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SAMENVATTING

In dit verslag wordt een robot-regeling besproken die
gebaseerd is op het Model Referentie Adaptieve Systeem
(MRAS) -principe.
De robot wordt hierbij beschouwd als een open kinematische
keten van n links.
Eerst wordt de algemene theorie die aan een MRAS-regeling
ten gronslag ligt besproken.
In het bijzonder wordt aangegeven hoe deze theorie kan
worden toegepast in het specifieke geval dat een robot
geregeld wordt.
Verder wordt aangegeven wat de problemen zijn als men de
MRAS-regeling tracht te optimaliseren m.b.t. de robot.
Simulaties met een robot bestaande uit twee links worden
besproken.
Ook wordt de invloed van een werklast op de performance van
het systep.m bekeken.
De simulaties laten zien dat MRAS-technieken die ontwikkeld
zijn voor lineaire processen inderdaad gebruikt kunnen worden
voor het regelen van (niet-lineaire) robots.

SUMMARY

This report describes a Model Reference Adaptive
Controller for robots.
The robot is considered as an open kinematic chain of n links.
First the general theory of Model Reference Adaptive Systems
(MRAS) is discussed.
In particular it is shown how this theory can be used in
controlsystems for robots.
Further the problems are shown if one attempts to optimize
the MRAS with respect to the robot.
Results of simulations with a robot consisting of two links
are discussed.
Also the influence of a payload on the performance of the
system is studied.
The results of these simulations show that the MRAS
techniques which are developed for lineair processes can be
used to devise controllers for (non-lineair) robots.
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1. I NLE I DING

1.1 ALGEMEEN

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek
verricht aan industriele robots.
Dit gebeurt in de interfacultaire werkgroep Flexibele
Automatisering Industriele Robots (FAIR) van de vakgroep Meten en
Regelen van de faculteit der Elektrotechniek en de vakgroep
Productietechnologie en -automatisering van de faculteit der
Werktuigbouwkunde.
Het onderzoek richt zich op robots die op een flexibele wijze
ingezet moeten kunnen worden in een omgeving die in het algemeen
aan veranderingen onderhevig kan zijn.
Een voorbeeld hiervBn is een robot die gebruikt wordt voor
elektrisch booglassen.
Delangrijke punten die in het onderzoek naar voren komen zijn:

1) Modellering van robots.
Oit is o.a. noodzakelijk voor het ontwikkelen van
regelmethoden.

2) Onderzoek naar regelmethoden voor robots.
3) Onderzoek naar sensoren.

Sensor en zijn van belang om een robot gezichtsvermogen en
tastzin te geven.

4) Onderzoek naar meetmethoden en meetsystemen om de positie
van een robot(arm) nauwkeurig te kunnen bepalen.
Meten is i.h.a. noodzakelijk omdat anders niet geregeld kan
worden.

S) Ontwerpen van computersystemen die geschikt zijn voor de
besturing en regeling van robots.

Het in dit verslag beschreven onderzoek maakt deel uit van
punt 2): Onderzoek naar regelmethoden voor robots.
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op het MRAS-principe vindt
nlet-IIneaIre en tIjdvarlante

1.2 DOELSTELLING

Een robot kan in het algemeen gezien worden als een niet
lineair tijdvariant proces.
Nlet-llnealr als gevolg van de invloed van de corIo1iskrachten
en centrifugaaikrachten op en tussen de lInks van een robotarm.
Daarbij komt nog dat de zwaartekracht niet-lineair doorwerkt In
de systeemvergelljklng van de robotarm.
En verder nog nlet-lIneairiteiten als gevolg van mechanische
onvolkomenheden, zoals spe11ng en wrIjving.
TIjdvarlant met betrekking tot b.v. een werklast dIe tel kens
opgepakt wordt en weer ergens anders neergezet wordt.
BIj de regeling van een dergelljk nlet-lInea1r tIjdvarlant proces
kan men in het algemeen niet volstaan met (eenvoudige) linealre
tIjd-lnvarlante regelaars.
Dit zal met betrekking tot een robot zeker het geval zijn als de
robot snel en nauwkeurig werk moet verrichten.

Binnen de vakgroep Meet- en Regeltechniek wordt al onderzoek
gedaan naar een regelmethode die gebaseerd is op het z.g.n.
'inverse model' [LS], [L6J.
Bij de regeling van de robot wordt dan gebruik gemaakt van de
inverse kinematica en inverse dynamica van de te regelen robot.
Deze regelmethode vereist veel voorkennis omtrent de te regelen
robot.
Daarbij komt nog dat het regel-algorithme veel rekencapaciteit
vergt.
Toepassing van deze regelmethode in de praktijk zal daarom niet
makkelijk zijn.

In het kader van mijn opdracht werd voorgesteld om uit te
gaan van een regelmethode die gebaseerd is op het z.g.n. 'Model
Referentie Adaptief Systeem' (MRAS> -principe.
Verwacht wordt dat deze regelmethode minder voorkennis en minder
rekenwerk vereist en daardoor in de praktijk eerder toepassing
zal vinden.

De regelmethode gebaseerd
toepassing bij de regeling van
processen.
Naar deze regelmethode is binnen de vakgroep Meet- en
Regeltechniek nog niet eerder onderzoek verricht.
In de 1Iteratuur zljn publicaties [L7J, [La], [L11] te vinden
dIe handelen over een MRAS-regeling specIaal toegepast op robots.

Het schema van fIg. 1.2-1 zal het uitgangspunt zljn voor het
onderzoek naar een MRAS-regeling voor robots.
Het bleek namelljk dat dit regelschema algemeen is.
Verder blljkt uit de publicaties [L7J, [LaJ, [L11J dat ook juist
dit algemene schema geschikt zou moeten zljn voor de regeling van
robots.

5



REFERENTIE- ~

MODE~

ROBOT

ADAPTIE

MECHANISME

fig. 1.2-1 Principe-schema MRAS-regeling robot

De regeling is adaptief.
De bedoeling is dat het adaptiemechanisme in fig. 1.2-1 de niet
lineairiteiten en tijdvarianties van de robot zal compenseren
door de feedback matrix Kv (~.t) en de feedforward matrix KR (~,t)

aan te passen.
Het adaptiemechanisme maakt hierbij gebruik van een foutvector ~

die het verschil tussen het gewenste robot-gedrag ~ en het
werkelijke robot-gedrag ~ beschrijft.
Het gewenste robot-gedrag is vastgelegd in een referentiemodel
<zie fig. 1.2-1).
De foutvector ~ dient naar ~ geregeld te worden, het liefst zo
snel mogelijk en waarbij de fout ~ ook nog zo klein mogelijk
blijft.

Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de
theoretische aspecten van een dergelijke regeling waarbij gebruik
zal worden gemaakt van bestaande robot-modellen.
Een grondige kennis van de MRAS-theorie, die ten grondslag ligt
aan het regelschema van fig. 1.2-1, is daartoe noodzakelijk.
In het volgende hoofdstuk zal daarom eerst deze theorie besproken
worden.
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2. MODEL REFERENTIE ADAPTIEVE SYSTEMEN

2.1 INLEIDING

Model Referentie Adaptieve Systemen <MRAS) z1jn systemen die
adapt1ef regelen zonder dat daarvoor expl1c1ete parameter
schatt1ngen noodzakel1jk z1jn.
Het kenmerkende van een MRAS 1s dat het gewenste systeemgedrag
wordt vastgelegd 1n een w1skund1g model, het z.g.n. referent1e
mode I .
De twee meest voorkomende MRAS-regelstructuren z1jn 1n
f1g. 2.1-1a en f1g. 2.1-1b weergegeven.

~:Z:I!-

MODEl.. f----...,

fig. 2.1-1a MRAS-regeling met
parameteradaptie

IlDAPT%I!

IECHAN:Z:8ME

f1g. 2.1-1b MRAS-regeling met
s1gnaaladaptie

In de MRAS-regelstructuren van fig. 2.1-1 wordt
referent1emodel expl1c1et vastgelegd hoe het verloop
reterent1e-output ~ zal z1jn bij een zekere 1nput L.

d.m.v.
van

het

Naast het referentiemodel 1s er het e1genl1jke <gedeeltel1jk
geregelde) proces dat 1n het algemeen n1et zander meer voldoet
aan de e1sen d1e d.m.v. het referent1emodel zijn vastgelegd.
H1ervoor kunnen versch11lende oorzaken z1jn.
Bijvoorbeeld 1s het proces n1et-11nea1r en/of t1jdvar1ant terwijl
het referent1emodel 11neair en t1jd-1nvar1ant 1s.
Een andere mogel1jkhe1d 1s dat op bas1s van onvoldoende voor
kenn1s van het te regelen proces de vere1ste 1nstel11ng van een
regelaar n1et exact bekend 1s.

