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Samenvatting

Dit verslag beschrijft het ontwerp en de realisatie van een Model Reference Adaptive Control (MRAC)

regeling voor twee links van een industriele robot in een reeds bestaand besturingssysteem.

Er wordt een tijdcontinue asymptotisch stabiele adaptieve regelaar afgeleid, door gebruik te maken van

hyperstabiliteits- en positiviteitsconcepten. Het bijbehorende adaptatie-algoritrne wordt gediscretiseerd. Om de

werking van de adaptatie-weegfactoren duidelijker te maken, zijn enkele modificaties aangebracht.

Het referentiemodel wordt zodanig gekozen dat het daarmee voorgeschreven baanvolggedrag door de robot

kan worden gerealiseerd. Doordat het tweede orde lineair tijdinvariante referentiemodel geen koppelbe

grenzing kent, wordt een restrictie aan het adaptatie-algoritme opgelegd.

Bij de praktische implementatie wordt duidelijk dat de adapterende regelaar onvoldoende in staat is om

stictie en coulombwrijving te onderdrukken. Hiertoe wordt het adaptatie-algoritrne gemodificeerd.

Het dynamisch gedrag van de onderarm wordt be'invloed door de zwaartekracht. Hiervoor wordt gecompen

seerd.

Vit metingen voIgt dat de gemodificeerde MRAC regeling het referentiemodel goed kan volgen en dat de

dynamische koppeling tussen de links weggeregeld wordl.

Abstract

This thesis describes the design and realization of a Model Reference Adaptive Controller (MRAC) for two

links of a robot. The controller has been implemented in an existing robot control system.

A time continuous asymptotic stable adaptive controller has been designed by using hyperstability and

positivity concepts. The adaptation algorithm has been discretized for the digital implementation. To achieve

a better insight into the influence of the different adaptation gains, certain modifications have been applied to

the adaptation algorithm.

The reference model has been choosen so that the prescribed trajectory tracking performance can be realized

by the robot. Because the second order linear time-invariant reference model does not have torque

limitations, a restriction has to be conducted to the adaptaion algorithm.

Practical implementation of the adaptive controller shows the inability to compensate for stiction and

Coulomb friction. For this reason, the adaptation algorithm has to be modified.

The dynamic behaviour of the underarm is influenced by gravity. To counteract this, gravity compensation

will be incorporated.

Experimental results show good capability for trajectory tracking of the modified MRAC controller.

Furthermore, the dynamic interaction between the first two links has been eliminated.
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! Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt door de vakgroepen ER (elcktrotechniek) en

WPA (werktuigbouwkunde) onderzoek gedaan binncn het kader van het project Flexibele

Assemblage- en Laseel, ook weI FALC-project genocmd. Een van de kennisgebieden uit dit

onderzoek is de robotbesturing.

De vakgroep Meten en Regelen. van de faculteit dcr Elektrotechniek werkt aan een besturingssys

teem voor een industriele robot. Het besturingssystcem wordt in eigen beheer ontwikkeld. Met dit

besturingssysteem moet het mogelijk zijn de robot een geprogrammeerde baan te laten volgen.

Deze baan. die uit setpoints (getallen die de hockstand van de robotlinks representeren) bestaat,

wordt off-line berekend op een PC-AT. Deze setpoints worden via de parallelle AT-VME bus

verbinding naar het besturingssysteem gestuurd. Het regclalgoritme gebruikt deze setpoints om

nieuwe spanningen voor de motoren te berckenen zodat de robot zal gaan bewegen.

Als voorbeeld van een geprogrammeerde beweging kan men bijvoorbeeld denken aan het ophalen

en wegzetten van een last. Gedurende cen dergelijkc beweging veranden de dynamica van het

systeem sterk (zwaanekrachtbelasting t.g.v. de last, massatraagheid). Door het veranderende

dynamische gedrag zouden de parameters van de regelaar in principe steeds bijgesteid moeten

worden. Door adaptief te regelen is dit mogelijk. Dc prcstaties van de robotregelaar kunnen dan

verbeterd worden en weI meer naannate de werkomstandigheden meer variaties venonen.

Het gekozen adaptieve regeialgoritme werkt volgcns de Model Reference Adaptive Control

(MRAC) methode. Het MRAC regelalgoritme is gci'mpl~menteerd op de basis en de onderarm van

de robot. De bovenann wordt met ecn PO rcgclaar gercgeld. De twee polsgewrichten bewegen niet

ten opziehte van de bovenarm. Vooralsnog zullen slechts twee links adaptief geregeld worden. Dit

is echter voldoende om uit te testen in hoevcrre het algoritrnc in staat is veranderingen in

massatraagheid. dynamische koppeling, demping en zwaanekrachtbelasting op te vangen. Als de

regelaar geschikt is, kan de regeling op meerdcre links van de robot gei"mplementeerd worden. Dit

verslag handelt over de prestaties die met een dergelijk soon algoritme, voor de eerste twee links

van de ASEA robot behaald kunnen worden.
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~ De robot en het besturingssvsteem

2.1 De robot

De robot waarop het regelalgoritrne gei"mplementeerd wordt, is de ASEA IRb6. Dit is een robot

met vijf graden van vrijheid (zie figuur 2.1).

J
A : Voetstuk.
B : Lichaam (link 1).
C : Onder ann (link 2).
D : Boven arm (link 3).
E : Pols (link 4).
F : Pols (link 5).

Figuur 2.1: Zijaanzicht van de ASEA robot in de initialisatiepositie.

De basislink draait om een as evenwijdig aan de z-as. Hij wordt aangedreven door een gelijk

stroommotor met een harmonic drive als reductie. Door hel gebruik van deze drive is een grote

overbrengverhouding mogelijk met een zeer compacte bouw. Deze link kan over 3400 draaien met

een maximale snelheid van 114°/sec. Zoals in figuur 2.1 staat weergegeven draaien de onderarm en

de bovenarm om (verschillende) assen evenwijdig aan de y-as. De aandrijving wordt verzorgd door

een gelijkstroommotor met een schroefspindel als reductie. De tweede link kan over 800 draaien

met een maximale snelheid van l14°/sec. De maximale hoekverdraaing van de derde link is 65

graden. Aan deze link zit een parallellogramconstructie waardoor de hoekstand ten opzichte van

een lijn door het draaipunt van de bovenarm en evenwijdig aan de x-as niet verandert als de

tweede link verdraait.

Met de eerste drie links bepalen we de positie van het TCP (Tool Center Point). Met de vierde en

vijfde link is het mogelijk om de orientatie van het TCP te veranderen. Het besturingssysteem laat

dit vooralsnog niet toe. De eerste twee links worden met MRAC geregeld, de derde link wordt met

een PD regelaar geregeld. Tijdens het testen van het MRAC algoritrne wordt de derde link in de

initialisatiepositie vastgehouden. Daartoe wordt, am een hoge positioneringsnauwkeurigheid te
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bereiken, nog een I-actie aan de PD-regelaar toegevoegd. De I-actie is alleen actief als de

linksnelheid laag is. In figuur 2.2 staat een dwarsdoorsnede van het werkgebied weergegeven. Door

de eerste link te verdraaien verplaatst dit werkgebied zich rond de robot.

Figuur 2.2: Het werkgebied van de ASEA robot.

De posities van de robotlinks worden gemeten met behu1p van resolvers. De resolvers zijn achter

op elke motoras bevestigd en geven een signaal af dat de hoekverdraaiing van de motoras

weergeeft. Resolverkaarten zetten deze signalen om in 12 bit woorden. Op deze kaarten zitten

verder tellers die het aama1 omwentelingen van de motorassen in 8 bit weergeven. Deze 8 bit

worden toegevoegd aan het 12 bit woord dat uit de reso1versigna1en wordt bcpaa1d. ZO'n 20 bit

woord wordt hardwarematig uitgebreid tot 32 bit, waama het besturingssysteem deze 4 byte inleest.

De 32 bit geven de hoekverdraaiing en het aamal omwente1ingen van de motoras weer. De

hoekverdraaiing 8 i (in graden) van link i (i=1,2,3) wordt hieruit berekend:

(524288 - res.)
8. = I

I 11.375N
j

(2.1)

In deze formu1e is het geta1 524288 (=80000H) de preset-waarde van de tellers. Res; is de decima1e

waarde van de reso1verstand van link i. Het getal 11.375 is gelijk aan (212-1)/3600 en is de toename

van de reso1verstand per graad. N j is de overbrengvcrhouding tussen motor en link van link i. Voor

de eerste link wordt deze overbrengverhouding bepaald door de harmonic drive (N1=158). Dit

betekent dat voor de eerste link. 10 hoekverdraaiing idcntiek is aan 1797.25 resolverwaarden. Voor

de tweede link wordt de overbrengverhouding bepaald door de schroefspindel. De overbrengver

houding van de schroefspinde1 is niet constant, deze hangt van de hoekverdraaiing 82 af (formu1e

(b1.3) uit bij1age 1a of [5; fig. 4.9])! Omdat bij de baanberekening hier geen rekening mee

gehouden is (Er is een gemidde1de waarde veor N2 (=158) genemen.), wordt de constante waarde
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voor de overbrengverhouding ook gebruikt bij de presentatie van de meetresultaten voor de tweede

link. Feitelijk lOU het dus beter zijn om de positiefouten in resolverstanden weer te geven. Echter,

deze maat is erg abstract en bij graden kan men zich nog iets voorstellen. De prestaties van het

regelalgoritme worden niet bei'nvloed door het al dan niet constant zijn van de overbreng

verhouding N2• Voor de baanberekening zal een correetie voor dit effect echter noodzakelijk zijn.

Het regelalgoritme gebruikt de resolverwaarden om de stuurwaarde voor de motoren te berekenen.

Is deze stuurwaarde berekend, dan wordt deze door de Digitaal-Analoog-Convertor kaart in een

spanning omgezet. Deze spanning wordt aan de versterkers voor de motor doorgegeven.

Per link zijn er twee versterkers. Het signaal dat de DA omzetter afgeeft wordt I800 in fase

verdraaid en op de ingang van een versterker gezet. De andere versterker krijgt het signaal

aangeboden dat rechtstreeks uit de DA omzetter koml. Er is voor deze opzet gekozen omdat een

versterker niet een voldoende hoge spanning kan afgeven om de motor zijn maximale vermogen te

laten leveren. Door het gebruik van twee versterkers voor de sturing van een motor, zweeft de

spanning voor deze motor ten opzichte van de aarde.

Ter beveiliging zijn een aantal eindschakelaars aangebracht op de robot. De voedingsspanning

wordt afgeschakeld en de ingangen van de motoren worden kortgesloten, als de hoekstand van de

links te groot wordt.

2.2 Het besturingssysteem

Het besturingssysteem is opgebouwd rond een VME-rek. In dit rek zijn een aantal kaarten geplaatst

die het uiteindelijke besturingssysteem vormen. De kaarten zijn door een 96-polige connector

verbonden met een backplane zodat ze me elkaar kunnen communiceren. De zo ontstane bus heet

de PI-bus (zie figuur 2.3). Er is nog een andere connector aanwezig op de kaarten, die P2

genoemd wordt. Deze connector maakt het mogelijk om signalen van 'buiten het rek' in te lezen

en verder door de kaarten te laten verwerken. Bij de robotbesturing wordt de P2-bus gebruikt om

de resolverstanden in te lezen. Aileen de middelste rij van de 96-polige P2-connector is door de

VME-specificaties vastgelegd. De andere rijen kunnen door de gebruiker worden gedefmieerd.
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versterkers
motoren 1 - 3

Terminal

Terminal

PC-AT

resolverkaart 114----~/

resolverkaart 214-----\

resolverkaart 314-----

MPV 954
f-------.t

DAC-kaart

BIT-3

PME-6825
rekenkaart

Figuur 2.3: Het besturingssystecm.

Het VME-rek bevat 4 kaarten:

1) een Bit3-kaart. Deze kaart vonnt het parallelle interface tussen de PC en de VME-bus. De PC

wordt gebruikt om de besturingsprogrammatuur te ontwikkelen, te compileren, te linken en over te

sturen met het programma load [5; bijlage 1]. Verder worden op de PC de 32 msec. setpoints off

line aangemaakt. Deze setpoints worden met het programma ssp1 [4] overgezonden.

De PC wordt ook gebruikt om de meetresultaten te analyseren. De Bit3-kaart in het VME-rek is de

ene 'helft' van het interface; de andere helft bevindt zich in de Pc.

2) een DAC-kaart (MPV 954). Deze kaart bevat acht parallelle 12-bit DA-omzetters. Het

ingangsbereik ligt dientengevolge tussen -2048 en 2047. Momenteel worden 3 DA-omzetters
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gebruikt voor het genereren van de spanningen voor de versterkers van de motoren van de eerste

drie links.

3) een masterkaart (Radstone PME-6814). Dezc kaart is bus-arbiter en regelt het gebruik van de

PI-bus. Verder leest deze kaart, via de P2-connector, de resolverstanden in die de resolverkaarten

afgeven. Op de masterkaart bevinden zich een aantal timers die een periodieke puIs afgeven. Met

deze pills wordt een interrupt gegenereerd. Door de interrupt wordt het regelalgoritrne opgestart.

