoet bij de eerste twee methoden en 
vaak ook bij de invariant manifold approach, is dat de totale 
toestand bekend moet zijn. Dit vereist metingen van de elastische 
vervormingen en gebruik van reconstructiefilters voor het bepalen 
van de afgeleiden van de elastische krachten. 
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Bijlage 1. Modellering van een robot met elastische l i n k s  

We beschouwen een elastisch buigbare robotarm. Als we veronder- 
stellen dat de vervormingen klein zijn en er geen vervormingen 
door wringing optreden, kunnen deze uitwijkingen (wi) volgens 
Euler en Bernoulli beschreven worden als het product van een 
aantal (m) eigenfuncties Qij (assumed modes) met gegeneraliseerde 
coördinaten dij: 

De hoekverdraaiingen van de a l s  star beschouwde scharnieren 
worden beschreven door de coördinaten qi. De beweging van een arm 
met n flexibele links kan dus worden uitgedrukt in de volgende 
vectoren: 

d= ( d,, , . . . , d,, , . . . , d,, , . . . , d,)T 
Het aantal assumed modes hoeft niet zoals hierboven voor iedere 
link hetzelfde te zijn, maar is afhankelijk van de stijfheid van 
de link. Op basis van deze keuze van gegeneraliseerde coördinaten 
kan het volgende stelsel vergelijkingen worden opgesteld: 

Hierin zijn M de massamatrix, c, en c, vectoren met gravitatie-, 
coriolis- en centrifugale krachttermen, g, en g, vectoren met 
interactietermen en K een diagonaalmatrix met stijfheidscoëffi- 
ciënten. 
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Bijlage 2. Harmonic drives 

In veel robots wordt gebruik gemaakt van harmonic drives. Dit 
type overbrengingen is zeer geschikt voor toepassing in schar- 
nieren van robotarmen omdat het een grote overbrengingsverhouding 
heeft maar toch klein van afmeting is. Bovendien is, doordat veel 
tanden tegelijk in elkaar grijpen, de overbrenging ongevoelig 
voor kleine afwijkingen ia de tandgesmetrie. Verder heeft een 
harmonic drive goede dempende eigenschappen en een laag traag- 
heidsmoment. Een nadeel is echter dat de flexibele huls, die een 
wezenlijk onderdeel vormt van de harmonic drive, de overbrenging 
een lage torsiestijfheid geeft, waardoor aanzienlijke elastische 
trillingen ontstaan. Hieronder is een doorsnede van een harmonic 
drive te zien, gevolgd door een korte beschrijving. 

Harmonic drive. 

In het huis van de overbrenging (l), dat vast zit aan het uit- 
einde van een link, is een starre tandkrans (2) bevestigd. De 
ingaande as ( 3 )  is verbonden met een ellipsvormig wiel ( 4 ) .  Om 
dit wiel zit een flexibele tandkrans (7) die via een flexibele 
huls (6) verbonden is met de uitgaande as ( 5 ) .  Door de rotatie 
van het ellipsvormige wiel zal het aangrijpingsgebied tussen de 
flexibele tandkrans en de starre tandkrans verschuiven. Doordat 
de binnenste tandkrans een kleiner aantal tanden heeft, zal bij 
iedere omwenteling van de ingaande as de uitgaande as een kleine 
rotatie ten opzichte van het huis ondergaan. 
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Bijlage 3. Afleiding van het singular perturbation model uit de 
Euler-Lagrange vergelijkingen 

Er wordt uitgegaan van de volgende Euler-Lagrange vergelijkingen 
van een robot met n flexibele scharnieren: 

De vector q bevat de 2*n posities van links en rotors. In de 
singular perturbation benadering worden echter de posities van de 
links en de elastische krachten in de scharnieren als gegenera- 
liseerde coördinaten van het systeem gekozen. Deze kunnen als 
volgt worden bepaald. Deel de vector q op in een deel ql met 
daarin de n posities van de links en een deel g, met de posities 
van de rotors. De vector e van elastische krachten kan nu 
geschreven worden als: 

e= ( eiT, e2T) 

e1=K( q1-92 1 

e2=K ( q2-q1) 

met 

en 

De stijfheidsmatix K kan geschreven worden als K=kK*, waarin de 
parameter k de kleinst voorkomende stijfheid is en K* een 
diagonaalmatrix met K i i z l .  

Door herschaling van de elastische krachten e ontstaat een 
eenvoudiger verband tussen de nieuwe en oorspronkelijke 
variabelen: 
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Het stelsel bewegingsvergelijkingen kan nu met de geschaalde 
elastische krachten z als volgt geschreven worden: 

M, ,~,+M,~&+c,+K* z = O 

De massamatrix is hierbij in vier even grote stukken gehakt. Door 
nu x=q, en z=k(q,-e[,) in dit stelsel vergelijkingen te 
substitueren, volgt na enig rekenwerk het volgend stelsel: 

met daarin de singular perturbation parameter p=l/k. Door het 
hernoemen van de factoren volgens: 

resulteert het volgende stelsel vergelijkingen: 

x=a, ( x ,  x, pz,  pz)+A1 (x, pz ) z+B, (X, pz ) U  
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Bijlage 4. Het starre systeemmodel 

Er wordt weer uitgegaan van de 2*n Euler-Lagrange vergelijkingen 
van het flexibele systeem: 

Deel de vector q op in een deel qi met daarin de posities van de 
links en een deel QZ met de posities van de rotors. De vector met 
elastische krachten kan nu geschreven worden als: 

e= ( elT, ezT) 

e,=K ( qi-92 1 
met 

e2=-ei 

Het stelsel bewegingsvergelijkingen kan nu als volgt geschreven 
worden : 

Het starre systeemmodel kan gevonden worden door in de hierboven 
beschreven Euler-Lagrange vergelijkingen de verplaatsingen van 
rotors en links aan elkaar gelijk te stellen. De n gegenera- 
liseerde coördinaten slaan we op in de vector qr=qi=S. Dit 
resulteert in een stelsel van n vergelijkingen: 
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De massamatrix M, en de krachtvector c, van dit starre model 
kunnen als volgt worden uitgedrukt in de matrices en vectoren van 
het flexibele model ( B . 2 ) :  

c,=c1+c2 
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Bijlage 5. Het singular perturbation model van een robot met 
elastische links 

We gaan hier verder met de in bijlage 1 afgeleide vergelijkingen 
(€3.1). De massamatrix M is inverteerbaar zodat uitdrukkingen voor 
q en d kunnen worden gevonden: 

Hierin zijn Hij submatrices van de inverse massamatrix H=M-'. 

Net als bij de robot met flexibele scharnieren kan nu een 
singular perturbation model opgesteld worden door het nemen van 
geschaalde elastische krachten als gegeneraliseerden coördinaten: 

z=kd 

waarin k de kleinste stijfheidscoëfficiënt is. Substitutie levert 
de singular perturbation vergelijkingen: 

Op dit model kunnen de regelstrategieën van hoofdstuk 4 toegepast 
worden . 
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