Indien het systeemgedrag, beschreven door~, afw1jkt van het
gewenste gedrag x moet er b1jgeregeld worden zodat het gewenste
gedrag alsnog bere1kt zal worden en gehandhaafd zal bl1jven.
Het versch11 tussen ~ en ~ 1s de fout ~ ; ~=l!..-~ •
Het b1jregelen, of we I het wegregelen van de tout ~, kan
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in principe op twee manieren gebeuren:

1 parameteradaptie (fig. 2.1-1a)

Er is dan sprake van een 'aanpasbaar systeem', wat infeite
bestaat uit het te regelen proces en een regelaar waarvan
de parameters aangepast kunnen worden.
De mate waarin de parameters aangepast dienen te worden zal
in eerste instantie afhangen van de fout ~.

2 signaaladaptie (fig. 2.1-1b)

Er is dan een extra adaptief stuursignaal dat het (eventueel
gedeeltelijk geregelde) proces bijstuurt.
Dit extra stuursignaal zal in eerste instantie afhangen van de
fout ~.

In een aantal geval len blijken parameteradaptie en signaaladaptie
op het zelfde neer te komen.

(Soms komen ook combinaties van beide methoden voor.

Behalve voor de regeling van processen kan het MRAS-principe
ook gebruikt worden voor de identificatie van processen.
In fig. 2.1-1a dient dan op de plaats van het referentiemodel het
proces te komen staan waarvan de parameters geschat moeten
worden.
Op de plaats van het 'aanpasbare systeem' dient dan een aanpasbaar
model van het proces te staan, zie fig. 2.1-2.

+ So

AD4PTIE

IeCHANI_

fig. 2.1-2 ldentificatie m.b.v. een MRAS

Het adaptiemechanisme zorgt er dan voor dat na enige tijd het
aanpasbare model een zelfde gedrag vertoont als het proces,
d.w.z. ~ = K..
Als het ingangssignaal genoeg informatie bevat en de parameters
van het model zijn inderdaad vatbaar voor identificatie, dan zal
gelden dat het gedrag van h~t aanpasbare model gelijk is aan dat
van het proces.
Daar nauwelijks op de identificatie van processen m.b.v. een MRAS
ingegaan zal worden, beperken we ons in feite tot een onderdeel
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van de algemene MRAS-theorie, namelijk tot de Adaptive Model
Following Control (AMFC> -theorie.
Tot AMFC-systemen behoren de MRAS-regelsystemen zoals die van
fig. 2.1-1a en fig. 2.1-1b.

paragraaf eerstvolgendede

uitgangspunten in de Lineaire

in

vindt zijn
(LMFC>.
daarom

het adaptiemechanisme er uit moet komen teis hoeVan belang
zien.
Ais we ons beperken tot parameteradaptie dan bevat het adaptie
mechanisme een adaptieregel die de relatie tussen de fout ~ en de
ermee corresponderende aanpassingen van de parameters van het
aanpasbare systeem beschrijft.
Om dit af te leiden wordt uigegaan van de algemene MRAS-theorie
[L1l. [L2l. [L3l. waarvan in appendix A een samenvatting is
gegeven.
In de algemene MRAS-theorie wordt in beginsel weinig gezegd over
de interne structuur van het aanpasbare systeem en maakt het niet
uit of we te maken hebben met het regelen van een proces dan wei
met het identificeren van een proces.
Hier zal de MRAS-theorie toegepast worden op een proces dat
geregeld moet worden.
Het 'aanpasbare systeem' zoals in fig. 2.1-1a wordt dan
uitgewerkt tot een regelaar van een bepaalde structuur en een
proces.
Dit MRAS-regelprincipe
Model Fol lowing Control
De LMFC-theorie wordt
besproken.

t(i3 Bibliotheek Technische Unlversiteit Eindho.....en

dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum

I

I

L
r::A 860916



2.2 LINEAIR MODEL FOLLOWING CONTROL SYSTEMEN

In de Lineaire Model Following Control
gaat men uit van het volgende systeem:

(LMFC) theorie [L1]

~Ie- Jl
r--~ MODI!!L. 1----......,..-----------,

fig. 2.2-1 LMFC-schema

Naast de gebruikelijke feedforward en feedback is er ook sprake
van model-feedback d.m.v. de matrix K".
Deze matrix K" is aileen dan noodzakelijk als de feedback matrix
Kv al vast staat en als de toestandsgrootheden van het proces
niet allemaal ter beschikking staan.
De ontbrekende toestandsgrootheden van het proces worden dan
eigenlijk vervangen door die van het referentiemodel.
We nemen hier aan dat K"=O omdat er van uit gegaan wordt dat de
toestandsgrootheden van het proces volledig bekend zijn en dat Kv

nog vrij te kiezen is.

Het referentiemodel wordt gegeven door:

Het proces wordt beschreven als:

~ = A,.::i. + B,. ~ (2.2-2)

en het stuursignaal ~ van het proces is:

(2.2-3)

De foutvector ~ wordt gegeven door:

(2.2-4)

Hierbij zijn !.,::i. E R", !..'~ E R" en A",B",A,.,B,.,Kv,K Il , zijn
matrices met de juiste afmetingen.
Het is niet noodzakelijk dat !.. en ~ dezelfde dimensie hebben.
Hier echter is het voldoende om aileen het geval van gelijke
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dimensie te beschouwen.
Merk op dat aangenomen wordt dat de toestandsvectoren die het
proces resp. referentiemodel beschr1jven tevens de u1tgangsg r oot
heden z1jn.
Verder wordt aangenomen dat het referentiemodel asymptotisch
stabiel is, d.w.z. A" is een Hurwitz matrix.

Trek (2.2-2) af van (2.2-1) en gebruik (2.2-3) dan voigt:

(2.2-5)

Het referentiemodel zal exact gevolgd worden als, uitgaande van
~(O)=Q en ~(O)=Q, voor elke stuksgewijs continue L zal gelden
dat ~(t)=Q en ~(t)=Q voor t2:O.

)Daar verondersteld wordt dat A" een Hurwitz matrix is, z~1 het
referentiemodel exact gevolgd worden als geldt:

(2.2-6)

voor e I ke ~ E RN en L E R" •

Aan (2.2-6) wordt voldaan als geldt:

-B p K... = A" -A p (2.2-7)

(2.'~-8)

Bp is in het algemeen niet vierkant en n1et regulier.
Als de pseudo-inverse van Bp , aangeduidt als Bp , bestaat dan zijn
de volgende oplossingen mogelijk:

K y = -B p (A" -A~ (2.2-9)

(2.2-10)

De pseudo-inverse Bp heeft als eigenschap dat BpBp=I.
Daar Bp in het algemeen niet vierkant en niet regulier is, ZlJn
de oplossingen (2.2-9) en (2.2-10) pas echt geldig wanneer deze
terug 1ngevuld in (2.2-7) en (2.2-8) hieraan nog steeds voldoen.
Zo voigt dat voldoende voorwaarden, opdat (2.2-9) en (2.2-10>
gebru1kt mogen worden, zijn (2.2-9) en (2.2-10) terug invullen
in (2.2-7) en (2.2-8) )

(I - B p Bp ) (A" - A,.) = 0

(I - Bp B; ) B" = 0

(2.2-11>

(2.2-12)

Aileen in het geval dat B; = (B,. )-1 wordt hieraan zonder meer
voldaan omdat dan geIdt dat BpB,. = BpB; = I.
Dus door K... en K~ te kiezen vol gens (2.2-9) en (2.2-10) (er moet
dan weI voldaan worden aan (2.2-11) en (2.2-12» wordt er voor
gezorgd dat het geregelde 11neaire t1jd-1nvariante proces exact
gelijk is aan het referent1emodel.
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2.3 ADAPTIVE MODEL FOLLOWING CONTROL SYSTEMEN

Ais het proces onderhevig is aan veranderlngen of de proces
parameters zijn slechts gedeeltelijk bekend, dan voldoet de in
§ 2 . 2 be s c h rev en line air e methode n i e t. f" 'r / r' ,/ .,' /}' ~ ,/ " , ", I; /'

Er moet dan gezocht worden naar een adaptieve regelmethode.
Een manier is de z.g.n. Adaptive Model Following Control (AMFC)
methode [LlJ, [L2l, [L3l.
De AMFC-methode combineert in feite resultaten van de algemene
MRAS-theorie met die van de LMFC-theorie.
Er wordt uitgegaan van het LMFC-schema van fig. 2.2-1, waarbij
K" weer gelijk aan nul wordt genomen.
We voegen nu echter een adaptiemechanisme toe dat Of de
parameters van de regelaar aanpast (fig. 2.3-1a) Of dat een
extra stuursignaal genereert (fig. 2.3-1b).