Deze interrupt wordt elke 4 msec gegeven. Hoe de timers geprogrammeerd moeten worden, is door

Hermans [3] beschreven. Op deze kaart draait een programma dat zorgt voor de juiste initialisatie

van de het robotbesturingssysteem. Het initialiseert de kaart, de DA omzetter en de resolverkaarten

kaarten en het brengt de robot naar de initialisatiepositie. Nadat het programma de initialisaties

heeft uitgevoerd, komt het in een wait-mode (zie figuur 2.4). De timers worden gestart en het

programma raakt in een eindeloze loop. In deze toestand doet het programma zelf 'niets" tenzij

een timerinterrupt wordt gegencreerd. Na deze interrupt worden de setpoints en de resolverstanden

overgestuurd naar de rekenkaart en wordt het rcgclalgoritme opgestart. De setpoints van een link

hebben alle dezelfde waarde (De robot staat stil). Heeft de robot na de initialisatie nag niet

bewogen (hij staat nag in de initialisaticpositie) dan hebben ze de waarde 80000H, maar is er een

beweging geweest (er zijn 32msec setpoints van de PC overgestuurd naar de masterkaart) dan blijft

hun waarde gelijk aan het laatst overgezonden waarde. De robotlinks worden naar deze setpoints

geregeld.

ssp1

recflo

Wait mode
sequentieel

Initialisation

mode

Figuur 2.4: Mogelijke modes van de masterkaart.

De masterkaart blijft in de wait-mode totdat op geheugenplaats OOOOH van het Dual Ported Ram

(DPR) van de Bit-3 kaart de waarde 3000000.0 (decimaal !) wordt geschreven. Deze waarde wordt

door het programma recflo [4] in het DPR geschreven. Dit programma moet op de PC worden op

gestart. Door het opstarten van dit programma gaat de masterkaart dus van de wait-mode naar de

receive-mode. In deze toestand wordt de robot geregeld met behulp van de, door de PC overgezon

den setpoints. De masterkaart keert weer terug naar de wait mode wanneer het 'laatste setpoint' de
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waarde 33333333H heeft. Deze waarde wordt daar door het programma sspI [4] geplaatst. Dit

programma zorgt ook voor het oversturen van de setpoints naar de Bit-3 kaart. Het laatste setpoint

wordt niet voor de regeling van de robot gebruikt. Voor een gedetailleerde beschrijving van het

masterprogramma en de communicatie met de rekenkaart en de PC wordt verwezen naar Lim [4].

4) een rekenkaart (Radstone PME·6825): Deze kaart bevat een 68020 processor met co-processor.

De communicatie met de masterkaart verloopt via de PI-bus. Op deze kaart draait het programma

dat de stuurspanningen voor de motoren berekend aan de hand van het MRAC-algoritrne. Wordt

het programma opgestart dan kan men kiezen uit een aantal opties:

1: Veranderen van de initiele condities (zie Hoofdstuk 5) en de weegfactoren van de

regelaar.

2: Veranderen van de dynamische eigenschappen van het referentiemodel.

3: Bekijken van de inhouden van de matrices, behorende bij het regelalgoritrne.

4: Het opstarten van het regelalgoritme volgens MRAC.

5: Veranderen van de bemonsterfrequentie van de variabelen die worden overgestuurd naar

de PC. Hierbij kan gekozen worden uit I, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 of 1/6 maal de samplefrequentie

van het besturingssysteem. Bij verstek wordt een op de drie waarden overgestuurd.

6: Selecteren van de link waarvan de meetresultaten geanalyseerd zullen worden. Standaard

wordt hier voor de eerste link gekozen.

Als optie 4 gekozen wordt, wordt het MRAC-algoritme opgestart. Er wordt echter nog geen

spanning voor de motoren berekend. De spanning mag pas berekend worden, als de masterkaart

zich in de wait of receive mode bevindt. Het starten van deze bcrekening gebeurt met behulp van

de variabele calc_status. Tijdens de initialisation mode heeft deze variabele de waarde 0 en vindt er

geen berekening van de spanning plaats. In de wait mode maakt de masterkaart de variabele

calc_status gelijk aan 1 en wordt de robot geregeld. In de receive-mode maakt de masterkaart

calc_status gelijk aan 3. De rekenkaart regelt dan de robot en stuurt een aantal variabelen

(meetresuItaten) naar de PC, waar ze op de harde schijf kunnen worden opgeslagen.

De volgorde waarin de taken op de rekenkaart worden uitgevoerd bepalen in hoge mate het parallel

verlopen van de processen. Lim [3] heeft de communicatie tussen de masterkaart en de rekenkaart

zodanig opgezet dat zowel de cyclustijd alsook de tijd, tussen het moment waarop de informatie

beschikbaar is en gebruikt wordt, klein is.
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Tijdens mijn afstudeerperiode is door P. Goossens [13] een verbeterde versie van het besturings

systeem ontwikkeld. Wegens tijdgebrek is het niet mogelijk gebleken om de MRAC regeling

binnen dit besturingssysteem uit te werken. De door mij ontwikkelde software loopt nog op het

'oude' systeem. Omdat het 'nieuwe' systeem gebruikersvriendelijker is, raad ik mogelijke

opvolgers aan, om de MRAC software binnen dit systeem te implementeren.
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J. Model Reference Adaptive Control

3.1 Inleiding

Robot manipulatoren zijn multidimensionale mechanische systemen, die geprogrammeerde

bewegingen kunnen uitvoeren. Ze zijn dus uitermate geschikt om te fungeren in een flexibele

automatiseringsomgeving. De dynamica van zo'n robot is sterk niet-lineair en wordt gekarakteri

seerd door onbekende en/of tijdsafhankelijke parameters (b.v. massatraagheidsmoment en het

koppel gegenereerd door de zwaartekracht, veranderen zowel als gevolg van de stand, alsook van

de last van de arm). Dit heeft tot gevolg dat bij het doorlopen van een geprogrammeerde beweging

de parameters van de regelaar steeds bijgesteld zouden moeten worden, door het steeds veranderen

de dynamische gedrag van de robot.

Door adaptief te regelen kunnen de prestaties van de robotregelaar aanzienlijk verbeterd worden.

De geregelde robot wordt ongevoeliger voor veranderingen in massatraagheid, last en voor

koppelingen tussen de links onderling.

Referentie
model

r

Adaptatie
mechanisme

Figuur 3.1: Adaptieve regelaar met parallel referentiemodel.

In het geval van MRAC (Model Reference Adaptive Control) wordt getracht om de regelparame

ters zodanig bij te stellen dat de geregelde robot zich gedraagt overeenkomstig een referentiemodel

(zie figuur 3.1). Dit referentiemodel beschrijft een gewenst gedrag van de robot. EIke geregelde

robotlink zal zich overeenkomstig het referentiemodel voor die betreffende link moeten gedragen.

Daartoe zullen voor de regelparameters adaptatieregels opgesteld worden. Bij de afleiding van de
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adaptatieregels wordt uitgegaan van een tijdcontinu systeem met n links.

Later worden het referentiemodel en de adaptatieregels gediscretiseerd. Dit komt beter overeen met

de werkelijke fysische implementatie, waar gebruik wordt gemaakt van een bemonsterd systeem

dat discrete ingangssignalen aangereikt krijgt.

3.2 Modellering van de robot

Het dynamische gedrag van een mechanische manipulator kan beschreven worden met de Lagrange

vergelijking:

Hierin is:

(3.1)

1

ft,~,Q

M@

f(ft,~)

V

g@

=n*l vector van joint koppels;

=n* 1 vectoren van jointverdraaing, -snelheid en -versnelling;

=n*n matrix van massatraagheidsmomenten;

=n* 1 vector van centrifugaal- en corioliskoppels;

=n*n matrix van visceuse wrijving;

=n* 1 vector van het koppel dat de zwaartekracht levert.

De massatraagheid, de centrifugaal- en coriolistermen en de zwaartekrachtlast hangen af van zowel

de positie van iedere joint alsook van de massa van iedere link. Het massatraagheidsmoment van

iedere link wordt bovendien bernvloed door de last van de robot. De massatraagheids- en

zwaartekrachttermen zijn dominant bij lage snelheden. Bij hogere snelheden worden ook de

centrifugaal- en corioliskrachten belangrijk.

In de toestandsruimte wordt (3.1) met behulp van de 2n dimensionale toestandsvector

~= LfrT ~T] T geschreven als:

e = Ap(9 )9 + Bp (9 )'t + Cp (9 )
-p -p-p -p- -p

(3.2)
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Vit (3.2) voIgt direct dat de dynamica van de manipulator uit niet-lineair gekoppelde functies van

posities, snelheden en versnellingen van de joints bestaat.

3.3 Probleemstelling

De dynamische koppelingen en niet-lineariteiten zijn er de oorzaak van dat het ontwerp van een

regelaar erg complex kan worden. am dit probleem op te lossen, zonder tot een zeer complexe

regelaar te vervallen, maken we gebruik van de MRAC methode. Deze methode baseert zich op

een PD-regelaar waarvan de regelparameters geadapteerd worden. De regelparameters worden

zodanig aangepast dat de geregelde robot zich gedraagt overeenkomstig een referentiemodel. Voor

het referentiemodel wordt een verzameling van ontkoppelde lineaire tijds-invariante 2c orde

systemen genomen. De geldigheid van het MRAC ontwerp is dus gebaseerd op de veronderstelling

dat het adaptatiemechanisme van de regelaar van een joint, de interacties van de verschillende

joints op die betreffende joint compenseert. Dynamische koppeling, massatraagheids- en lastvaria

ties, zwaartekracht en wrijving worden dus, in principe als verstoring op de regellus gezien. Deze

verstoring wordt impliciet gecompenseerd door het adapteren van de regelparameters.

Het MRAC ontwerpprobleem kan dan als voIgt gedefinieerd worden:

- antwerp een stabiele adapterende regelaar die de robot de gewenste positie. snelheid en

versnelling, gegenereerd door het referentiemodel. zo goed mogelijk laat volgen. Het

adaptatiemechanisme moet dan verstoringen op de regellus op snelle en adequate wijze

wegregelen.

3.4 De regelaar

Bij de afleiding van de adaptatieregels voor MRAC wordt een benadering voor het dynamisch

gedrag van de robot genomen. Er wordt voor de mathematische eenvoud verondersteld dat de robot

in de evenwichtspositie staat zodat de invloed van de zwaartekracht te verwaarlozen is. Verder

wordt er verondersteld dat de centrifugaal- en corioliskoppels verwaarloosbaar klein zijn. In dat

geval kan de robot beschreven worden door een verzameling van niet-lineaire tijdvariante tweede

orde systemen. Herschrijven van de Lagrange vergelijking (3.1) naar een vorm waarin stuUI"Span

ningen !! en resolverstanden ~p voorkomen, !evert:

JJ.. + Dy = u
pp pp-

Het verband tussen J en M, en het verband tussen D en V wordt in bijlage 1 uitgewerkt.
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De overdrachtsfunctie van de robot bepaalt hoe een waarde in deDAC wordt omgezernaat-een

positie van de link. Voor de overdrachtsfunctie van robotlink i geldt:

(3.4)

waarin a,;= dj Ij j en bri= l/jj.

De PD-regelaar (zie figuur 3.2) die voor de MRAC methode gebruikt wordt, bevat een n*n

snelheidsterugkoppelingsmatrix Ky.. en een n*n positiefoutversterkingsmatrix ~' .

r + .lJ Robot

Figuur 3.2: Vereenvoudigd regelschema voor de robot.

Indien bovendien de dynamische koppelingen als verstoringen beschouwd worden, zullen de ji'S en

de di's uit (3.3) aileen functies zijn van de positie en snelheid van link i. De regelmatrices ~' en

Ky.. zijn dan diagonaalmatrices. Voor de overdrachtsfunctie van een geregelde link (i) geldt dan:

k ,,'b,
H ,(s) = "I "

pi S2 +s(a'i +kyviib,) +k'il' b, i
(3.5)

Ten behoeve van de afleiding van de adaptatieregels (§3.6) is het noodzakelijk om de robot in de

toestandsruimte te beschrijven. In de toestandsruimte wordt de geregelde robot met behulp van de

2n dimensionale toestandsvector Y.,p= [Y.,ppT Ypp T] T= [Y.,ppT Y.,pvT] T geschreven als:

i =Ay+Br
p p p p-

I ] rap]] ap]2]
-(B,Kyv + A,) = la

p2
] a

p22
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3.5 Het referentiemodel

Het referentiemodel beschrijft het gewenste gedrag van de robot. Gewenst is dat de geregelde robot

zich gaat gedragen als een systeem van onafhankelijke links.

Voor het referentiemodel is daarom een verzameling van n ontkoppelde, lineaire, tijd-invariante

tweede orde systemen gekozen. Het referentiemodel voor een willekeurige joint kan beschreven

worden met de volgende vergelijking:

.. 2 s:. 2 2 (3 7)
Ympi+ UjOO",Ympi+ OOniYmpi == OOnjrj •

De structuur en orde van het referentiemodel is zodanig gekozen dat deze overeenkomt met de

structuur en orde van de geregelde robot.

Ten behoeve van de afleiding van de adaptatieregels (§3.6) is het noodzakelijk om het referentie

model in de toestandsruimte te beschrijven. In de toestandsruimte wordt het referentiemodel met

behulp van de 2n dimensionale toestandsvector :i.."T1= [Yrn/ Yrn/] T geschreven als:

v ==Av +Br.L.. m m.L..m, m_ (3.8)

Hierin stellen ~ een n*n diagonaalmatrix met natuurlijke frequenties (oon) en fj. een n*n diagonaal

matrix met relatieve dempingen (8) voor de verschillende links voor.
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3.6 Het adaptatiemechanisme

In de voorafgaande paragrafen zijn een algemeen geldende PD-regelaar en een referentiemodel

gei'ntroduceerd. De orde van de geregelde (vereenvoudigde) robot en het referentiemodel kwamen

overeen. Het moet dus mogelijk zijn om de regelparameters zodanig aan te passen dat de geregelde

robot zich als het referentiemodel gaat gedragen. Echter er is nog niets gezegd over een van de

belangrijkste eigenschappen waaraan een regelaarontwerp moet voldoen, namelijk stabiliteit voor

het hele systeem. Om een volledig MRAC ontwerp te realiseren dient men dus te voorzien in een

stabiliteitsonderzoek. Het is daarom veel beter om het MRAC ontwerpprobleem te definieren als

een stabiliteitsprobleem.