PAOCE.

IlEFSRl!NTIE

MODEL

AE~IE-

MODEL

ADAPTIE

ICCHANUME

fig. 2.3-1a AMFC met
parameteradaptie

fig 2.3-1b AMFC met
stuursignaaladaptie

Ga uit van parameteradaptie en definieer:

(2.3-1)

(2.3-2)

Hierin zijn Ky , KR constante matrices en dKy(~,t), dKR(~,t) zijn
adaptieve matrices welke in eerste instantie van de fout ~ zullen
afhangen.
Het proces-stuursignaal ~ kan nu in twee delen worden gesplitst:

(2.3-3)

(2.3-4)

(2.3-5)
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De adaptieve matrices dK y (~,t) en dK R (~,t) zorgen voor een
adaptief stuursignaal !b = !b (~,t).

Parameteradaptie en signaaladaptie komen hier op het zelfde neer.
Het maakt dus geen verschil of uitgegaan wordt van fig. 2.3-1a of
van fig. 2.3-1b.

Neem aan dat het referentiemodel weer wordt gegeven door:

~ = A,. II + B,. L

en het proces door:

t. = A,.:i. + B,. bl = A,.:i. + B,. bll + B,.!b

.!.,:i. E RII. L, bl E R"

(2.3-6)

(2.3-7)

matrices die je op basis van b.v. de
Ap en Bp bekend zouden zijn.
en Bp onbekend zijn en dus zijn KV

Het proces worrlt lineair en tijd-invariant beschouwd.
Deze veronderstelling is noodzakelijk voor het afleiden van de
adaptieregels.
In de praktijk echter mag hiervan worden afgeweken, maar h1erover
later meer.
Eveneens wordt aangenomen dat de structuur van het proces en het
referentiemodel gelijk z1jn.

In het geval dat Ap en Sp exact bekend zijn kunnen de
resultaten uit de LMFC-theorie (§2.2) gebruikt worden.
Echter, neem aan dat Ap en Sp (gedeeltelijk) onbekend zijn, maar
dat we wel weten dat er een Ke en een K2 bestaan zodanig dat
het referentiemodel exact gevolgd wordt als het proces met deze
matrices geregeld wordt.
KV en K2 zijn de optimale
LMFC-theorie zou kiezen als
Echter we nemen aan dat Ap

en K2 ook onbekend.
Uitgaande van een constante Ky en KR is het de bedoeling dat het
adaptiemechan1sme dK y (~,t) en dK R (~,t) aanpast zodanig dat
uiteindelijk achterhaald zal worden wat KV en K2 zijn.
Op den duur zal dan het geregelde proces het referentiemodel
volgen.

Definieer weer

(2.3-8)

dan voigt met (2.3-1) tim (2.3-8):

~ = A,. ~ + [A,. -A,. +B,. Kv -B,. dK y (~. t)]:i.

(2.3-9)

Er van uitgaande dat KV en K2 bestaan (maar onbekend) kan m.b.v.
(2.2-7) en (2.2-8) uit §2.2 geschreven worden:

13



(2.3-10)

(2.3-11)

zodat (2.3-9) wordt:

~ = A,. ~ + B~ [K v -Ke -dK v (~, t)]:t.

Met kennis van de algemene MRAS-theorie definieren we nu:

~ = D~ (2.3-13)

en nemen:

dK, <... U=dK, <Y.'U=op. <y..t.TldT+§, <y'.U+dK, COl

rt
dK A (~,t)=dKR (Y..,t)=oJal (y",t.T)dT+82 (y",t)+dK R (0)

(2.3-14)

(2.3-15)

De adapterende matrices dK v (~,t) en dK R (~,t) bestaan uit een
1ntergraal deel en een proportioneel deel.
De matrices D'~'l '~2 .al en a 2 bepalen in feite het adaptie
mechanisme.

M.b.v. (2.3-12) tim (2.3-15) kan de volgende equivalente
representatie van het AMFC-systeem worden afgeleid:

Hierin 1s

~ = A,. ~ + B~ ~l

Y.. = D~

+ [oJ~. <y., t,TldT+Eo, <y., U+dKi]r.

(2.3-16)

(2.3-17)

(2.3-18)

dK~ = dK v (0) - Kv + K~ (2.3-19)

(2.3-20)

M.b.v. de hyperstabiliteits-theorie (zie appendix A) voigt dan
dat d1t equivalente systeem globaal asymptotisch stabiel 1s
(lim ~(t)=~), en dus dat asymptotisch het referentiemodel exact

t • •
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gevolgd zal worden door het geregelde proces, als geldt:

D = BJP (2.3-21)

waarbij de matrix P de oplossing is van de Lyapunov vergelijking:

A1t P + PAil = -Q (2.3-22)

Hierln is Q een vrij te kiezen positief definiete matrix e).

Indien All een Hurwitz matrix is (stabiel model), dan bestaat er
een unieke positief definiete oplossing P van deze Lyapunov
vergelijking.

IDoor aan (2.3-21) en (2.3-22) te voldoen zal het lineaire tijd
lnvariante deel (2.3-16), (2.3-17) van het equivalente AMFC
systeem een positief systeem zijn (zie appendix A).

Verder moet de integraal-ongelijkheid van Popov gelden:

J ~T WdT 2. - 0- 2_ _ 0

o
(2.3-23)

Hierin is o-~ een positieve constante.
Door de integraal-ongelijkheid (2.3-23) op te lossen volgen
oplossingen voor de matrices ~1 (y",t,T), Et 1 (y",t,T), ~2 (y",t) en
132 (y",t), waardoor de adaptieregels in de vorm (2.3-14) en
(2.3-15) bepaald worden.
Voor de betekenis van de integraal-ongelijkheid van Popov wordt
verwezen naar appendix A.
Enkele voor ons interessante oplossingen van deze integraal
ongelijkheid zullen besproken worden wanneer we toe zijn aan het
regelen van een robot.
Het schema van het algemene AMFC-systeem staat in fig. 2.3-2 op
de volgende bladzijde weergegeven.

*) Een reele matrix A E RNXRN is positief definiet als geldt
dat A symmetrisch is en li,.TA,K > 0 voor aIle li,.ERN, li,.#- Q..

15



-,,

+ ...

~-------------------

.
~ 6Qjp~JJt~~ J

fig. 2.3-2 Algemeen AMFC-systeem

M.b.v. (2.3-21) zien we dat de procesmatrix Bp bekend moet
zijn om de adaptieregels te kunnen implementeren.
Echter indien geldt dat

(2.3-24)

waarbij 5 een (onbekende) positief definiete matrix is, dan kan
bewezen worden dat het AMFC-systeem met

D = B~P (2.3-25)

ook asymptotisch stabiel is [L1J.
Dit laatste heeft praktisch meer betekenis omdat dan Bp onbekend
mag zijn.

'\ In het voorafgaande is het proces tijd-invariant
verondersteld.

'Oit is noodzakelijk omdat de MRAS-theorie vereist dat de
parameters van het aanpasbare systeem aileen van het adaptie
mechanisme afhangen.
,Varleren de procesparameters ni et te sne lin ver ge 1 i j k i ng __~et de
snel-he fd--w'a.armee---h-er'ada,-pt femechani sme de adapt i eve f eedbac-k"--en
feedforward matrices aan kan passen, dan zal het voorafgaande ook
toegepast kunnen worden.
:Er wordt dan uitgegaan van een quasi-tijd1nvar1ant proces

Het proces 1s ook lineair verondersteld.
Oe niet-lineairitelten in het systeem beperken zich tot het
adaptiemechanlsme.
Veel niet-lineairiteiten in een systeem laten zich vertalen als
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var1at1es in de over1ge parameters van het systeem.
Ais deze var1at1es n1et te snel z1jn kan het proces met het
h1er voorgestelde adapt1emechanisme toch geregeld worden.
Ook 1s het zo dat de voorwaarden (2.3-21) tim (2.3-23) voldoende
voorwaarden z1jn om de asymptotische stab111teit van het AMFC
systeem te garanderen.
Zodoende 1s er nog ru1mte om van de voorwaarden af te wijken
zonder dat daarbij de stab111te1t d1rect 1n gevaar komt.

Oe constante matrices Kv en KR , welke het 11nea1re t1jd
1nvar1ante deel van de regel1ng verzorgen, z1jn 1n geval van een
I1neair t1jd-1nvar1ant proces vr1j te k1ezen.
Oeze matr1ces z1jn e1genl1jk een 'eerste gOk' voor de onbekende
opt1male matr1ces KV en KI.
,In de prakt1jk zal men trachten Kv en KR zo te k1ezen dat het
versch11 met de opt1male matr1ces ger1ng 15.
01t zal zeker het geval z1jn 1nd1en een n1et-11nea1r en/of t1jd
var1ant proces geregeld wordt.
Het adapt1emechan1sme moet dan behalve de fout als gevolg van
deze 'eerste gok' ook nog de n1et-11nea1r1te1ten en/of tijd
variat1es bijregelen.
Oit zou te veel kunnen zijn voor het adaptiemechanisme en zou dan
aanleiding kunnen geven tot een te grote fout ~ of
in;.tabiliteiten, vooral in het begin van het adaptieproces.

In het geval van een n1et-11neair tijdvar1ant proces
voor Kv en KR die matrices nemen die bij een 'typische'
van het proces horen, bijvoorbeeld (zie (2.2-9) en
(2.:<::-10»;

kan men
toestand

(2.3-26)

(2.3-27)

H1er1n bepalen t=t o en ~=~o een 'typische' toestand van het
proces.
Het adaptiemechanisme zal dan, uitgaande van deze s1tuatie,
aileen de tijdvar1at1es en niet-lineairiteiten 1n het proces
moeten compenseren.
Er moet dan wei voldaan worden aan (2.2-11) en (2.2-12).
En1ge voorkennis omtrent het te regelen proces 1s dan wei
vereist.
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3. HET TE REGELEN PROCES: DE ROBOT

Met de beschreven AMFC-methode zal een robot geregeld gaan
worden.
Kennis omtrent een robot is hiertoe noodzakelijk.
We beperken ons tot de beschrijving van een 'ideale' robot, want
de aandacht zal zich richten op problemen die bij de regeling
onstaan als gevolg van koppeling tussen de vrijheidsgraden en
andere niet-lineairiteiten.

Een robotarm bestaat uit een aantal lichamen (links) die met
elkaar verbonden zijn door scharnieren (joints).
Deze joints kunnen van het translerend of roterend type zijn.
Een robot met uit n-vrijheidsgraden kan beschreven worden door
het volgende stelsel van n gekoppelde niet-lineaire tweede orde
differentiaalvergelijkingen (bewegingsvergelijking) [L4l, [LSl:

of we I :

" n " (3-1)

i=l,2, .. n

(3-2)

Beschouwen we de differentiaalvergelijking (3-2) dan is ~ ERn
de vector bestaande uit de gegeneraliseerde coardinaten die
betrekking hebben op rotatie- of translatie-joints.
Beperken we ons tot een robot met n rotatie-joints, dan is
~ E R" de vector van de hoekverdraaiingen van de joints rond
om hun rotatie-assen.
Een schematische voorstelling van een dergelijke robot met
rotatie-joints is weergegeven in fig. 3-1.

LiNt 2

fig. 3-1 Robot met rotatie-joints

!d E R" is dan de vector van de aandrijfkoppels op de joints die
door aandrijfmotoren geleverd moe ten worden.
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J(g) e RnxRn is de positief definiete inertiematrix die de
massatraagheid van de links vertegenwoordigt.
Deze matrix is voor een bepaalde robot-configuratie aileen een
functie van de hoekverdraaiing ~.

h(~,~) is de vector van de coriolis- en centrifugaal-krachten en
is een functie van de hoekverdraaiing ~ en hoeksnelheid ~.

De corioliskrachten treden op bij gelijktijdige rotatie om
meerdere assen.
~(~) is de vector van de zwaartekracht die op de links werkt en
is een functie van ~.

De beperking tot een robot met slechts rotatie-joints is niet
essentieel in die zin dat voor een robot met translatie-joints
ana loge beschouwingen gelden.

Bij de voorafgaande beschrijving is uitgegaan van een
'ideale' robot, d.w.z. geen wrijving of speling en volledig
starre links.
Ook worden de motoren die de aandrijfkoppels ~ moeten leveren,
buiten beschouwing gelaten.
Eigenschappen van motoren zoals vertraging van de responsie bij
aansturing als gevolg van de massatraagheid, en het feit dat het
ruomentaan te leveren koppel begrensd is, worden niet meegenomen.
De massatraagheid van een motor kan eventueel in de
massatraagheid van de betreffende link verrekend worden.
In geval van gelijkstroom motor en zal gelden dat het geleverde
koppel door de motor evenredig is met de stoomsterkte.
Ook wordt een (variabele) werklast buiten beschouwing gelaten.
Verwacht wordt dat, ondanks het niet meenemen van deze effecten,
de 'ideale' robot een goed uitgangspunt zal zijn voor het ontwerp
van een adaptieve robotregeling die uiteindelijk een niet-ideale
robot toch zal kunnen regelen.
Later zal moeten blijken of dit inderdaad het geval is.

Uit differentiaalvergelijking (3-2) kan
beschrijving van een robot worden afgeleid.
Definieer eerst:

~v =~, ~ E R2 n •

Dan voigt uit (3-2)

waarin

een toestands-

(3-3)

(3-4)

(3-5)

o

[J-l(:O ]

n

r1
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o
£'p (;t.) = [ ]

-J- I (;t.) [&.(;t.) +h.(;t.)]

(3-7)

Hierin is 0 E R" xR" de nulmatrix, 1 E R" xR" de identiteitsmatrix
en J-I (;t.) E Rn xR" de inverse van de inertiematrix.
De inertiematrix J(;t.) is positief definiet en dus altijd
inverteerbaar.
Verder zijn de matrices Ap en Bp (;t.) E RZ" xRz" resp. e RZ" xR" en
is de vector ~ e RZ".

Bij het ontwerp van de AMFC-regellng van de robot zal toestands
vergelijklng (3-4) als uitgangspunt worden genomen.
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4. ADAPTIVE MODEL FOLLOWING CONTROL VAN EEN ROBOT

4. 1 I NLE I DING

De AMFC-methode zal in dit hoofdstuk nader uitgewerkt
worden om een robot, zoals in hoofdstuk 3 besproken, te regelen.
In fig. 2.3-2 van het algemene AMFC-schema wordt het proces
vervangen door een robot.
We krijgen dan het volgende regelschema:

..

r------------------- -,I

I
1 eI~· 'y..t •• 'd,·e, 'y..tl'dK. (0) eI~, (~,t"'d"~'(y'.t'·dK. (0)

I
I
I
I
I
I
I
I••••I•t 6Q6P7~~ _

fig. 4.1-1 AMFC van een robot

van het referentie-

De adaptieregels worden voorlopig nog door
uitdrukkingen (2.3-14) en (2.3-15) gegeven (zie ook
en zul len in §4.5 nader ingevuld worden.
Allereerst beginnen we met een beschrijving
mode I .

de
fig.

algemene
4.1-1),
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4.2 HET REFERENTIEMODEL

Het referentiemodel schrijft het gewenst~ gedrag van de robot
voor.
In het algemeen neemt men bij de regeling van een robot bestaande
uit een open kinematische keten van n links, een stelsel van n
ontkoppelde lineaire tijd-invariante tweede orde systemen [L7J,
[L8] •

Voor elke link wordt dan als referentiemodel genomen:

(4.2-1)
i=1,2, .••• ,n

~l >0 is de demping en 0 1 >0

In het geval van een robot met rotatie-joints is Xl
hoekverdraaiing en k l de gewenste hoeksnelheid van
functie van de tijd t.
rl is de referentie-input van link i,
is de natuurlijke frequentie.
De 'gelijkspanningsoverdracht' is gelijk aan 1.

de gewenste
link i als

Ais de referentie-input rl een stapfunctie is, dan kan dit
gezien worden als een commando om link i te verplaatsen v~n

positie al (de huidige positie) naar een positie b l ,
overeenkomstig de grootte van de stapfunctie.
De responsie van het referentie-model van I ink i, XI' geeft dan
aan op wat voor wijze de verplaatsing van positie al naar
positie b l gerealiseerd zal moe ten worden.
Bijvoorbeeld met een kritisch gedempt verloop (~1=1.0) waarbij de
positie b l (de eindwaarde van de responsie Xl) binnen een bepaalde
tijd bereikt zal zijn (overeenkomstig een zekere 0 1 ).