[" ·································1 y.
m

r
!

L_~_.....__._...._. . .. .. .. __..__.... ...j+
, - - .
! • : ..
l j

I I~'
! Aobol RegeIMr ;
~_ __. . - .:

Figuur 3.3: Blokschema van her MRAC sysreem.

We kunnen het MRAC ontwerpprobleem nu definicren als (zie figuur 3.3):

- Gegeven een onbekend initieel verschil tussen de parameters van het referentiemodel en

die van het te regelen systeem (A",-Alto), Bm-Bp(to)) en een bekende initiele foutvector

{£(to)=.Ym(to)-lp(to)).

-Vindt nu een adaptatieregel, die onafhankelijk is van de initiele condities en welke een

perfecte asymptotische adaptatie garandeert. Deze perfecte asymptotische adaptatie wordt

gekarakteriseerd door (3.9, 3.10, 3.11):

lim f ( t) ." lim (Y
m

(t) - Y (t)) = Q
t 4- , ...... - P

lim A (e,t) ." Am
p -

t .... -

lim B (e,t) ." Bp _ m
t .... -
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Vit (3.6) voIgt ~21=-bp2' Oit betekent dat als aan de tweede voorwaarde (3.10) voldaan wordt dat

automatisch aan de derde voorwaarde (3.11) voldaan is.

Het probleem van de asyrnptotische stabiliteit kan gezien worden als een stabiliteitsprobleem. waar

globale asymptotische stabiliteit voor de foutvector !:-(t) geeist wordt. Om deze globale asymptoti

sche stabiliteit aan te tonen wordt de hyperstabiliteitstheorie gebruikt. Landau [6] schrijft voor het

ontwerp van een stabiel MRAC systeern een aantal stappen voor. Oeze zijn door van Vlerken [1]

en Lim [4] uitgewerkt voor het geval van drie regelpararneters. In dit geval worden twee adapte

rende regelparameters gebruikt. Hier wordt dan ook de afleiding van de adaptatieregels voor twee

regelparameters gegeven.

In de toestandsruirnte wordt het referentiernodel (zie ook (3.8» met behulp van de 2n dimensionale

toestandsvector :::&,= LY:npT :::&,} J Tgeschreven als:

-v =A-v +Br
""'-". m""'-Ift m_

(3.12)

In de toestandsruimte wordt het regelsysteern (zie ook (3.6» met behulp van de 2n dimensionale

toestandsvector::4>= [::4>pT ::4>}J Tgeschreven als:

.i =Ay +Br
p p p p-

(3.13)

Voor de foutvector !:-=[~/ !:-vT]T kan dan de volgende uitdrukking opgesteld worden:

e = -v -" = Ame + (Am- A (e.t»v + (Bm- B (e.t»r
- ....m ....p - P _ ....p P - -

[ 0 0] ~all
A = Am - A p = B K • _ n2 _ 2 A r\ = a

r r ,,(Ar+ BrK,') LU'::" 21

~ 0 1 ~b1]B=B-B= =
m p n~- BrK,' b2

(3.14)

(3.15)

(3.16)

In het algemeen zal het adaptatiemechanisme een geheugenwerking moeten hebben zodat de goede

waarden, die eens gevonden zijn voor Ap en Bp bewaard blijven. Oit houdt in dat de waarden van
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de adapterende parameters op tijdstip t niet aIleen afhangen van ~(t) maar ook van het verleden:

£:,('t), O$'t$t (~=O). Daarom kan algemeen beschreven worden:

A (e,t) =A (0) + 'P(e,t,'t)
p - p -

B (e,t) =B (0) + 8(e,t,'t)
p - p -

Herschrijven van (3.14) levert de volgende equivalente beschrijving van MRAC op:

(3.17)

(3.18)

(3.19)

We kunnen het equivalente systeem splitsen in een teruggekoppeld systeem met een lineair tijd

invariant voorwaartsgekoppeld deel (3.20) en een niet-lineair tijdvariant teruggekoppeld deel (3.21).

e = A e + Iw
- Ift_ -1

w = -w = ('P(e,t,'t) + A (0) - A )v + (E>(e,t,'t) + B (0) - B )r
-1 - P 1ft ~p - P 1ft -

(3.20)

(3.21)

De hyperstabiliteitstheorie zegt dat de stabiliteit van een (niet-lineair, tijdvariant) teruggekoppeid

systeem dat gesplitst kan worden in een lineair tijdinvariant (LTI) voorwaartsgekoppeld deel en een

niet-lineair tijdvariant (NLTV) teruggekoppeld decl, aileen bepaald wordt door het LTI deel als het

NLTV deel aan de integraalongelijkheid van Popov voldoet. Het systeem is dan hyperstabiel als

het LTI deel strict positief is.

1····················-A;iOj":A~·················!

!
+

!
j

I
i N"1Irl-nnMlr tijdvariant
L••••__••• ••..__ ••••.•__•••••.•••••• ••••__••_•••••__••• •••••• •••~

Figuur 3.4: Teruggekoppelde representatie van het MRAC systeem.

Omdat de Hurwitzmatrix (alle eigenwaarden hebben negatieve reele delen) Am al gespecificeerd is,

wordt aan het LTI deel een lineaire compensator D toegevoegd (zie figuur 3.4). Dit levert een

nieuwe 2n dimensionale toestandsvector y= [.Y1T,::l.2T) TOp.
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v = De (3.22)

De matrix D zal zo gekozen moeten worden dat het lineaire tijdinvariante deel strict positief is.

Ret probleem van de asymptotische adaptatie bestaat nu dus uit twee subproblemen.

• Ret systeem is asymptotisch hyperstabiel wanneer het globaal asymptotisch stabiel is voor aile

niet-lineaire teruggekoppelde systemen die voldoen aan de integraalongelijkheid van Popov:

'.
f1:.TW d't ~ -y~
o

met een positieve constante Yo2.

(3.23)

Bepaal de matrices '¥(y.t;t) en e(y,t;t) nu dus zodanig dat het NLTV blok voldoet aan de

ongelijkheid uit (3.23).

Gebruik makende van (3.15) en (3.16) kunnen de matrices '¥(y,t;t) en e(y,t;t) worden

geschreven als:

(3.24)

(3.25)

Invullen van '¥(y,t;t) en e(y.t;t) in (3.23) levert twce subproblemen ((3.26),(3.27» op. Indien

aan beide subproblemen vo1daan wordt, wordt zeker aan (3.23) vo1daan.

'.
f~/o/21 (1:.,t,'t) + ap2/O) -am2J )(lpp - !:)d't ~ -yi
o

t.

f~ (0/22 (y. t, 't) + ap22 (0) - am22 )ypvd't ~ -y;
o

met positieve constanten Y12 en yt

(3.26)

(3.27)

Indien we de eerder genoemde geheugenwerking tot uitdrukking brengen, dan geeft Landau [6]

a1s mogelijke oplossing:
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r.

'¥Zl(l:,t,'t) =f J;~(yPP - ryd't + fl'~(Ypp - rY
o

r.

'¥ZZ(l:,t, 't) = ftzv yT d't + fz' V y"T
-'2 pv -'2 pv

o

(3.28)

(3.29)

waarbij fl en fz positief definiete n*n matrices en fl' en fz' positief semidefiniete n*n matrices

zijn.

Aangezien het teruggekoppelde niet-lineaire tijdvariante blok nu gedefinieerd wordt door de

imegraalongelijkheid van Popov zullen de hyperstabiliteitseigenschappen alleen afhangen van het

vooIWaartsgekoppelde blok. Ret lineair tijdinvariante blok diem ervoor te zorgen dat het beschouw

de gesloten Ius systeem hyperstabiel is. Toepassen van het Popov theorema voor asymptotische

stabiliteit vereist dat het LTI blok strict positief is.

• Ret LTI blok is nu strict positief dan en slechts dan als, bij een gegeven arbitraire positief

definiet symmetrische matrix Q er een positicf definiet symmetrische matrix P bestaat, zodanig

dat:

T -Q (3.28)AmP + PAm =

D=P

met:

p • r' p,] Q • ~q, q,]
P3 Pz q3 qz

Van Vlerken leidt uitdrukkingen af voor de n*n diagonaalmatrices PI'PZ en P3 als functie van Q:

Z
PI - 2LlnnP3- pznn = -q3

P3- 2LlQnPZ + P3- 2PZLlQn = -qz

(3.29)

(3.30)

(3.31)

Aan beide vooIWaarden is nu voldaan. Ret teruggekoppelde systeem is hyperstabiel. Keren we

weer terug naar het oorspronkelijke schema, dan kunnen we hierin op betrekkelijk eenvoudige

wijze de structuur van het adaptatiemechanisme beschrijven. Combineren van (3.15), (3.19) en

(3.25) levert:
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We kiezen voor de beginvoorwaarden:

ap21 (0) = am21 ~ K;(O) = B,-I(O)O;

apn(O) = am22 ~ Kyv(O) = B,-\0)(2.10" -A,(O»

Ret volledig adaptatiemechanisme kan nu gegeven worden door (3.36 - 3.38):

t

K,'(t) = JMV (v - rld't + M'v (v - rl + K'(O)-z "-pp - -z "-pp - ,
o

t

= -JFv yT d't - F'v yT + K (0)-z pv -z pv yv
o

b·· M B -If M' B -If' F B -If F' B olf'waar IJ = r I' = r I' = r 2' = r 2 en:

v = P3e + P2 e = dpe + d e-2 -p -v -p v-v

(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)

(3.38)

Y2 Is opgebouwd uit een gewogen positiefout en een gewogen snelheidsfout. Deze vector is in feite

een maat voor het volggedrag van de regelaar, voor een beweging die door het referentiemodel

voorgeschreven wordt. Y2 wordt daarom bewegingsfout genoemd.
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3.7 Discretisatie van de adaptatieregels

In het voorafgaande werd steeds uitgegaan van een tijdcontinue beschrijvingswijze van het te

rege1en proces. Echter bij de imp1ementatie hebben we te maken met een bemonsterd systeem (zie

figuur 3.5) dat discrete ingangswaarden krijgt aangeboden. Dit houdt in dat het referentiemodel en

de adaptatierege1s nog gediscretiseerd moeten worden. Hierbij wordt veronderste1d dat de gekozen

bemonstertijd vo1doende klein is om asymptotische stabiliteit te bereiken. De bemonstertijd is

vo1doende klein als de dynamica van de robot nauwelijks verandert gedurende de bemonsterperio

de.

De robotsnelheid wordt bepaa1d door midde1 van numerieke differentiatie.

r brl

s(s + arl )
t •.•..•••.. ..•••......•••....•.•__•. •••• •. u ••••••••• •••••• •••••••••• :

Adaptatie
mechanisme

~-_._--- _ _ - _--_ _--_...•

:1 ~ w
2 ~ j YmPi! Z.O.H. n --i!--~--_--I._-_.-J

i S2 + 2~ WaS + w~ i
l.~~~~.~.~.~~! 1
Figuur 3.5: Implementatiemodel van het MRAC systeem voor een ontkoppelde link.

+

In de gediscretiseerde situatie kan de toestandsverge1ijking van het referentiemode1 de gedaante

hebben van:

Xm(k+l) = (P(T)Xm(k) + r(T)!SJ)

<fl(T) = Sl-l«S! -Amt1)I, = T

T

reT) = f (P(T-'t)Bmdt
o

en bemonsteringstijd T.
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Omdat het referentiemodel ontkoppeld is, is het voldoende om de vorm van <I> en r voor slechts

een link uit te werken. Dit is door Huijskens [3; pag. 51,52] gedaan. Hij maakt hierbij onderscheid

tussen drie verschillende situaties:

- 3=1, het model voor een link is kritisch gedempt en bevat twee samenvallende reele

polen;

- 0<1, het model voor een link is onderkritisch gedempt en bevat twee complexe polen;

- 0>1, het model voor een link is bovenkritisch gedempt en bevat twee reele polen.

De discretisatie van de adaptatieregels voor drie regelparameters is ook door Huijskens [3] uitge

werkt. Op equivalente wijze kan dit voor de situatie met twee regelparameters gedaan worden.

Discretisatie van (3.36) en (3.37) levert de volgende adaptatieregels:

!

K:(k) = E TMy./i) (r.ci) - Y..p/i)l + M'~(k)(!.(k) - Y..p/i»T + Kr'(O)
1=1

!

Kyv(k) = -E TF~(i)(y"pv(i)l - F'~(k)('i..pv(k»T + Kyv(O)
.=1

Ofwei herschreven ten behoeve van de computerimplementatie:

ITKr' (0) = K: (0)

ITK '(k) = ITK '(k-l) + Mv (k)(r(k) - Y.. (k)l
r r -'2 - pp

K '(k) = ITK '(k) + M'v (k)(r(k) - Y.. (k)l
r r -'2 - pp

ITKyv(O) = Kyv(O)

ITK (k) = ITK (k-l) - Fv (k)'i..T (k)yv yv -'2 pv

K (k) = ITK (k) - F'v (k)y"T (k)yv yv -'2 pv

(3.42)

(3.43)

(3.44a)

(3.44b)

(3.44c)

(3.45a)

(3.45b)

(3.45c)

ITK,.' en ITKy.. stellen het integrale deel van de adaptatie voor en impliceren de geheugenwerking.

De termen waarin M' en F' in voorkomen, stellen het proportionele deel van de adaptatie voor.

Het proportionele deel zorgt voor de momentane aanpassing van de regelparameters.

Om meer inzicht in het adaptatiemechanisme te krijgen, stelt Lim [4] voor om niet de variabele

zelf, maar het teken van de variabele in het adaptatiemechanisme mee te nemen. De mate van

adaptatie wordt dan alleen bepaald door de grootte van de bewegingsfout YJ..
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De adaptatieregels houden geen rekening met de grootte van de regelparameters. Om te zorgen dat

de waarde van een regelparameter niet plotseling te veel verandert, stelt Lim bovendien voor om

de regelparameters aan zich zelf te relelateren. Dit leidt uiteindelijk tot het volgende adaptatieme

chanisme:

Y (k) - Y (k-l)
Y (k) = mp mp

mv T

Y (k) - Y (k-l)
Y (k) = pp p

pv T

v (k) = d (y (k) - Y (k)) + d (y (k) - Y (k))-z p mp pp v mv pv

ITK/ (0) = K/ (0)

ITK'(k) = ITK'(k-l)(l + Mv (k)(sign(r(k) - v (k))l
T T -z - .l..pp

K'(k) = ITK'(k) + K'(k-l)M'v (k)(sign(r(k) - v (k))l
T T T -z - .l..pp

ITKyv(O) = Kyv(O)

ITK (k) = ITK (k-l)(l-Fv (k)(sign(y (k))l
yv yv -z pv

K (k) = ITK (k) - K (k-I)F'v (k)(sign(y (k))l
yv yv yv -z pv

(3.46)"

(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3.50)

(3.5Ia)

(3.5Ib)

(3.5Ic)

(3.52a)

(3.52b)

(3.52c)

(3.53)

Lim heeft van dit mechanisme aangetoond dat de werking eenvoudiger te doorgronden is dan die

van het mechanisme uit (3.44,3.45). Bovendien heeft Lim middels simulatie aangetoond dat deze

vorm van MRAC goede prestaties levert bij een niet veranderende dynamica.
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~ Prestaties van de MRAC regeJing op 2 Jinks van de robot

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal voor de eerste twee links een invulling worden gegeven aan het MRAC

regelsysteem dat in hoofdstuk 3 is afgeleid.

Allereerst wordt een referentiemodel gekozen. De consequenties van de keuze worden bediscus

sieerd.

Het zal blijken dat de eerste twee links van de robot met een ontkoppeld adaptatiemechanisme

geregeld kunnen worden. De initiele condities voor de regelrnatrices worden afgeleid en er wordt

een globale invulling gegeven aan de nag onbekende matrices in het adaptatiemechanisme.

Met de aldus verkregen invulling wordt het algoritrne getest op de basislink van de robot. Er

worden een aantal problemen gesignaleerd. Te weten, het referentiemodel kent geen koppelbeper

king en het MRAC antwerp voorziet niet in de aanwezigheid van stictie en coulombwrijving. Voor

beide problemen wordt een oplossing aangedragen. De resultaten die dan behaald kunnen worden,

worden gepresenteerd.

Hierna wordt het algoritrne getest op de tweede link van de robot. Deze link ondervindt een

zwaartekrachtbelasting. Voor de zwaartekracht zal gecompenseerd moeten worden. De resultaten

die met de zwaartekrachtcompensatie behaald kunnen worden, worden gepresenteerd.

Tot slot wordt nog bekeken, wat de prestaties van het algoritrne zijn als beide links tegelijk

bewegen. Het adaptatiealgoritme blijkt in staat te zijn am dynamische koppelingen tussen de eerste

twee links grotendeels weg te regelen.
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4.2 De keuze van het referentiemodel

Het referentiemodel beschrijft het gewenste gedrag van de robot. Voor het referentiemodel is een

verzameling van n ontkoppelde lineair tijdinvariante tweede orde systemen gekozen (3.8). Over de

invulling van de relatieve dempingen en de natuurlijke frequenties is echter nog niets gezegd.

am bij toekomstige applicatie een zo snel mogelijke responsie te realiseren en tevens botsingen te

voorkomen (b. v. schrijfapplicatie op tafel) wordt een kritisch gedempt systeem gekozen (.1=1).

De keuze van natuurlijke frequentie hangt in hoge mate samen met de applicatie. Het referentiemo

del gaat er van uit dat het te leveren koppel onbeperkt is. In werkelijkheid gaat het motorkoppel in

verzadiging als de maximale stuurwaarde U j 0=1,2) naar de DA omzetter gestuurd wordt. Dit

betekent dat er een bovengrens voor de maximale robotsnelheid bestaat. Schrijft het referentie

model een hogere sneTheid voor dan praktisch haalbaar is, dan wordt de bewegingsfout~ (bestaan

de uit de positie- en snelheidsfout) almaar groter. Hierdoor nemen de adapterende regelparameters

sterk in grootte toe (om een grotere stuurwaarde Y. te realiseren). Omdat de DA omzetter in

verzadiging zit, kan er toch niet meer koppel geleverd worden. Het aanpassen van de regelparame

ters sorteert in geen enkel effect. Het enige dat bereikt wordt, is dat de regelparameters verder van

de gewenste conditie (model = geregelde robot) verwijderd zijn. Dit kan leiden tot instabiliteiten.

In principe zouden de natuurlijke frequenties (Oni 0= 1,2) zodanig gekozen moeten worden dat,

ongeacht de voorgeschreven beweging, de DA omzetters nooit in verzadiging kunnen gaan. Voor

de eerste link is bijvoorbeeld een stap van maximaal 3400 mogelijk. In bijlage 2 wordt uitgewerkt

dat de DA omzetter van de eerste link nooit in verzadiging zal gaan als ro"l~1.93. De robotlink is

dan erg traag. Zo zal de eindfout, bij een taludvormige ingangssignaal met helling A maar liefst A

(conform Hermans [2; pag. 39]) bedragen als (Onl=2.

Uiteindelijk schrijven we als gemiddeld acceptabel gedrag voor dat de eindfout bij een taludvormig

ingangssignaal met helling A, O.lA mag zijn. Dit impliceert dat (Oni=20 voor i=1,2.

De keuze van roru=20 heeft tot gevolg dat bij stapexcitaties groter dan 3.150
, de DA omzetter in

verzadiging gaat. Bij grotere stapexcitaties schrijft het referentiemodel een grotere sneTheid voor

dan fysisch haalbaar is. Aanpassing van de regelparameters heeft dan geen zin. De regelparameters

worden daarom niet geadapteerd als de berekende stuurspanning (in DAC waarden) groter is dan
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de bovengrens van de DA omzetter ( adaptatiebereik: -2048 < uj < 2047). Een altematief zou zijn

om een koppelbegrenzing in het referentiemodel in te bouwen. Hier is echter geen onderzoek naar

verricht.

Men dient zich nu terdege te realiseren dat de geregelde robot zich gedraagt als een systeem met

een overdrachtsfunctie die hetzelfde is, als de overdrachtsfunctie van het referentiemodel. De

setpoints worden dus door een tweede orde filter gestuurd.

4.3 De initiele condities van de regelaar

De beginwaarden van de regelmatrices ~' en Kyv mogen niet willekeurig groot gekozen worden.

Vit experimenten blijkt dat het regelsysteem dan instabiel kan worden. Willekeurige beginvoor

waarden voor de adapterende regelparameters kunnen dus leiden tot heftige bewegingen van de

robot. De beginwaarden van de regelmatrices mogen ook niet al te klein gekozen worden. De kunst

is nu de beginwaarden van de regelparameters zo te kiezen dat het adaptatiemechanisme zo snel

mogelijk een goede instelling gevonden heeft.

Als aan de voorwaarden voor perfecte asymptotische adaptatie (3.9-3.11) voldaan wordt, zal de

geregelde robot het referentiemodel exact volgen. Voor de regelmatrices geldt dan:

(4.1)

(4.2)

Voor het geval dat de eerste twee links geregeld worden en de derde parallel aan de aarde blijft

staan, zijn M@ en V positief definicte 2*2 diagonaalmatrices (zie bijlage 1a). Dit houdt in dat de

procesmatrices A. (=]"ID) en Br (=]"1) ook positief definiete diagonaalmatrices zijn. Vit (4.1) en

(4.2) voIgt nu dat de regelmatrices ~' en Kyv ook 2*2 diagonaalmatrices kunnen zijn. Het moet

dus mogelijk zijn om met een ontkoppeld adaptatiemechanisme de eerste twee links van de robot

te regelen.

De beginvoorwaarden voor 1(,.' en ~ worden nu zodanig gekozen dat het geschatte model van de

geregelde robot exact gelijk is aan het gekozen referentiemodel. Ze worden dus conform (3.34) en

(3.35) gekozen. Om A.(O) en Br(O) te schatten wordt gebruik gemaakt van het dynamisch model

van de robot, beschreven door de Lagrange vergelijking (3.1). Lineariseren van de matrices M(ID

en V voor een stilstaande robot in de initialisatiepositie (81=82=83=0), levert de volgende initiele
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condities (zie bijlage Ib):

, [0.364 0] rk,/(O)K (0) - -
r ° 0.344 °

(4.3)

4.4 Globale invulling van de adaptatiematrices

De dynamische eigenschappen van de robot veranderen tijdens het bewegen van de robot. Om deze

veranderingen op te vangen wordt uit de positiefout £p en de snelheidsfout ~v een bewegingsfout Y2

bepaald. Met deze bewegingsfout worden de regelmatrices 1(,.' en ~ via een proportioneel deel en

een integrerend deel aangepast. In het adaptatiemechanisme zoals beschreven door (3.46-3.52)

moeten nog een aantal matrices ingevuld worden. De invloed van deze matrices op het adapteren

van de regelmatrices 1(,.' en Kyv kan in drie groepen uitgesplitst worden:

• Weegfactoren (qjl Ch en Cb) voor de bewegingsfout.Y:1,;

• Weegfactoren voor het integrerende deel (M en F) van de adaptatie van 1(,.' en ~;

• Weegfactoren voor het proportionele deel (M' en F') van de adaptatie van K,.' en ~.

4.4.1 De matrix Q

Voor het adaptatiemechanisme is aileen de bewegingsfout Y2 van belang. De waarde van yz heeft

namelijk geen invloed op de adaptatie van de regelparameters. De bewegingsfout Y2 bevat twee

weegfactoren, ~ en dv (3.50). Deze hangen af van ql en Ch. De inhoud van de matrix Cb doet er

niet zoveel toe. Van Vlerken [1] stelt als voldoende voorwaarde, dat ql en Ch diagonaalmatrices van

positieve elementen zijn en dat Cb de nulmatrix is. Q (=diag(ql1,qlz,ChI'Chz» is dan gegarandeerd een

positief definiet symmetrische matrix, zodat het LTI blok strikt positief is (§ 3.6). Het gevolg van

bovenstaande keuze is dat dp (=pz) en dv (=P3) ook positief definiete diagonaalmatrices zijn. De

regelparameters van link i worden dus geadapteerd met behulp van de bewegingsfout van aileen

joint i.

De opzet van het adaptatiemechanisme is lOdanig dat de geregelde robot de, door het referentiemo

del voorgeschreven posities en snelheden voIgt. Om lO'n door het referentiemodel voorgeschreven

baan te volgen, worden spanningen op de motoren gezet. De robotlinks hebben een snelheid welke

evenredig is met de stllurspanningen. De regelaar bepaalt het spanningsverloop lOdanig dat de

gewenste positie bereikt wordt. Bij het doorlopcn van een geprogrammeerde baan zal het vedoop
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van de snelheidsfout ~ grilliger zijn dan het verloop van de positiefout ~. De robotsnelheid wordt

bepaald door middel van numeriek differcntieren en is daardoor ruisgevoelig. Het lijkt dus

onverstandig om in de bewegingsfout :b. de snelheidsfout ~ zwaar te wegen (omdat deze een stuk

onrustiger is). De keuze om <hi kleiner te kiezen dan qJj 0=1,2) wordt mede door Leahy [10]

onderschreven. Hij stelt zelfs dat een snelheidsaangedreven adaptatiemechanisme (<hi»ql) tot

willekeurige bewegingen van de arm kan leiden.

4.4.2. De matrices M, F, M' en F'

In (3.36) en (3.37) geldt voor de weegfactoren van het integrerende deel van het adaptatiemecha

nisme dat M=Br·1f1 >0 en F=Br·
1f2 >0. En voor de weegfactoren van het proportionele deel dat

M'=Br-1f1' ~o en F'=B/f2 ' ~O. Bij de berekening van de weegfactoren moet Br·1=J (zie bijlage lb)

exact bekend zijn. Iedere bemonsterperiode zal de massatraagheidsmatrix opnieuw berekend

moeten worden.

Echter, we veronderstellen dat we met ecn quasi tijdinvariant proces te maken hebben. De

procesparameters Ar en Br (§3.4) varieren traag, in vergelijking met de snelheid waarmee het

adaptatiemechanisme de regelparameters aanpast. Het voordeel hiervan is, dat voor de onbekende

procesmatrix een schatting gegeven kan worden [1,6]:

B, =B,(O) (4.4)

De weegfactoren voor het proportionele deel van de adaptatie (M' en F') bestaan dan uit matrices

van vrij te kiezen semipositieve (~O) constantcn. De weegfactoren voor het integrerende deel van

de adaptatie (M en F) bestaan dan ook uit matrices van vrij te kiezen positieve (>0) constanten.

Om aan de bovenstaande veronderstelling te voldoen, moet de bemonstertijd T klein genomen

worden ten opzichte van de responsietijd van het systeem. Uit metingen blijkt dat een bemonster

tijd van 4 msec klein genoeg is. Bij deze bemonstertijd worden de prestaties van het MRAC

systeem nauwelijks beter als iedere periode de massatraagheidsmatrix J expliciet berekend wordt.