De bedoeling is dat de geregelde robot de output van het
referentiemodel zal volgen.
Het stelsel vergelijkingen waaruit het referentiemodel bestaat is
.ontkoppeld.
De links van de geregelde robot zullen zich dan ook ontkoppeld
'gedragen' .
De keuze van het referentiemodel (4.2-1) impliceert dat we ons in
,het vervolg moe ten beperken tot een robot bestaande uit een open
kinematische keten van n links.
Bestaat een robot niet uit een dergelijke keten van links, dan
kan men in het algemeen niet zondermeer een ontkoppeld
referentiemodel kiezen.

iDe ASEA IRb6 is hier een voorbeeld van (zie appendix C).

De demping Sl en de natuurlijke frequentie 0 1 moeten niet
aileen gekozen uorden overeenkomstig het gewenste gedrag van de
betreffende link, maar er moet ook rekening gehouden worden met
wat praktisch realiseerbaar Is.
B i j voorbee I d een grote 0 1 za 1 tot gevo 1g hebben da t Ii nk 1 een
'snelle' link zal zijn.
Echter de koppels die nodig zijn om link i 'snel' te laten zijn
zullen dan wei door de motoren geleverd moe ten kunnen worden.

;Daar het referentiemodel bestaat uit een ontkoppeld stelsel
vergelijkingen van de vorm (4.2-1) kan voor elke link
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afzonderlijk bepaald worden wat
praktisch haalbaar is.

wenselijk is, maar ook wat

Het stelsel vergelijkingen (4.2-1)
toestandsvergel1jk1ng geschreven worden:

kan in de volgende

',,', I.

/,
(4.2-2)

waar1n i=1,2, ••• n of wei:

!.. = (4.2.3)

b = (x 1 , • • • , Xn ] T, lLv = b, lL e R2 n

en

0 )- j<,.J
0-

r ]A... = I
l _Q2 -2£QI Y.

[
0 ,

B... = JQ2 1

(4.2-4)

(4.2-5)

met

o E RnxR" de nulmatrix
IE RnxRn de identiteitsmatrix
{PI = diag(Qi, ,m) E R"xRn
£QI = d1ag(£,Q

"
'£nQn ) ER"xRn

Merk op dat de orde van het reterentiemodel gelijk is aan die van
de robot (3-4).
Verder is voor £j)O en Qj)O het referentiemodel stabiel en
volledig regelbaar.
Dit is overeenkomstig de uitgangspunten van de AMFC-theorie.

"(Yr· I.
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4.3 DE ROBOT NULPOSITIE, BEGINPOSITIE EN EVENWICHTSPOSITIE

In hoofdstuk 3 hebben we uit de algemene beschrijving van een
robot de volgende toestandsvergelijking (3-4) afgeleid:

(4.3-l)
;i. = [;i.p , ;i.v ] T

Met betrekking tot de robot zijn de volgende begrippen van belang:

van het referentiemodel, de
te voorkomen wordt hier de term

l) J'lulpositie
De-n~TP~~tie is de positie die behoort bij :i.P=~'
Dit is dus de referentie-positie ten opzichte
gedefinieerd wordt.
Om verwarring met de output
referentie/gewenste positie ~p,

nglpositie gebruikt.
De nulpositie is niets anders dan een definitie.

waarvan ;i.p

2) beginpositie
Dit is de positie (t.o.v. de nulpositie) van waaruit de robot
op t=O opgestart wordt.
Op t=O wordt uitgegaan van rust, d.w.z. ;i.v=Q.

3) evenwichtspositie
Dit is de positie waar geldt dat de robot (zonder werklast)
in deze positie zal bl i jven al 5 ~ =;i.v =Q. en !d.=Q..
Voor sommige robot-configuraties zijn meerdere evenwichts
posities mogelijk, maar er is er minstens 1.
Uit (4.3-1) voigt, gezien de vorm van Ap , dat de evenwichts
posities gegeven worden door ~p (;i.)=Q..
Daar ~p=[ 0, _J-I (;i.)[K(;i.)+h(;i.)JJT (zie (3-7» en h(;i.)=Q. als
~v=Q.. geldt dat een evenwichtspositie die positie is waarbij
K (;i.) =K(;i.p ) =Q..

",,' Voor een bijzonder geval is dit duidelijk gemaakt in
fig. 4.3-l.
De robotarm is hier gestrekt in de richting van de
zwaartekracht zodat K(;i.)=Q.
We nemen de stabiele evenwichtspositie.

link 1

link 2

link 3

fig. 4.3-1 Evenwichtspositie van een robotarm.
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Het is duidelijk dat als we de referentie-input L=Q nemen,
dit na verloop van tijd (na de regelactie) tot gevolg zal
moe ten hebben dat ~=Q en ~=Q .
De robot zal dan naar de nulpositie geregeld moeten worden.
Het blijkt nu dat de nulpositie van de robot gedefinieerd moet
worden overeenkomstig de/een (stabiele) evenwichtspositie.
Dit blijkt inherent te zijn aan de regelstructuur van fig. 4.1-1.
Uit §2.3 (en fig. 4.1-1) voigt dat voor het stuursignaal van de
robot geschreven kan worden:

(4.3-2)

waarbij de matrices Kv (~,t) en KR (~,t) bestaan uit een constant
deel en een adaptief deel (zie (2.3-1) en (2.3-2».
Uit (4.3-2) voigt dat als L=Q en ~=Q het stuursignaal ~ ook Q
is.
Dus de AMFC-regelstructuur van fig 4.1-1 kan geen stuursignaal
genereren om de robot in de nUlpositie te houden.
Dit heeft tot gevolg dat de nulpostie van de robot een (stabiele)
evenwichtspositie moet zijn.
Dit is inherent aan de AMFC-regelstructuur en onafhankelijk van
de nog te bespreken adaptieregels.

Wordt de nulpositie gelijk genomen aan de/een evenwichts
positie dan zijn de volgende twee opmerkingen nog van belang.

1) Het kan voorkomen dat aan de robot een werklast hangt zodanig
dat een stuursignaal ~~Q nodig is om de robot in deze
evenwichtspositie (nulpositie) te houden.
M.b.t. fig. 4.3-1 kan dit zijn als het massamiddelpunt van een
werklast in het Tool Center Point (T.C.P.) niet in het
verlengde ligt van van de robotarm in de evenwichtspositie.
Dit probleem, dat aileen kan voorkomen in een evenwichts
positie, is niet zondermeer op te lossen.

2) De evenwichtspositie (nulpositie) blijkt in de praktijk een
onmogelijke positie te zijn.
De evenwichts/nulpositie is dan zuiver fictief en heeft
aileen in theorie een betekenis.
Dit kan b.v. voorkomen als de robot zichzelf in de weg zit.
De ASEA IRb6 is hier een voorbeeld van.
Het hierboven omschreven probleem met de werklast zal dan niet
op kunnen treden.
Echter, de beginpositie van de robot kan dan niet meer
overeenkomstig de evenwichtpositie gekozen worden.
Dit heeft weer andere consequenties waar later op ingegaan zal
worden.
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4.4 HET LINEAIRE TIJD-INVARIANTE DEEL VAN DE REGELING

Voor het stuursignaal ~ van de robot kan geschreven worden:

(4.4-1)

Het lineairetiJd-invariante deel van de regeling bestaat uit de
cons tante-'- j eed'back' ina t-rl-j(---K~-'-'-en de cons tante feedf orward matI' i)(
KR •

In §2.3 is daarvoor afgeleid dat deze matrices het beste gekozen
kunnen worden op basis van een 'typische' toestand van het te
regelen proces (zie (2.3-26) en (2.3-27».
Voor de regeling van een robot houdt dit in dat Kv en KR

overeenkomstig een typische positie van de robot gekozen moeten
worden.

lVoor deze typische positie kan dan het beste de beginpositie

I
genomen worden, want uitgaande van deze positie zal het adaptie

imechanisme aileen nog de tijdvariaties en niet-lineairiteiten
'hoeven te compenseren.