Het proces is dus inderdaad quasi-tijdinvariant.

In §4.3 is al aan de orde gekomen dat de eerste twee links geregeld kunnen worden met een

ontkoppeld adaptatiemechanisme. Dit impliceerde dat K,.' en Kyv diagonaalmatrices zijn. Het is dus

voldoende om voor de weegfactoren positief (semi)definiete diagonaaImatrices te nemen van vrij te

kiezen constanten. M=diag(Ml'MJ; M'=diag(M1' ,M2'); F=diag(Fl'FJ; F'=diag(Fl' ,F2 ').

31



Door de weegfactoren van het proportionele deel groter te kiezen dan de weegfactoren van het

integrerende deel van het adaptatiemechanisme zal de fout ~ snel afnemen. Dit komt doordat het

proportionele deel direct op een fout reageert terwijl het integrerende deel in het algemeen wat

trager reageert. Kiezen we de proportionele weegfactoren te zwaar dan heeft dit tot gevolg dat op

iedere fout ~ zeer heftig gereageerd wordt. (Er vanuit gaande dat het benodigde koppel geleverd

kan worden.) De regelparameters krijgen een zeer onrustig karakter en het regelsysteem loopt zelfs

kans instabiel te worden. Nemen we voor de proportionele weegfactoren nulmatrices dan zal. door

het integrerende deel van het adaptatiemechanisme, een stuk trager op een fout ~ gereageerd

worden. Voor de weegfactoren van het integrerende deel van de adaptatie mogen nooit nulmatrices
\

genomen worden. De adapterende regelmatrices zouden anders nul worden als de fout ~ nul wordt.

4.5 De beoordelingscriteria en de testsignalen

De precieze invulling van de diagonaalmatrices Q, F, M, F' en M' is een probleem. Het toekennen

van een waarde aan de elementen van de diagonaalmatrices berust voor een groot deel op praktisch

inzicht. Lim [4] heeft in zijn rapport aangegcven wat veranderingen in de verschillende weegfacto

ren tot gevolg hebben voor de regelparameters en de positiefout. Hij geeft niet aan hoe de verschil

lende weegfactoren gekozen worden. Om een oordeel te geven of een adaptatiemechanisme

optimaal ingesteld is, moeten er beoordelingscriteria opgesteld worden.

De beoordelingscriteria zijn eigenlijk in §3.6 al gegeven, in de vorm van de vereiste perfect

asymptotische adaptatie. Indien deze mathematische criteria ((3.9),(3.10) en (3.11)) naar de

praktische situatie vertaald worden, zuHen deze beoordelingscriteria zullen per applicatie verschil

len. (Bij een stapexcitatie wens je een eindfout nul in de positie. Bij een taludvormige excitatie

wens je een eindfout nul in de snelheid.)

De keuzes van de natuurlijke frequenties van het referentiemodel waren voomamelijk berust op het

gebruik van taludvormige excitaties. De werking van het adaptatiemechanisme zal daarom, in

eerste instantie voor dit soort signalen worden beoordeeld. Daama wordt bekeken of ook aan de

criteria bij stapvormige ingangssignalen kan worden voldaan.

Ben typisch testsignaal waarmee we het baanvolggedrag van de eerste link kunnen testen, staat

weergegeven in figuur 4.1.
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De toetsingscriteria die bij dit 500rt testsignalen gebruikt worden, zijn:

1) In hoeverre zorgt het adaptatiemechanisme ervoor dat de positiefout ~ elke halve

setpointperiode (bv. van 1.5-4.5 sec) naar 0 convergeert. Hierbij wordt gekeken naar de

groone van de pieken die in de omslagpunten (bv. t=1.5 sec) ontstaan en de snelheid

waarmee deze pieken "uitdempen".

2) In hoeverre zorgt het adaptatiemechanisme ervoor dat de snelheidsfout £.. elke halve

setpointperiode (bv. van 1.5-4.5 sec) naar 0 convergeert. Hierbij wordt gekeken naar de

groone van de pieken die in de omslagpunten ontstaan en de snelheid waannee deze

pieken "uitdempen".

3) In hoeverre treedt er globale convergentie van de fouten op. Bij globale convergentie

convergeren de regelmatrices K.' en K,.v naar een eindwaarde. De eindwaarde is de waarde

die wordt bereikt, als de elementen van K.' en K,.v elke halve setpointperiode naar dezelfde

waarde convergeren.

1- -

Figuur 4.1: De baan die link 1 moet volgen. Figuur 4.2: Een sequentie van PTP bewegingen.

Om meer te weten te komen over het dynamisch gedrag van het systeem, wordt een sequentie van

stappen (zie figuur 4.2) aan het systeem aangeboden. Dit ingangssignaal is te vergelijken met een

aantal PTP (point To Point) bewegingen. De amplitude van de stap bedraagt telkens 1°. Bij grote

stappen (amplitude A>3.15°) IOU de DA omzetter in verzadiging gaan (zie bijlage 2) en IOU een

extra niet-lineariteit gerntroduceerd worden.

De toetsingscriteria die bij dit soort testsignalen gebruikt worden, zijn:

1) In hoeverre zorgt het adaptatiemechanisme ervoor dat de positiefout ~ na iedere stap

naar 0 convergeert. Hierbij wordt gekeken naar de groone van de pieken die direct na een

stap ontstaan en de snelheid waarmee deze pieken "uitdempen".

2) In hoeverre zorgt het adaptatiemechanisme ervoor dat de snelheidsfout £.. na iedere stap

naar 0 convergeert. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de pieken die direct na een
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stap ontstaan en de snelheid waannee deze pieken "uitdempen".

3) In hoeverre treedt er globale convergentie van de fouten op. Bij globale convergentie

convergeren de regelmatrices K.' en ~ naar een eindwaarde. De eindwaarde is de waarde

die wordt bereikt, als de elementen van K.' en ~ na elke stap naar dezelfde waarde

convergeren.

4.6 Experimenten aan de eerste link

Als eerste aanzet voor de implementatie van MRAC op de ASEA robot is de basis gekozen. Deze

link heeft geen zwaartekrachtbelasting op de rotatie-as en is slechts zwak gekoppeld met resterende

links.

Met de excitatie uit figuur 4.1 kan, proefondervindelijk een redelijke instelling voor de weegfacto

ren van het adaptatiemechanisme gevonden worden. Gegeven deze instelling, bieden we de

excitatie uit figuur 4.2 aan het systeem aan. Het regelsysteem wordt dan na een aantal stappen

instabiel. Deze instabiliteit uit zich in het ongedempt gaan trillen van de robotlink (zie figuur 4.3)

en wordt veroorzaakt door het weglopen van de adapterende regelpararneters k.l' en Js,vl'

I'
! .I--+--~f--f--+--\--f--

i ·'1J..',.,
.L_~----:,,.....~"----:"'~_==_,,----:"'~_==_"----:..~~

"'-(iIl_'
-4>.~"7--:,:-.---:':'"--=",:---=-"---;..:---=-"----.:.......--::.,

,......)

......_.)

'.Ol

u

to

u.!--....,......-:,=-.---:':'..--=,.:---=-"--;:,.:--0';'"----.:.:;---;.,-....

u

...
= 1.2

S I

Figuur 43: Gedrag van de cerste link bij stapvonnig ingangssignaal.
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4.6.1 Stabiliteitsproblemen door wrijving

Het weglopen van de adapterende regelparameters wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van

coulombwrijving en stictie. De coulombwrijving en stictie uiten zich op de volgende wijze:

Als vanuit stilstand met een beweging begonnen wordt, moet het door de motor te leveren koppel

groter zijn dan het schijnbaar tegenwerkende koppel (t.g.v. stictie) voordat de link gaat bewegen.

Zodra de snelheid toeneemt, neemt de wrijvingskracht af. Dit houdt in dat er grotere koppels nodig

zijn om vanuit stilstand met een beweging te beginnen, dan om een beweging met lage snelheid uit

te voeren. Als we nu voor een bewegende robotlink het motorkoppel langzaam laten afnemen, dan

zal het motorkoppel op een gegeven moment kleiner worden dan het voor de coulombwrijving

benodigde koppel. De robotlink valt stil, ondanks dat er nog een spanning op de motor staat. Dit

impliceen dat de robotlink een dode z6ne in de overdracht heeft. Deze dode z6ne is gemeten (zie

bijlage 3).

Dus, als we een voldoende grote stap op de robot plaatsen (zie figuur 4.2) zal gedurende een korte

periode na de sprong, de robot snelheid krijgen. De regelparameters ~l' en Js,vl (zie figuur 4.3)

worden dan sterk geadapteerd. Na verloop van tijd neemt de modelsnelheid Ymvl af. Het model

naden haar eindpositie. De robotlink, die het modclgedrag voIgt, naden dan ook zijn eindpositie.

De stuurwaarde ul wordt kleiner en de linksnelheid Ypvl neemt, overeenkomstig de modelsnelheid

Ymvl af. Op een bepaald moment zal de stuurwaardc onvoldoende groot zijn om een koppel te

generen dat groter is dan het voor de coulombwrijving benodigde koppel. De robotlink valt stil

(terwijl er nog een spanning op de motor staat). Doordat YpVI=O wordt de invloed van de adaptatie

op de teruggekoppelde D-actie (ls.vl) minimaal, Js,VI wordt constant (3.52). Tevens valt de invloed

van Js,vl op het stuursignaal ul weg (3.53). De, op dat moment aanwezige positiefout ept moet door

de voorwaansgekoppelde P-actie (~l ') weg gcrcgeld worden. Daartoe wordt ~l' net zoIang groter

(t.g.v. de integrerende werking van het adaptatiemechanisme) totdat het stuursignaal u l voldoende

groot is om de stictie te overwinnen. De robot beweegt dan weer en de positiefout epl wordt

weggeregeld.

Door gebruik te maken van de niet-lineaire systeemtheorie (zie bijlage 4) en het simulatiepakket

MATLAB kan bewezen worden dat de systeemstabiliteit in principe niet bemvloed wordt door de

aanwezigheid van wrijving. Vraag blijft dan, waardoor wordt de systeemstabiliteit dan weI

bemvloed? Zoals aangetoond, mogen we bij aanwezigheid van wrijving een positiefout epl

verwachten. Door het aanpassen van de regelparamcters werkt het MRAC systeem deze fout weg.
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De regelaarinstelling verloopt hierdoor zodanig dat bij de eerst volgende toestandsverandering van

bet ingangssignaal het systeem kans loopt instabiel te worden. Juist het verlopen van de regelpara

meter is ongewenst en werlct de instabiliteiten in de hand.

Door een stopcriterium in het adaptatiemechanisrne op te nemen en hiermee te eisen dat K,.v en K;

beneden een bepaalde arbitraire waarde in de robotsnelheid niet meer geadapteerd mogen worden

<IYpvdS2OOO, _to/sec), kan men aantonen dat de regeling stabiel wordt (zie figuur 4.4). (In

bijlage S staat het gedrag van het volledige adaptatiemechanisme weergegeven.) Het probleem blijft

dan dat de eindpositie niet gehaald wordt. Er zal een kleine eindfout (Iepd SO.06°) aanwezig zijn.

0.01

=IO.lJ2

I 0

j -O.lJ2

! -0.04

-0,06

11IDe (in 1tC)

Figuur 4.4: Gedrag van de positiefout ;" bij sequentie van stapexitaties (lD).

4.6.2 Eindfoutreductie door wrijvingscompensatie en seJectieve foutintegratie

Om de invloed van de wrijving (en daarmee samenhangende de grootte van de positiefout epl ) op

het MRAC systeem te reduceren, worden de voorstellen van Anex & Hubbard [9] gevolgd:

Het probleem van de coulombwrijving kan grotendeels gereduceerd worden door de coulombwrij

ving in de regelaar te modelleren. Dit is gedaan door een jointkoppel, met hetzelfde teken als de

armsnelheid en een grootte juist iets kleiner dan de gemeten statische wrijving in de joint, op te

nemeo. Bovendien is bij deze poging om de wrijvingsverstoring te modelleren en te compenseren

een 2Volt, SOHz dithersignaal aan de uitgang van de regelaar toegevoegd in een poging om de

coulombwrijving te reducereo. Beide methoden waren succesvol en hun gecombineerde effect

resulteett in een veel gladder volggedrag.
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Horowitz e.a. [10] brengen nog een kleine verfijning aan in de wijze van modellering van de

wrijving:

1,,' {
KcJsign(ypv1 )

KcJ sign( u1 )

als

als

IYpv1 I > E

IYpv1 I $ E

(4.5)

In (4.5) geldt sign(YpVl)=O aIs Ypvl=O en £ is een 'velocity resolution deadband'. Oit laatste sluit

prima aan bij de ondergrens van het adaptatiemechanisme. We kiezen daarom £=2000.

Uit simulaties (zie bijlage 4b) blijkt dat zowel wrijvingscompensatie (volgens (4.5)) aIs toevoeging

van een dithersignaal tot reductie van de eindfout in de positie leidt. Op grond van de simulaties

kan geen keuze gemaakt worden.

Toevoeging van een softwarematig dithersignaal is mogelijk en leidt zelfs tot redelijke resultaten.

Maar in de praktijk gebeurt dit meestaI [9] door toevoeging van een extern aanwezig signaaI. Bij

de uiteindelijke praktische implementatie is aileen voor de wrijvingscompensatie gekozen. Oaartoe

is (4.5) gei'mplementeerd.

Er is echter nog een andere manier om de eindfout bij een stapvormig ingangssignaaI te reduceren.

Hierbij wordt niet de wrijving gemodelleerd maar wordt het gevolg (bet niet haIen van de

eindpositie) aangepakt. Oit gebeurt door opname van een I-actie in de regelaar (zie figuur 4.5).

+ Robot
link

T
Ypp1

Figuur 4.5: Regelschema met selectieve foutintegratie en wrijvingscompensatie.
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De I-aetie wordt geactiveerd op het moment dat het stopcriterium bereikt wordt. Heeft de robotlink

een lage snelheid (:S; &=1 0 /see), dan wordt het verschil tussen de robotinput (setpoints) en de

daadwerk.elijke positie (resolverstanden) gerntegreerd. Om ongewenste oseillaties tegen te gaan,

moet de grootte van de I-aetie conservatief gekozen worden. Simulaties en metingen wijzen uit dat

het systeem dan "langzaam" naar zijn exacte eindpositie gebracht wordt. Let weI, de I-actie dient

s1echts voor bet positianeren van de link en is dus geen methode van wrijvingscompensatie.

Door rowel wrijvingscompensatie alsaok selectieve fautintegratie in het MRAC algaritme ap te

nemen verkrijgen we een redelijk optimale prestatie (zie figuur 4.6 & 4.7). Voor de matrices van

weegfactoren zijn de volgende, empirisch bepaalde waarden genamen: '1ll=1; Chl=O.OO5; M1=1O;

M1'=1O; F1=5; F1'=5.
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Figuur 4.6: PrP-gedrag (Point To Point) van de eerste link.
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Door wrijvingscompensatie zal de dode zOne kleiner zijn en zaI de robot sneller op een stapexcita

tie reageren (zie figuur 4.6). De groone van ~ moet overeenkomstig Anex & Hubbard [9] gekozen

worden. De selectieve foutintegratie wrgt voor het exact positioneren van de linkhoek. Of de 1

actie in de eindapplicatie opgenomen moet worden, is afhankelijk van de gewenste nauwkeu

righeid. Hierbij moet uiteraard niet uit het oog verloren worden dat we de resolverstanden op de

motorassen meten. Over de exaete positie van het TCP (Tool Center Point) vall. door speling en

elasticiteit van de mechanica weinig te zeggen.
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Figuur 4.7: Baanvolggedrag van de eerste link.

Bij de taludvormige excitatie (zie figuur 4.7) nemen we pieken in de positiefout e,l en pieken in de

snelheidsfout evl waar. Deze pieken ontstaan in de omslagpunten. Hier is het adaptatiemechanisme

niet in staat om het referentiemodel te volgen. Dit komt omdat we de proceseigenschappen van een

proces (robot1ink plus regelaar) van minimaaI de 4e orde (zie Lim [4]) met een 2e orde (referen-
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tie)model willen beschrijven. Daar waar het ingangssignaal het sterkste veranden zullen de

verschillen tussen proces en model het beste tot uiting komen. In de omslagpunten veranderen de

versnelling en snelheid sterk, tussen de omslagpunten wordt het ingangssignaal beschreven door

een talud. Na een omslagpunt duun het even voordat een juiste instelling (proces kan beschreven

worden door het model) hervonden worden. Verder blijkt dat de snelheidsfout een onrustiger

karakter heeft dan de positiefout. Dit is in overeenstemming hetgeen in §4.4.1 ter sprake is

gekomen.

4.6.3 Evaluatie

Samenvattend komen we tot het volgende:

- Als eerste opstap voor de implementatie van MRAC op de ASEA robot is de basis gekozen. Vit

metingen aan de robotlink komen de vo]gende problemen naar voren:

1) De motor en de overbrenging naar de arm zijn behept met stictie en coulombwrijving.

2) Het referentiemodel kent geen koppelbegrenzing terwijl het regelsysteem deze weI kent,

in de vorm van de bovengrens van de DA omzetter en de verzadiging van de versterkers.

Het probleem van de wrijving kan grotendeels gereduceerd worden door de wrijving in de regelaar

te modelleren. Desondanks blijkt het noodzakelijk te zijn om een ondergrens in het adaptatieme

chanisme op te nemen. Beneden een bepaalde arbitraire linksnelheid worden de regelparameters

niet meer geadapteerd. am een zeer hoge positioneringsnauwkeurigheid te bereiken wordt vanaf

het moment dat de ondergrens overschreden wordt, de fout tussen setpoints en resolverstanden met

een I-actie weggeregeld.

Door de begrenzing van de DAC en de motor kan het voorkomen dat het referentiemodel een

koppel voorschrijft dat praktisch niet haalbaar is (b.v. bij een stapexcitatie van 90 deg). De link

kan dan de voorgeschreven snelheid niet halen en de bewegingsfout v2 zal groot worden. Hierdoor

stelt het adaptatiemechanisme de regelparameters k.!' en !cyV! vee! te hoog in. Het systeem is

daardoor nog verder van de gewenste conditie (proces=model) verwijderd met aile gevolgen van

dien (leans op oscillaties e.d.). am instabiliteiten te voorkomen, wordt een bovengrens aan het

adaptatiemechanisme opgelegd. Op het moment dat de DA omzetter z'n uiterste grens bereikt (

2048/+2047) wordt het adaptatiemechanisme uitgeschakeld. De robotlink wordt dan met constante

regelparameters voonbewogen.
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Vit de metingen (figuur 4.7) voIgt dat de eerste robotlink het referentiemodel goed voIgt bij een

beweging met constante snelheid. Bovendien blijkt uit metingen (figuur 4.6) dat de gemodificeerde

regelaar een minimale eindfout heeft bij een stapexcitatie (PTP movement).

4.7 Experimenten aan de tweede link

Nadat de fysische en conceptuele problemen, gerdentificeerd tijdens het regelen van de basis van

de manipulator opgelost waren, is de regeling uitgebreid tot de meer gecompliceerde 2e arm. Ret

grootste verschil tussen de eerste en de tweede link zit 'm in de invloed van de zwaartekracht op

de tweede link. De meetresultaten worden, voor het geval dat de zwaartekracht niet en voor het

geval dat deze weI gecompenseerd wordt, gepresenteerd en besproken. Ret zal blijken dat het

algoritme onvoldoende in staat is om de invloed van de zwaartekracht te compenseren door het

aanpassen van de regelparameters.

Verschillende artikelen [10,11] geven aan dat het regelen van een link zander contra-gewicht

eventueel problemen op kan leveren t.g.v. de zwaartekracht. De tweede link bevat geen contra

gewicht. Er zal dan ook onderzocht worden wat de invloed van zwaartekracht op het adaptatieme

chanisme is. De zwaartekracht-compensatie is germplementeerd door een jointkoppel met dezelfde

grootte, maar met tegengesteld tcken aan g@ (zie bijlage 1) toe te voegen aan de joint. Dit levert

de volgende compensatiefactor in DAC waarden op:

VO.08 - 0.07cos(1.17 - 8 )
Ug

2
= 33.1 1 (40.3 - 48.7sin(8

1
»

sin(l.17 - 81 )

4.7.1 Linkregeling zonder zwaartekrachtcompensatie

(4.6)

In figuur 4.8 staan de meetresuItaten voor het baanvoIggedrag van de tweede link weergegeven als

de zwaartekracht niet is gecompenseerd. De eerste en derde link staan stH in de initialisatiepositie.
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Figuur 4.8: Baanvolggedrag van de tweede link zonder zwaartekrachtcompensatie.

Het referentiemodel schrijft een beweging met een eenparige snelheid (met uitzondering van de

omslaggebieden) voor. Het, voor de beweging benodigde koppel is dan constant Bij de meting uit

figuur 4.8, begint de link met een beweging naar achteren (92)0) te maken. Tijdem het naar

achteren bewegen, zal het koppel dat de zwaartekracht leven hetzelfde teken hebben als het voor

de beweging benodigde (constante) koppel. Het door de zwaartekracht geleverde koppel worth bij

toenemende hoekverdraaing steeds groter en helpt daardoor de motor van de joint steeds meer mee.

De link krijgt hierdoor de neiging om op het referentiemodel voor te gaan lopen (ep2<O voor

OStS1.25 sec.). Het door de motor te leveren koppel (=uJ meet dus afnemen. Daartoe maakt het

adaptatiemechanisme de voorwaansgekoppelde P-actie kleiner <ka') en de teroggekoppelde D-actie
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(~J groter. Door het adapteren van de regclparameter wordt de link als het ware afgeremd.

Nadat het omslagpunt bereikt is, keert de link weer terug naar de initialisatiepositie. Ook nu geldt

dat het voor de beweging benodigde koppel constant is. Eehter, in dit geval heeft het door de

zwaartekracht geleverde koppel een teken tegengesteld aan het voor de beweging benodigde

koppel. Het door de zwaartekraeht geleverde koppel werkt daardoor de motor van de joint tegen.

De link krijgt hierdoor de neiging om aehter het referentiemodel aan te gaan lopen (ep2<0). Er zal

dus een extra inspanning geleverd moeten worden om weer naar de initialisatiepositie terug te

keren. Ret door de motor te leveren koppel (==u2) zal dus toe moeten nemen. Daartoe worden de

regelparameters sterk geadapteerd, lcrz' wordt snel groter en kyv2 wordt snel kleiner. Op een bepaald

tijdstip zal de regelaarinstelling zodanig zijn, dat het voor de beweging en het voor de zwaarte

kraeht benodigde koppel geleverd kan worden. De link heeft het referentiemodel ingehaald (ep >

0). Vanaf dit tijdstip ( de momentane linkstand is niet noodzakelijk de evenwiehtspositie) moet het

adaptatiemeehanisme de link weer afremmen. De regelparameter lcrz' wordt kleiner en de regelpara

meter ~2 wordt groter. Het door de zwaartekraeht geleverde koppel gaat pas bij het passeren van

de evenwichtspositie over in een meewerkend koppel.

Als we nu de link vanuit de evenwiehtspositie met een zeer lage snelheid naar aehteren laten

bewegen, dan loopt hij bijna op eigen kraeht naar het omslagpunt toe. Het voor de beweging

benodigde koppel wordt voor een groat deel door de zwaartekracht geleverd. Het door te motor te

leveren koppel is dus relatief klein. Riertoe neemt de regelparameter lcrz' sterk in grootte af en

neemt de regelparameter kyv2 sterk in grootte toe. Als het model het omslagpunt bereikt en het

model weer terug zal gaan bewegen, zal het door de motor te leveren koppel sterk moeten

veranderen. De regelparameters worden sterk geadapteerd. Eehter, voordat deze de gewenste

waarde bereikt hebben, is er een tijdsduur verstreken waarin de positiefout in grootte sterk is

toegenomen (b.v. Ymv2=l0° /see; ep2=±OAon. Dit probleem zal zich niet voordoen als voor de

zwaartekraeht geeompenseerd wordt omdat de berekende stuurwaarde dan onafhankelijk van de

zwaartekraeht is. De regelparameters hoeven in de omslagpunten veel minder sterk te worden

aangepast. Zwaartekraehteompensatie zal zijn diensten dus bewijzen als het door de motor te

leveren koppel relatief klein is ten opzichte van het door de zwaartekraeht geleverde koppel.
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4.7.2 Linkregeling met zwaartekrachtcompensatie

In figuur 4.9 staan de meetresultaten voor hct baanvolggedrag van de tweede link weergegeven als

de zwaanekracht wel is gecompenseerd. De eerste en derde link staan stH in de initialisatiepositie.
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Figuur 4.9: Baanvolggedrag van de tweede link met zwaartekrachteompensatie.

Om de situatie met en zonder zwaanekrachtcompensatie goed met elkaar te kunnen vergelijken,

worden bij de meting uit figuur 4.9 dezelfde setpoints r2 aangeboden als bij de meting uit figuur

4.8. Dit betekent dat de voor de beweging benodigde koppels idcntiek zijn. De zwaanekracht wordt

gecompenseerd door de term uit (4.6) aan de stuurwaardc u2 toe te voegen. Uit de meting voIgt dat

de grootte van de zwaanekrachtcompensatie Ug2 tijdens het naar voren en het naar achteren
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bewegen verschilt. Dit komt enerzijds door de niet symmetrische overdracht van het schroefspindel

(b1.3) en anderzijds door de zwaartekrachtlast van de derde link. Indien voor de zwaartekracht

correct gecorrigeerd wordt, merkt de regelaar geen verschil tussen het naar voren en het naar

achteren bewegen. Bij een beweging met een eenparige snelheid is de berekende stuurwaarde U2

ongeveer constant Het gedrag van de regelparameters lijkt dan ook erg op het gedrag van de

regelparameters van de eerste link. Ze convergeren zowel binnen iedere halve setpointperiode

alsook globaal. De positie- en snelheidsfout zijn symmetrisch verdeeld en de link voIgt binnen een

halve setpointperiode het model correct.

Vergelijken we figuur 4.8 met figuur 4.9, dan zien we dat zonder zwaartekrachtcompensatie. de

link de neiging heeft om op het model voor te lopeno Dit uit zich, binnen iedere halve setpointperi

ode, in een positiefout welke gemiddeld genomen ongelijk nul is. Toepassen van zwaartekracht

compensatie levert een positicfout welke gemiddeld genomen weI nul is, binnen zo'n halve

setpointperiode. De snelheidsfout is in bcide gcvallcn ongeveer even onrustig. Het verloop van de

regelparameters valt niet met elkaar te vergelijken.

4.7.3 Evaluatie

Bij de implementatie van de MRAC regelaar op de twcede link van de robot is gebleken dat de

zwaartekracht problemen kan veroorzaken. Door de zwaartekracht in de regelaar te modelleren

konden de problemen met de regelparameters worden opgelost.

Vit metingen blijkt dat de tweedc robotlink het refcrenticmodcl goed voIgt bij een beweging met

constante snelheid.