In §4.3 is afgeleid dat de nulpositie van de robot gelijk
moet zijn aan de/een evenwichtspositie.
Vervolgens doen we er verstandig aan om de beginpositie, van
waaruit de robot op t=O gestart wordt, gelijk te nemen aan deze
evenwichtspositie (nulpositie). /~J"~' '/'.' ,:.,).,:

Want uitgaande van rust, i.e. ;(.v=Q., geldt dan dat 0 (;(.=Q.)=Q. op
t=O.
Dit houdt in dat de robot in de beginpositie zal voldoen aan:

t=O (4.4-1)

Baseer hier op het lineaire constante deel van de regeling
vol gens (2.3-26) en (2.3-27) dan voigt:

Bp=[O J-l (;(.»)T waarin J positief definiet, zodat voor Bp voigt:

(4.4-4)

kan J(;(.) berekend worden en
zodat Kv en KR berekend

Voor de beginpositie van een robot
verdeI' wordt Ap gegeven door (3-5),
kunnen worden.
Merk op dat voldaan wordt aan de condities (2.2-11) en (2.2-12),
zodat Kv en KR gegeven door (4.4-2) en (4.4-3) exact die matrices
zijn die bij deze beginpositie ;(.=Q., t=O behoren.
Dit houdt in dat op het moment t=O de adaptieve matrices dK v (~,t)

en dKR(~,t) nog niet nodig zijn.
Het gevolg hiervan is dat de initialisatie matrices dKy(O) en
d KR (0) in ( 2. 3 - 14 ) en (2. 3 - 15 ) ( z i e 0 ok fig. 4. 1- 1) v an he t
adaptieve gedeelte gelijk aan nul genomen kunnen worden, want het
lineaire deel (4.4-2) en (4.4-3) is voldoende.
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Zodra de robot een beweging uit zal gaan voeren zal het adaptieve
gedeelte wei degelijk in werking moeten treden, zodat dK v (~,t) en
dK R (~,t) ongelijk aan nul zullen worden.

Ais we (4.4-2) uitschrijven dan blijkt dat Ap er in de vorm
(3-5) niet toe doet voor de berekening van Kv, want dan voigt dat
K v = -B~ A",
Echter opdat voldaan wordt aan de voorwaarden (2.2-11) blijkt Ap

weI degelijk van belang te zijn.

In het voorafgaande wordt dus steeds uitgegaan van de
situatie waarin de beginpositie=evenwichtspositie=nulposltle,
zodat de adaptieve matrices op nul gelnitiallseerd kunnen worden.
Indien echter de evenwichtspositle in de praktijk een onmogelijke
positie is, dan kan de beginpositie niet overeenkomstig deze
evenwichtspositle gekozen worden.
In het algemeen zal er dan een beginpositie ~o gekozen worden
zodanig dat ~P (~o )~~ als gevolg van de zwaartekracht.
Om voor deze beginpositie een constante Kv en KR te berekenen
aan de hand van (4.3-1) waarin 0 (:i,>;i!~, is ingewikkelder.
Men zou (4.3-1) rondom de beginpositie ~=~o kunnen linea¥riseren
en op basis hiervan Kv en KR berekenen.

Men kan ook Kv en KR gewoon vol gens (4.4-2) en (4.4-3>
berekenen en de initial isatie matrices dK v (0) en dK R (0) op de
juiste manier kiezen.
Echter de vraag is hoe dit dan moet gebeuren.
Misschien kunnen in dit geval dK v (0) en dK R (0) dan toch gelijk
aan 0 genomen worden, echter het adaptiemechanisme zal dan direct
na het opstarten in werking moe ten treden om de verschillen te
compenseren.
Na afloop van dit 'inschakelverschijnsel' zouden dan dK v en dK R

bepaald kunnen worden, om daarvan bij een volgende keer gebruik
te kunnen maken.
Daar de robot niet-lineair is, rijst de vraag of het adaptie
mechanisme hiertoe wei instaat is.
Dit zal ook afhangen van de mate waarin beginpositie verschilt
van de nulpositie.
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4.5 HET ADAPTIEMECHANISME

4.5.1 Algemeen

Tot nu toe is nog niets gezegd over de exacte invulling van
de adaptieregels.
Slechts de algemene vorm van (2.3-14) en (2.3-15) is ter sprake
gekomen.
Het adaptiemechanisme is van belang omdat een robot niet-lineair
is en m.b.t. de werklast tijdvariant.
De constante matrices Ky en KR zijn niet voldoende en de
adapt1eve matrices dK y en dKR 'in (4.4-1) zijn noodzakelijk.

Het adaptiemechanisme wordt gegeven door (zie H2):

~ = D~

rt
dK v (~,t)=dKv (~,t)=oJ21 (~,t,T)dT+22 (~,t)+dKv (0)

rt
dK R (~,t)=dKR (~,t)= lei (~.t.T)dT+€I2 (~.t)+dKR (0)

oJ

(4.5-1)

(4.5-2)

(4.5-3)

De initial isatie matrices dK v to) en dK R (0)
kunnen gezien worden als de integraal van
resp. €II'
In §4.4 is over dK v (0) en dK R (0) al het e2n
De foutvector ~ wordt gegeven door:

[
~P ,

[ ~P
, r ~P ,

~ = ~ -~ = J - J = I J~.., ~.., L ~..,

~P = [ XI , •••• )( n ]T

~P = [ YI ••••• Yn ]T

~.., = b
~.., = bo

Verder is (zie H2)

D = B~P

in (4.5-1) en (4.5-2)
t=-m tot t=O van 21

en ander gezegd.

(4.5-4)

(4.5-5)

waarb1j de positief definiete matrix P de unieke oploss1ng is
van

A~P + PA" = -Q (4.5-6)

en Q een 1nprincipe vrij te kiezen positief definiete matrix.
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4.5.2 De matrix D

De matrix D is nodig om de vector ~ te berekenen uit ~ .
De vector ~ wotdt gebruikt om de adaptieve matrices dK v (~,t) en
dK R (~,t) aan te passen.

We nemen hier D=B~P (4.5-5) en niet D=B~P zoals in (2.3-21).
Oit is (zuiver theoretisch) aileen geoorloofd als geldt Bp=B"S
met 5 een constante positief definiete matrix (zie §2.3).
Daar Bp=Bp (~) wordt afgeweken van de algemene AMFC-theorie en
alg gevolg daarvan zal 5 een functie zijn van ~: S=S(~).

Berekenen we 5 uit Bp=B"S dan voIgt dat:

(4.5-7)

Hierin is 5 E R" xR".
In het algemeen is het produkt van twee positief definiete
matrices niet zondermeer weer positief definiet.
Ais 0 1 =0 2 = .... =0.. zal 5 wei positief definiet zijn.
Maar dan wordt nog steeds afgeweken van de theorie omdat S=S(~),

want het te regelen proces (de robot) is niet-lineair.
lndien we D=B~P zouden nemen treden soort gelijke problemen of
omdat Bp =B p (~).

In D=B~P zou dan voor Bp b.v. Bp=B p (~o), met ~o de beginpositie,
genomen kunnen worden.
Echter indien de robot een andere positie inneemt wordt ook niet
meer aan de (voldoende) stabiliteitsvoorwaarden voldaan.
Vooralsnog, mede gelnspireerd door de publicatie van Kim en Shin
[L7], wordt uitgegaan van D=B~P.

Later zou dan eventueel nog D=B~P bekeken kunnen worden.

Bij de berekening van D is de oplossing P (positief definiet)
van de Lyapunov vergelijking (4.5-6) van belang.
Ais in (4.5-6) voor de positief definiete matrix Q E RZ"xRz" een
matrix genomen wordt van de vorm

(4.5-8)

waarin Ql.2.3 E R"xRn diagonaal matrices zijn zodanig dat Q
positief definiet is (dit inlpl iceert dat (Ql)k k >0 en (QZ)kk >0),
en zij verder AR gegeven door (4.2~4), dan kan bewezen worden
dat de positief definiete oplossing P van de Lyapunov
vergeIijking de volgende structuur heeft (zie appendix B):

(4.5-9)

Hierin zijn P 1 • 2 ,3 E RnxRn diagonaal matrices met positieve
diagonaal elementen.
P heeft in dit geval dus dezelfde ontkoppelde structuur als A" en
Q, dit is eigenlijk wei logisch.
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Berekenen we vervolgens D m.b.v. (4.5-5):

]
[

PI
D=[O{PI

P 3

(4.5-10)

dan voigt dat de matrix D is opgebouwd uit twee diagonaal
matrices en daardoor ook ontkoppeld is.
Alhoewel PI niet in de uitdrukking van D voorkomt is deze wei van
belang met betrekk1ng tot de stabiliteit van het systeem.
M.b.v. (4.5-10) voigt nu dat de vector ~ is opgebouwd uit:

VI = Of (P;, ) I Ie .. I + Of (P, ) I Ie., I
(P')II>O
(P;,hl>O
i=1.2 •.•. n

(4.5-11)

Of wei: VI is een lineaire combinatie van de positie- en
snelheidsfout van link i.
(P 3 )11 en (P, )11 bepalen de verhouding tussen positiefout en
snelheidsfout.