4.8 De dynamische koppeling tussen de eerste en de tweede link

De tot nu toe besproken resultaten hadden alleen betrekking op de situatie waarbij een link bewoog

terwijl de andere twee stH stonden. In deze paragraaf wordt besproken in hoeverre het adaptatieme

chanisme in staat is om centrifugaal- en corioliskoppc1s weg te regelen.

Om de invloed van de dynamische koppeling op het adaptatiemechanisme te beoordelen, sturen we

beide links met taludvorrnige excitaties aan. Hierbij laten we de ene link een trage baan (Ymvi klein)

en de andere link een snelle baan volgen (Ymvj groot, i;tj). In het omslaggebied van de snelle link
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veranden de snelheid van deze link sterk. De groone van de dynamische koppeling verandert

dientengevolge ook (zie bijlage I). De snelle link befnvloed. op dat moment, het gedrag van de

trage link. Het adaptatiemechanisme zal deze beihvloeding moeten wegregelen.

In figuur 4.10 staan de meetresultaten van de eerste link weergegeven voor het geval dat de eerste

link langzaam beweegt en de tweede link snel beweegt.
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Figuur 4.10: Baanvolggedrag voor eerste link bij mel bewegalde lWeede link.
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Met behulp van het dynamisch model (zie bijlage 1) kan de invloed van de dynamische koppeling

op het gedrag van de eerste link worden gepresenteerd in DAC waarden:

(4.6)

Gedurende de halve setpointperiode (4.5 - 13 sec) dat het referentiemodel van de eerste link met

constante snelheid voortbeweegt (6. =0), kent de tweede link zowel omslagpunten in de naar voren

als de naar achteren gebogen positie (zie figuur 4.10). Juist in deze omslagpunten is de verandering

van de snelheid van de tweede link sterk. De invloed van centrifugaal- en corioliskoppel verandert

dan (4.6) en is dus het beste waameembaar op t= 6; 8.4; 10.8 sec.

Als bij gelijkblijvende snelheid van link I, de snelheid van link 2 sterk verandert, dan moet het

adaptatiemechanisme de verstoring ten gevolge van de verandering van de coriolis- en centrifugaal

term opvangen. Hiertoe vindt een aanpassing van de regelparameters plaats. Dit gebeurt redelijk

goed. De invloed van de omslagpunten van de tweede link zijn nauwelijks in de positie- en

snelheidsfout van de eerste link terug te vinden.

In figuur 4.11 staan de meetresultaten van een langzaam bewegende tweede link weergeven voor

het geval dat de eerste link snel beweegt.

Met behulp van het dynamisch model (zie bijlagc 1) kan de invloed van de dynamische koppeling

op het gedrag van de tweede link worden gepresentecrd in DAC waarden:

(4.7)

Gedurende de halve setpoint periode (3 - 9 sec) dat het referentiemodel van de tweede link met

constante snelheid voortbeweegt (62 =0), kent de eerste link twee omslagpunten. Juist in deze

omslagpunten is de verandering van de snelheid van de eerste link sterk. De invloed van centrifu

gaal- en corioliskoppel verandert (4.7) en is het beste waameembaar op t= 4.5 en 7.5 sec.

Als bij gelijkblijvende snelheid van link 2, de snelheid van link 1 sterk verandert, dan moet het

adaptatiemechanisme de verstoring t.g.v de verandering van de coriolis- en centrifugaalterm

opvangen. De invloed van de omslagpunten van de eerste link is het grootste als de tweede link in

de naar voren toe gebogen positie staat (82 <0). Dit komt omdat Tm/M bij negatieve hoeken groter

is dan bij positieve hoeken (zie (b1.3) of [5J). Het koppel veroorzaakt door de coriolis- en
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Figuur 4.11: Baanvolggedrag van de tweede link bij mel bewegende eerste link.

centrifugaal-krachten is bij negatieve hoekverdraaiing dus groter. Desondanks wordt op de

dynamische toppeling adequaat gereageerd door de regelparameters te adapteren. De invloed van

de interactie is nauwelijks terug te vinden in de positie- en snelheidsfout van de tweede link.
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5 Conclusies en aanbevelingen

De digitale implementatie van een MRAC regelaar, voor de eerste twee links van de ASEA IRb6

is in dit verslag beschreven. Er is een tijdcontinue asymptotisch stabiele adaptieve regelaar

afgeleid. Ret bijbehorende adaptatiealgorione is daama gediscretiseerd. am de werking van het

adaptatiealgoritrne wat doorzichtiger tc maken zijn enkele modificaties aangebracht.

Ret referentiemodel is zodanig gekozen dat het daarmee voorgeschreven baanvolggcdrag door de

robot kan worden gerealiseerd.

Uit de dynamische vergelijking voor de eerste twee links van de robot voIgt dat de links geregeld

kunnen worden met ontkoppelde adaptatieregels.

Tijdens het regelen van de links zijn de volgende problemen gei'dentificeerd:

1) De motor en de overbrenging naar de link zijn behept met stictie en coulombwrijving.

Dc adaptieve regelaar is onvoldoende in staat om deze te onderdrukken.

2) Ret referentiemodel kent geen koppelbegrenzing, terwijl het regelsysteem deze weI kent,

in de vorm van de bovengrens van de DA omzetter en de verzadiging van de versterkers.

3) De tweede link bevat geen contra-gewicht. Ret dynamisch gedrag wordt sterk bei'nvloed

door de zwaartekrachtbclasting. De adaptieve regelaar is onvoldoende in staat om de

zwaartekrachtbelasting te onderdrukken.

- Ret probleem van de wrijving kan grotendeels gereduceerd worden door de wrijving in de

regelaar te modelleren. Desondanks blijkt het noodzakelijk te zijn om een ondergrens in het

adaptatiemechanisme op te nemen. Beneden een bepaalde arbitraire linksnelheid worden de

regelparameters niet meer geadapteerd. am een zeer hoge positioneringsnauwkeurigheid te

bereiken wordt vanaf het moment dat de ondergrens overschreden wordt, het verschil tussen

setpoints en robotpositie met een I-actie weggeregeld.

- Door de begrenzing van de DAC en de verzadiging van de motor kan het voorkomen dat het

referentiemodel cen koppel voorschrijft dat praktisch niet haalbaar is. De regelparameters verlopen

dan en kunnen instabiliteiten veroorzaken. am instabiliteiten te voorkomen, wordt een bovengrens

aan het adaptatiemechanisme opgelegd. Op het moment dat de DA omzetter z'n uiterste grens

bereikt, wordt het adaptatiemechanisme uitgeschakeld. De robotlink wordt dan met constante
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regelparameters voortbewogen.

- Het probleem van de zwaartekracht kan grotendeels gereduceerd worden door de zwaartekracht in

de regelaar te modelleren.

Vit de metingen blijkt dat de robotlinks, bij een bemonsterperiode van 4 msec en een beweging

met constante snelheid, het referentiemodel goed volgen. Bovendien blijkt uit metingen dat de

gemodificeerde regelaar een minimale eindfout heeft bij een stapexcitatie (PTP movement).

De links worden door de adaptieve regelaar ontkoppeld. De positiefout verandert nauwelijks

wanneer twee links tegelijk bewegcn.

De volgende (logische) stap in het onderzock naar de prestaties van een MRAC regelaar op een

ASEA robot, is de implementatie het MRAC algoritrne op de derde link. Er zal onderzocht moeten

worden of het ontkoppelde adaptatiemechanisme dan nog weI tot voldoende goede prestaties leidt.

Als aanbeveling zou kunnen geldcn dat de DAC bcgrenzing in het referentiemodel wordt

ingebouwd. Het referentiemodcl kan dan aIleen koppels voorschrijven die praktisch haalbaar zijn.

De bovengrens van het adaptatiemechanisme is dan niet meer noodzakelijk.

Het dynamisch model van de eerste twee links van de robot is bekend en wordt gebruikt voor de

zwaartekrachtcompensatie. Omdat het dynamische model toch bekend is, zou men ook eens kunnen

kijken welke prestaties, met een op de dynamica gebasecrde adapterende regelaar (bijvoorbeeld

computed torque control technique [11]), bchaald kunnen worden.
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Bijlage 1a: Modellering

Ret dynamische gedrag van een mechanische manipulator kan beschreven worden met de Lagrange

vergelijking:

(b1.l)

Voor het geval dat de derde link parallel met de aarde blijft staan (83=0) heeft Nievergeld [5]

vergelijking b1.1 uitgewerkt. Dit resulteert in formule b1.2:

_ [120.8 0 j
V - 0 0.9 M

Tm

[
0 ](8) =

K - -40.3 + 48.7sin(8
2

)

5.8 - 3.8Sin(e~) +2.810-' M]
Tm

(bl.2a)

(bl.2b)

(b1.2c)

(bl.2d)

De overdrachtsverhouding Mffm van de schroefspindel voldoet aan de volgende vergelijking:

M
Tm

43.lOsin( 1.17 - 82 )

=--;::=========
JO.08 -0.07cos( 1.17 -82 )

(b1.3)

In de vergelijking b1.l wordt als ingangssignaal een koppel gebruikt. De motoren worden echter

met spanningen aangestuurd. Deze motorspanningen worden met de DAC gegenereerd. Ret koppel

moet nog omgerekend worden naar DAC waarden:

[

10.2

U =
-doc 0
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Bijlage Ib: Initiele condities

Om de initiele condities voor de regelparameters te bepalen, lineariseren we het dynamisch gedrag

voor een stilstaande robot rond de evenwichtspositie (91=92=93=0). Verder veronderstellen we dat

de centrifugaal- en corioliskrachten verwaarloosbaar klein zijn. Bovendien wordt verondersteld dat

de zwaartekracht verwaarloosd kan worden.

Herschrijven van (bl.l) naar een vorm waarin stuurspanningen !!.(=.!1aJ en resolverstanden .l{,p

voorkomen, levert (b1.5):

]v +Dv = u
"-pp "-pp

Met behulp van (b1.2) tot en met (b1.4) leiden we dan afvoor link 1:

91 1 1
= =

't 1 m S2 + VIS 11.4s2 + 120As1

Ypp1 1 57.296x01xl781.7 884 bTl
= = =

uj jl S2 + dIS 1O.2X't 1 S2 + 1O.6s s(s + aTl )

en voor link 2:

92 1 1
= =

't2 m S2 + v2 s 1O.64s 2 + 155.6s2

Ypp2 1 57.296x02 xl781.7 1162 b T2
= = = =

u2
. 2 d 8.26X't 2

S2 + 14.6s s(s + aT2 )h S + 2 S

(b1.5)

(b1.6)

(bl.7)

(b1.8)

(bl.9 )

Voor het referentiemodel hadden we de volgende waarden gekozen: con1 =con2=20 en 01=~=1. We

kunnen nu conform (3.34) en (3.35) de beginvoorwaarden voor de regelparameters uitrekenen.

Voor link 1 geldt:

(bl.lO)

(bl.11)

en voor link 2:
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2

k'2'(0)
Oln2 = 0.344 (bI.12)=
b'2

kyviO)
2020l n2 - a,2 = 0.022 (bl.13)=

b'2

Vergelijken we in het verslag van Nievergeld [5] figuur 4.14 met figuur 4.18 dan zien we dat de

werkelijke robotlink sneller is dan het model van de eerste link. De gemeten link realiseert een

grotere versnelling dan het model. In werkelijkheid is de massatraagheid kleiner dan de gemodel

leerde massatraagheid. Ter illustratie van de prestaties van het MRAC algoritrne wordt daarom

voor de eerste link het, door Lim [4;bijlage D] afgeleide model gebruikt. Hiervoor geldt dat <1,.1=14

en brl=llOO. Dit resulteert in de volgende beginvoorwaarden:

2
Olnl

k'I'(O) - = 0.364
b::

Het model voor de tweede link komt weI goed overeen met de werkelijkheid.

(b1.l4)

(bI.15)

Let weI, met de beginvoorwaarden uit (b1.1O) en (b1.11) zal het adaptatiemechanisme ook werken.

De meetwaarden zullen zich dan over een groter bereik uitstrekken. Details gaan dan verioren.
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Bijlage 2: Maximale natuurlijke frequentie.

Robotnnk

r
1

~
u1 1100 Ypp1: "'" k/ I "'", , / r1 ,

s(s + 14)J!,- - ; ."/
1
L..•.....•••••.•____......•••n ••____ •••__ .......................___ • ____ :

1f Ypv1 -
k/ ~ S oJ

/Yv1 ""'" ""
-

/

Figuur b2.1: De eerste robotlink plus rege1aar.

(b2.1)

(b2.2)

(b2.3)

Ais de link het referentiemode1 exact voigt, geldt voor de regelparameters:

(b2.4)

(b2.5)

Deze waarden worden in (b2.3) ingevuld. Er wordt een stap op het systeem geplaatst met

amplitude A. Voor de stuurwaarde geldt dan (b2.6).

ro;A s + arJ
::: ---r;:; (s + PI) (s + P2 )

(b2.6)

(b2.7)
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(b2.8)

Op t=O sec zal de stuurwaarde de grootste waarde hebben. Deze moet bij een maximale stap van

3400 kleiner blijven dan de maximale stuurwaarde 2047.

Aro
2

1 Aro
2

O 111 ( ) = __fl_' S 2047uI ()=-- PI -P2
br1 PI - P2 br,
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Bijlage 3: Meting van de overdracht van de eerste robotlink.

Om meer te weten te komen over de robotdynamica van de eerste link, is de overdracht van de

robotlink gemeten.

100lO.,.,
\JIll

."Xl.,,,,

·lOOll-- .

"'"'Ol,,l
I

:t
= of1__-----,__--.......-.

! .t<oJ_

1

'''''''r

Bij de eerste meting (figuur b3.1) wordt een negatieve spanning op de motor geplaatst, door een

negatieve stuurwaarde naar de DA omzetter te sturen. De robotlink krijgt een negatieve snelheid.

Door de stuurwaarde U1 nu langzaam Minder negatief te maken za1 de snelheid van de robotlink

ook afnemen. Op een bepaald tijdstip (t==6sec) zal de stuurwaarde onvoldoende groot zijn om een

koppel te genereren dat in staat is om de link nog te laten bewegen. De robotlink wordt als het

ware afgevangen en blijft stil staan. We laten ondertussen de stuurwaarde stijgen. Op een gegeven

moment (t=l1sec) zal de stuurwaarde voldoende groot zijn om een motorkoppel te genereren dat

groter is dan de stictie. De link wordt als het ware losgetrokken en zal nu weer snelheid krijgen.
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Figuur b3.I: De linksnelheid aIs functie van een
lOenemende stuurwaarde.

Figuur b3.2: De linkmelheid aIs functie van een afne
mende stuurwaarde.
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Bij de tweede meting (zie figuur b3.2) wordt een positieve stuurwaarde op de Da omzetter

geplaatst die we langzaam in waarde laten afnemen. Ook nu wordt de robotlink afgevangen (t=10

sec) en weet de robotlink zich los te trekken (t=:::16sec).

Duidelijk is dat beide overdrachten niet rand de nul Volt verdeeld liggen. Dit wordt veroorzaakt

door een offset spanning in de versterkers voor de eerste motor. Deze offset wordt geschat op

Udac1=-42. Zij kan overigens ook expliciet gemeten worden en bedraagt dan ongeveer -0,76 Volt.

Door bij de berekende waarde de offsetspanning op te tellen, wordt deze gecompenseerd

(U1=u l-42). Voor versterker van de tweede link wordt de offsetspanning geschat op Udac2=45.
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Bijlage 4a: Systeemonderzoek m.b.v. de niet-Iineaire systeemtheorie

Met behulp van de niet-lineaire systeemtheorie wordt een model van het regelsysteem doorgere

kend. Omdat we in de stabiliteit van het systeem bij stapvorrnige ingangssignalen zijn gernteres

seerd, gebruiken we daartoe de fasevlakmethode. Hierrnee kunnen we middels simulatie aantonen

dat er een eindfout aanwezig zal zijn.

Bij niet-lineaire systemen is de stabiliteit afhankelijk van zowel de input als de initiele toestand van

het systeem [7]. Bij de studie naar de stabiliteit van niet-lineaire systemen, is inforrnatie omtrent

het type ingangssignaal en het amplitude van het ingangssignaal van groot belang. In het geval van

stapvorrnige ingangssignalen is de fasevlakmethode uitstekend geschikt om de stabiliteit te

onderzoeken. De fasevlakmethode is een grafische methode waarbij de inforrnatie over het transient

gedrag en de stabiliteit eenvoudig verkregen kunnen worden. Hiertoe moeten fasetrajectorien

geconstrueerd worden.

Als eerste benadering is de geregelde robotlink gemodelleerd zoals in figuur M.l. Hierbij wordt

ervan uitgegaan dat de robotlink tijdscontinu geregeld wordt. Het adaptatiemechanisme is

uitgeschakeld zodat de regelparameters ~1' en ~1 een constante waarde hebbcn. De linkaandrij

ving is bchept met stictie en coulombwrijving.

r· conS1ant
1

+ 1100
8(8+14)

Figuur b4.l: Vereenvoudigd regelmodel van de eerste link.
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l1-,! ::: -YppI; (b4.1)

bu'-y" +ay'rI I - ppI rI ppI
(b4.2)

(b4.3)

(b4.4)

Ste1 de fasevariabelen zijn: XI = WI; Xz =wI. In tennen van toestandsvariabelen kan (b4.4)

herschreven worden in de vo1gende twee Ie orde differentiaalvergelijkingen:

Voor de bepaling van het singuliere punt (xIO,Xz°) van het systeem ge1dt:

0::: ~

Hieruit voIgt dat het singuliere punt gegeven wordt door:

x? ::: - :' sgn(xz)
rI

°x2 ::: 0

(b4.5)

(b4.6)

(b4.7)

(b4.8)

(b4.9)

(b4.1O)

Om de dynamische systeemresponsie van een systeem in een evenwichtspunt op kleine verstorin

gen te onderzoeken, wordt het systeem gelineariseerd in dat punt. De stabiliteit van de singuliere

punten wordt nu onderzocht, door de systeemmatrix Api rond het singuliere punt te lineariseren.

ApI::: [-b Ok '
rI rI -(arI

(b4.1l)

De karakteristieke vergelijking wordt gegeven door:

(b4.12)

Invullen van de parameters (<1,.1=14; brl=llOO; ~/=0.36; kyvI=0.024; fc=50; fs=55) 1evert twee

negatieve reele eigenwaarden. Ret evenwichtspunt (singuliere punt) is dus een stabie1 knooppunt.
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Een systeem dat eenmaal in een dergelijk punt terecht komt zal daar blijven zolang het systeem

niet verstoord wordt. Lokale stabiliteit van het systeem is dus gegarandeerd. OfweI, anders

geformuleerd, voor kleine stapvormige ingangssignalen is er geen stabiliteitsprobleem.

Om de stabiliteit van het systeem te onderzoeken, bij grote stapvormige ingangsignalen, gebruiken

we het faseportret. Om het faseportret te beschrijven maakt men gebruik van isoclines:

S = dx l = -brlkr/xi - (arl + brlk"vl)x.z - brl!sgn(x.z) (4b.13)
dx2 x2

OfweI:

-brlkr/ XI - brJsgn(x.z)

S + (arl + brlk"vl)
(b4.14)

Ret effect van de coulombwrijving uit zich voomamelijk in een verschuiving van het focal point

(voor de isoclines) over een afstand fclkrl' naar links als x2>O en een verschuiving over dezelfde

afstand naar rechts als x2<O. De xI-as deelt het fasevlak in twee gebieden op (zie figuur b4.2)

Omdat er ook stictie in het systeem aanwezig is, verschuiven de singuliere punten naar x l= ±fslkrl'.

Er zal geen beweging mogelijk zijn voor ingangssignalen (Irll) kleiner dan fSIkrI" aangezien dan

het door de motor te leveren koppel kleiner is dan het tegengesteld werkend koppel t.g.v. de

wrijving. Voor ingangssignalen groter dan fslkrl' wordt het systeem vrij getrokken en de stictie fs

gaat over in coulombwrijving fc. De singuliere punten verschuiven overeenkomstig naar ±fclkrl' en

de fasetrajectorien worden bepaald met behulp van de isoclines die ±fclkrl' als focal point hebben

(zie figuur b4.2).

fa
k '
rl

Figuur b4.2: Schets van het faseportret.
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Voor zowel grote als kleine ingangssignalen zullen de trajectorien eindigen op de lijn van

singuliere punten. Hieruit kunnen we concluderen dat het systeem lokaal en globaal stabiel is. De

systeemstabiliteit (bij vaststaande regelaarinstelling) wordt dus niet beihvloed door de aanwezigheid

van wrijving.

Ret handmatig teken van een fasevlak is erg moeilijk en tijdrovend. Omdat het programma

MATLAB faciliteiten biedt om het fasevlak van een systeem te berekenen, heb ik daar een

dankbaar gebruik van gemaakt. Ben ander voordeel van het gebruik van MATLAB is, dat ik van

een complexer en dus beter systeemmodel gebruik kan maken. Het gebruikte systeemmodel staat in

figuur b4.3 weergegeven.

{
f. f. als~ ·0

f sign(ypv,) met
f·fcaJs~ ... 0

r, + b"
s(s + 8,,)

Figuur b4.3: Het model voor de regelaar zoals gebruikt in de simulaties.

T

\

Ypp1

Toch moeten ook bij dit systeemmodel een aantal kannekeningen gemaakt worden. Ten eerste is de

wrijvingsterm voor de Zero Order Hold ingevoegd terwijl deze zich in werkelijkheid achter de

ZOH (in de mechanische link) manifesteert. Verder is er geen rekening gehouden met de

doorlooptijden van de data en is bovendien een eenvoudig lineair tweede orde model voor de link

genomen. De aangebrachte begrenzing in het stuursignaal is een gevolg van het beperkte bereik

waarbinnen de DAC functioneert.

De regelparameters k,.]' en ~] worden niet meer geadapteerd als de DAC in verzadiging is. De

DAC zal in verzadiging gaan wanneer er van de link een gedrag vereist wordt, dat praktisch niet

realiseerbaar is. De robot moet sneller zijn dan praktisch mogelijk is. Het heeft in een dergelijke

situatie geen zin am de regelparameters aan te passen.
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In eerste instantie heb ik het systeem gesirnuleerd met constante systeemparameters. Het adaptatie

mechnisme staat dus uit. De resultaten van deze simulatie staan in figuur b4.4a en figuur b4.4b.

We zien dat bij kleine en grote stapvormige ingangssignalen de fasetrajectorien op de lijn van

singuliere punten eindigen. Voor kleine (positieve) stapvormige ingangssignalen ligt het eindpunt

zeer dicht bij het singuliere punt (fC/k,.l ',0) = (138.89, 0). Bij grote stapvormige ingangssignalen zal

de OAC gedurende een bepaalde tijd in verzadiging zijn. De linksnelheid za1 maxirnaal worden en

maximaal blijven zolang de verzadiging voortduurt. De fasetrajectorie loopt dan evenwijdig aan de

xcas naar de ~-as toe. Pas als de versterlcers uit verzadiging gaan, za1 de richting van de

fasetrajectorie veranderen. Overigens, een stap met stapgrootte <152.8 (- 0.086°) za1 niet in een

verplaatsing van de robotlink resulteren.

• 10' PbuePlonoonS.... iaIIUl .10' _ PIono on SlOp iDpul 01 90 do,
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R[ 1]-Ypp( I] (bI Remlvuvl1ues) R{I]-YPP(I] (III JleIolyeryllues) .10'

Figuur b4.4a: Het fasevlak bij een vastslunde rege
laarinstelling.

Figuur b4.4b: Hel fasevlak bij een vaststaande rege
laarinsle]ling (stapexcitatie: 90°).

In figuur b4.S is het faseportret te zien als het adaptatiemechanisrne aanstaat Door het adapteren

van de regelparameters verandert ook de plaats van het singuliere punt. Met de simulaties uit

figuur b4.4(a&b) en figuur b4.5 hebben we aangetoond dat we bij stapvonnige ingangssignalen een

eindfout mogen verwachten. In figuur b4.5 wordt de 'eindfout' weggewerlct door de regelparameter

~l' te adapteren. Op het moment dat ~l' voldoende groot zal zijn en de eindfout weggewerkt

wordt, is het regelsysteem niet instabiel. Echter, de regelaarinstelling is nu zodanig verlopen dat het

systeem bij een volgende stap weI instabiel kan worden. Oit gedrag legitimeert de aanwezigheid

van het stopcriterium.
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Figuur b4.5: Gesimuleerde gedrag op een stapexcitatie a1s de adaptatie BaIl staat
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Bijlage 4b: Eindfoutreductie m.b.v. een dithersignaal en wrijvingscompensatie.

Ten behoeve van de simulatie wordt voor de stictie fs=55 en voor de coulombwrijving fc=50

genomen. Ten aanzien van het adaptatiemechanisme zijn de volgende beperkingen aangebracht De

regelparameters ~I' en k"vl worden niet meer geadapteerd als de snelheid van de link (Y1"'1) kleiner

is dan 2000 (- 10 /sec). Bovendien worden de regelparameters ~I' en k"vl niet meer geadapteerd als

de DAC in verzadiging is.

Om de grootte van de eindfout te reduceren, kan men op het stuursignaal een dithersignaal

extrapoleren. Door het altemerend aanbrengen van positieve en negatieve verstoringen wordt het

systeem dichter bij de oorsprong gebracht en daarmee de eindfout verkIeinend. De hoeveelheid

verstoring. ten gevolge van het dithersignaal. op de systeemoutput en zodoende ook de terugkoppe

ling naar de niet-lineaire ingang moet zo klein mogelijk zijn. De frequentie van het dithersignaal

moet daarom hoog zijn.

De simulatie (zie figuur b4.6) laat zien dat de eindfout gereduceerd wordt door dithertoevoeging

(vergelijk met figuur b4.5).
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FiguW" b4.6: Dithenoevoeging.
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Een andere manier om de groone van de eindfout te reduceren, is wrijvingscompensatie. Hierbij

maakt men een schatting van de wrijving en voegt men deze term als extra term aan het stuursig

naal toe. De groone van de resulterende eindfout is afhankelijk van de grootte van Ke (4.5). In

figuur b4.7 staan de simulatieresultaten van het MRAC systeem met wrijvingscompensatie.
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Figuur b4.7: Wrijvingscompensatie.

Vergelijken we figuur b4.6 met figuur b4.7 dan zien we nauwelijks verschillen in de eindfout en in

de snelheid waarmee deze eindfout bereikt wordt. Er kan dus geen gegronde argumentatie gegeven

worden waarom een voorkeur gegeven zou worden voor wrijvingscompensatie of dithertoevoeging.
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Bijlage 5: Origineel adaptatiemechanisme met stopcriteria.

Ten aanzien van het adaptatiemechanisme zijn de volgende beperkingen aangebracht. De regelpara

meters k.l· en ~l worden niet meer geadapteerd aIs de snelheid van de link Ypvl kleiner is dan

2000 (== 1C /sec). Bovendien worden de regelparameters k.l· en ~l niet meer geadapteerd aIs de

DAC in verzadiging is.
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Figuur bS.l: Gemeten gedrag van de eerste link.
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