In appendix B wordt ook aangetoond dat als voor Q een matrix
van de structuur (4.5-8) genomen wordt .P 3 aileen een functie is
van QI en P, een functie is van QI en Q,.
Uit (4.5-10) voigt dan dat D in d1t geval aileen afhangt van QI
en Q, zodat Q;, er dan niet toe doet.
Blijkbaar 1s het voldoende om uitgaande van een ontkoppelde Q
(4.5-8). aileen diagonaal matrices te beschouwen.
In het bijzonder gelden voor (P 3 )11 en (P, )11 de formules (B-11>
resp. (8-12) van appendix B, waarmee duidel ijk wordt hoe (QI )11

en (Q')II (P 3 )11 en (P')II bepalen bij een gegeven referent1e
model.
~AIs voor Q een andere matrix wordt genomen dan de ontkoppelde
,vorm van (4.5-8) kunnen dergelijke uitspraken niet meer gedaan
worden: het wordt dan te complex.
Wei kan gezegd worden dat dan VI niet aileen zal afhangen van epi
en e~l. maar ook van de positie- en snelheidsfout van andere
links.
P 2 en P;, zullen dan namelijk geen diagonaal matr1ces meer zijn.

VerdeI' kan gezegd worden dat. gegeven een zekere Q. de
verhouding van positie- en snelheidsfout geheel bepaald wordt door
het referentiemodel.
Dit voigt rechtstreeks uit (4.5-5) en (4.5-6).
H1er1n zou verandering gebracht kunnen worden door i.p.v. D=B~P

te nemen D=BJ (~o)P.

M.b.v. het voorafgaande
gedeeltelijk duidelijk.

'Q bepaalt. samen met het
snelheidsfout gewogen worden
In §4.5.4 zal nog dieper op
worden.

1s de betekenis van de matrix Q al

referentiemodel. hoe positie- en
1n VI'
de betekenis van matrix Q ingegaan
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Ook is de betekenis van de matrix D duidelijk.
Uit ~ wordt m.b.v. D de vector ~ bepaald waarmee vervolgens m.b.v.
de adaptieregels de aanpassing van de adaptieve matrices bepaald
wordt.
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4.5.3 Adapt1eregels

De adaptieregels (4.5-2) en (4.5-3) voor dK v (~.t) en dK R (~.t)

moeten verder uitgewerkt worden.
In Landau [L1J zijn een aantal mogelijke oplossingen voor ~I '~2'

9 1 en 8 2 gegeven zodanig dat aan de stab111teitsvoorwaarde
(2.3-23) voldaan wordt.
Voor het regelen van een robot bl1jkt de volgende oploss1ng
1nteressant te z1jn [L7J:

rt
dK R (~,t)=dKR (~,t)=oJM~(Nr)TdT + M'~(Nr)T

+ dK v (0) (4.5-12)

(4.5-13)

Hierin zijn F.G,M en N positief definiete matrices en zijn F' en
M' positiet semi-definiete matrices.
'\I e'r d e r i s G E ~'2 n')( £fin-I!! Trzi j n F, F' , M, M' en N ERn X Rn •
De initial isatie matrices dK v (0) en dK R (0) z1jn in §4.4 al ter
sprake gekomen.

De adaptieregels bestaan uit twee delen; een integraal deel
en een proportioneel deel.
Ais ~=Q dan is ~=Q en zaJ het proportionele deel in (4.5-12) en
(4.5-13) gelijk aan nul zijn.
Aileen het integrale deel is dan nog van belang.
Het integra 1e dee I .. representeer t degeh~u~enwerk i nL-Y~!i_het
a-aapt i emechan ism-e~------ - -, - -

A15- yiQ.' dan is 00 k he t pro p 0 r t ion e ledeel van bel an g .
Het proportionele deel zorgt voor het momentaan aanpassen van de
feedback en feedforward matr1ces opdat de tout ~ naar nul

,geregeld wordt.
Het integrale deel 15 i.h.a. wat trager en zorgt er voor dat de
adapt1eve matrices hun juiste waarden b11jven behouden als de
fout ~ naar nul gaat.
Verder voigt u1t (4.5-13) dat dK R (~,t) n1et zal veranderen als
L=Q., d1t 1s log1sch omdat elke verander1ng 1n dK R (~,t) dan toch
geen effect heeft.
In H2 1s aangetoond dat parameteradapt1e en s1gnaaladapt1e h1er
aan elkaar gel1jk z1jn.
U1t de iE rij van dK v (~,t) en de 1E rij van dK R (~,t) wordt dan,
samen met ~ en L, het adaptieve stuursignaal van 11nk i afgeleid
(z1e (2.3-5».
In dit verband kan daarom ook gesproken worden over 'de
adaptieve parameters van link i', waarmee dan de 1 E rij van de
feedback en de feedforward matrix bedoeld wordt.

Neem eerst n=l (een robot met 1 link).
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Uitschrijven van (4.5-12) en (4.5-13) met

g I 2 ]
(gI2=g21), F=f, F'=f', M=m, M'=m', N=n

g22

geeft:

d Ky (~. t) = [d k p (v, t ), d k y (v, t )] =

(4.5-15)

dk p (~,t) en dk y (~,t)

snelheids-terugkoppeling
feedforward.

bepalen de adaptieve
en dk R (~,t) bepaalt

positie- resp.
de adaptieve

in de totale feedback matrix
totale feedforward matrix

en (2.3-2» niet adaptief zijn,
de kruistermen van Kv en KR •

Stel dat een proces, bestaande uit n ontkoppelde (2£ orde)
deelprocessen, geregeld zou moeten worden.
Voor elk deelproces zouden we op dezelfde manier als bij de
robotregeling een ontkoppeld 2£ orde referentiemodel kunnen
definieren, maar ook zou voor elk deelproces de adaptieregels
(4.5-14) en (4.5-15) genomen kunnen worden.
Het totale AMFC-systeem zou dan bestaan uit n ontkoppelde
deelprocessen, n ontkoppelde 2£ orde referentiemodellen en n
ontkoppelde adaptieregels van de vorm (4.5-14) en (4.5-15).
Zou dit toegepast worden op een robot met n links dan krijgen we
voor elke link een adaptieregel onafhankelijk van de andere
1 inks t t~~_._~~np~_!5_!5JD$_~~_nJ~i~_~d~E~!_~~_~_!_~_~P-.P-~9..JL.~

feedforward paramet~rs_ ie..beur.t danaUeen op basis van de
beh'effende 1 i~k.!_ ... '.'
SchriJ~en we de feedback en feedforward parameters in een matrix
dan v 0 I g t d at d Kv (~, t ) = [ d Kv I (~, t ). d Kv 2 (~, t )] wa a r i n d Kv I (~, t) en
dK v2 (~,t) diagonaal matrices zijn en verder is dK R (~,t) ook een
diagonaal matrix.
Hieruit voigt dat de kruistermen
Kv(~,t)=Kv-dKv(~,t) en de
K" (~,t)=K"+dK,, (~,t) (zie (2.3-1)
maar constant en gelijk zijn aan

Uit simulaties (zie HS) blijkt dat dit ontkoppelde
adaptiemechanisme voor de regeling van een robot niet voldoet.
AIleen als de zwaartekracht-term K(~) in de beschrijving van de

33



robot gelijk aan ~ gesteld wordt (of als deze verwaarloosbaar
klein is), zijn de resultaten acceptabel.
Echter een robot die geen invloed ondervindt van de zwaartekracht
is niet erg realistisch, tenzij de robot gecompenseerd is voor de
zwaartekracht.
De zwaartekracht en bij hoge snelheden ook de centrifugaal en
corioliskrachten, hebben tot gevolg dat het stelsel van n
ontkoppelde adaptieregels niet voldoet.

Beschouw opnieuw de adaptieregels (4.5-12) en (4.5-13), neem
nu echter n>1.
Ais we nu (4.5-12) en (4.5-13) uitschrijven dan blijkt dat de
kruistermen in dK y (~,t) en dK R (~,t) wei adaptief zijn en niet
meer nul zoals in het ontkoppelde geval.
Bijvoorbeeld, neem n=2, F=diag(f 1 ,f 2 ) en G=diag(gl,g2,g:s,g .. ),
dan voigt voor F~(G~)T van het integrale feedback deel:

f\V\g .. Y\l2 ]
(4.5-16)

f 2 V2g .. Y\l2

en voor M~(NL)T van het integrale feedforward deel (M=diag(m, ,m~)

en N=diag(n\,n2»:

m\v\n2 r 2 ]

m2 V2n2r2
(4.5-17)

De proportionele delen F'~(G~)T en M'~(NL)T kunnen op eenzelfde
manier uitgeschreven worden.
De kruistermen in dK y (~,t) en dK R (~,t) zijn nu dus weI adaptief.
Wordt het voorafgaande toegepast op een robot van 2 links dan
voigt uit (4.5-16) en (4.5-17) dat de mate van aanpassing van de
kruistermen bepaald wordt uit informatie van beide links; in de
adaptieregels is dus een zekere koppeling aanwezig.
Neemt men geen diagonaal matrices dan zullen i.h.a. de termen in
de adaptieve feedback matrix en adaptieve feedforward matrix
bestaan uit een sommatie van kruisprodukten V'YJ resp. v1rJ
<i,j=1, .. ,n), waarbij de weging van elk kruisprodukt bepaald
wordt door de matrices F, F', G, M, M' en N.

Uit simulaties (zie H5) blijkt dat de adaptieregels (4.5-12)
en (4.5-13) mogelijkheden bieden om een robot te regelen, dit in
tegenstelling tot een adaptiemechanisme bestaande uit n
ontkoppelde adaptieregels van de vorm (4.5-14) en (4.5-15).
Blijkbaar is een koppeling in de adaptieregels noodzakelijk om
een robot te regelen.
Opzich is dit niet verwonderlijk omdat een robot bestaat uit een
aantal links waartussen een sterke koppeling aanwezig is.

lEen probleem is echter om de koppeling in de adaptieregels
I

:(4.5-12) en (4.5-13) zo goed mogelijk overeen te laten stemmen

j
met de koppeling tussen de links van de te regelen robot, opdat
ge robot optimaal geregeld wordt.
Ogenschijnlijk heeft men hiertoe een groot aantal parameters ter
beschikking in de vorm van de matrices F, F', G, M, M', N en ook
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nog de matrix Q.
Hierover in §4.5.5 meer.

'\i In de literatuur [Ll), [L9) en [Ll0) worden ook nog andere
\adaptieregels dan (4.5-12) en (4.5-13) afgele1d en waarvan
i~ezegd wordt dat deze geschikt zijn voor de regeling van niet
lineaire processen.
De meeste daarvan zijn gebaseerd op de z.g.n. 'Unit Vector' (UV)
methode.
Ook deze zouden onderzocht kunnen worden of ze geschikt zijn
voor de regeling van een robot.
Echter wij zullen ons beperken tot de adaptieregels (4.5-12) en
(4.5-13).
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4.5.4 Betekenis van de matrix Q

In de Lyapunov vergelijking (4.5-6) is Q een vrij te kiezen
positief definiete matrix.
In §4.5.2 hebben we laten zien dat Q, samen met het referent ie
model, de verhouding van de positie- en snelheidsfout van link i
in Vi bepaalt.
Het blijkt dat de keuze van Q grote invloed heeft op de
performance van het AMFC-systeem.

In de literatuur beperkt men zich meestal tot een diagonaal
matrix voor Q, omdat hiervan de betekenis tot op zekere hoogte
duideIijk is.
Een andere matrix voor Q dan een diagonaal matrix geeft i.h.a.
aanleiding tot ingewikkelde mathematische problemen waarvan geen
oplossingen voorhanden zijn.
Dit heeft tot gevolg dat de betekenis van een dergelijke matrix Q
moeilijk te achterhalen is.
We beperken ons daarom tot diagonaal matrices.
In §4.5.2 is aangetoond dat daarmee in ens geval ook de ruimere
klasse van matrices van de vorm (4.5-8) gedekt wordt.

Landau [Ll] merkt het volgende op:
"De keuze van de matrix Q heeft grote invloed op het relatieve
gedrag van de verschillende component en van de foutvector e.
Infeite karakteriseert Q de afgeleide van de Lyapunov functie van
het adaptieve systeem: V=_~T Q~.

Experimenten laten zien dat door voor Q een diagonaal matrix te
kiezen de performance van de i E component van de foutvector ~

verbeterd kan worden t.o.v. de andere, door de term (Q)II te
vergroten en de andere te verkleinen.
Q werkt dus als een weegmatrix."

De betekenis van Q kan nog verder verduidelijkt worden [Lll].
Beschouw daartoe een robot met 1 link (n=l).
Dan 1s:

~= [e p , ~p JT

A" = [ 0
1 ,

B" = [ 0 ]J-02 -2tO 0 2

p= [
PI P:s ]Q=diag(qa, q2 ) D=[d a , d 2 ]
P:s P2

Dan voIgt uit (4.5-6) en (4.5-10) dat

(4.5-18)

Ais v=O blijkt uit (4.5-12) en (4.5-13) dat de adaptieve matrices
niet meer aangepast worden; van adaptie is dan geen sprake meer.
Uit (4.5-18) voIgt dat v op twee verschillende manieren nul kan
worden.
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Ten eerste als ~=[ep, ~p JT=Q , het referentiemodel wordt dan
e xact g e vol g d . _.. ------.--.. .. _

IOeadaprfeve-iriatrice-s hoeven· dan ook-niet aangepast te worden ................_
Maar. ten tweede, v is ook nul als geldt: ~_. ..~

f .~)/~'" 1_ '. .I',.." , , ~. ~ .. ~_--= ? ) "r/ .r) J ~" ( ,",,~;_~. -~,# )..~.~ .' .

~,,= - d 1 I d:z e p J: ( 4 . 5 - 19 )

In het algemeen hoeft ~ hre-r.-l~}j __._~-niet nul te zijn, maar uit
I (4.5-19) voIgt dat het teken vaT?"""';".. tegengesteld is aan dat van

eft (d., d:z zijn altijd pos-1lief) en -daS:-F-Q...m zal ep naar nul
/ toegaan met een ti jdconstante d:z Id. • -

Dus op den duur zal het referentiemodel gevolgd-w-~~n.

! Merk op dat omdat v=O de adaptieve matrices in dit ge~~ook niet
L.a.~~gepast worden. -",

Als ~ nu zodanig is dat v=O dan blijkt dat de snelheid
waarmee ep naar nul toegaat, bij een gegeven referentiemodel,
aIleen nog belnvloed wordt door de (diagonaal) matrix Q.
Schrijf hiertoe de Lyapunov vergelijking uit voor n=l:

C
_Q2

][ PI P:s
] + [ PI

P:s

] [ _:2

1 _[:1 0

]
-2£0 ]

=
-2£~1 p:s P2 P:s P2 q:z

dan voIgt:

ql
P:s =

202

q2 + ql 102

P2 =
4£0

tql q2 + q l /02

PI = + .0
0- 4t

.&,0)0, zie ook eventueel appendix B.
Vervolgens voIgt m.b.v. (4.5-10) voor D:

D = [q 1 /2, q./4.&Q + Qq2 /4 tJ (4.5-20)

Als nu v=O voIgt uit v=D~=O (zie ook (4.5-19»:

~" =
2tQql

-------.ep (4.5-21)

vzO, dan zal als gevolg van
geldig zijn.
o.d.d. altijd gelden dat v

v=O.

Dus als v=o dan voIgt dat het verloop
wordt door (4.5-21).
Als nu v voldoende klein is zodat
continulteit (4.5-21) bij benadering
Als de AMFC-regeling goed werkt zal
klein is, en in het limiet geval zal

van de f out ep gegeven
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Om de fout ~ (uitgaande van v=O of v=O) snel naar ~ te laten
gaan zal de tijdconstante in (4.5-22)

ql + Q2 q2

~ = (4.5-22)
2£Qql

klein moeten zijn.
Dit kan door voor een gegeven £ en n, q2 klein te kiezen t.o.v.
q 1 •

Het limiet geval q2=0 is niet toegestaan omdat dan Q n1et meer
positief deflniet is.

Het voorafgaande is zondermeer uit
algemene geval met n links, want de
ontkoppeld en Q is een diagonaal matrix.
Er voigt dan:

te breiden naar het
matrices A" en B" zijn

~p I = --------. ep i

ni qi + n + q I

(4.5-23)

Q =d i a g ( q 1 , ••• , qn , qn + 1 , ••• , q2 n )

Beschouw nu het volgende numerieke voorbeeld:
n=2 (2 links), £1=1.0 en 0 1 =5.0 i=1,2.
Neem Q=diag(20.10,1.1) dan voigt uit (4.5-23) dat

~p 1 = -4. 4ep 1

Dus door Q=diag(20,10.1,1) te kiezen zal de fout van de eerste
link sneller naar nul geregeld worden dan de fout van de tweede
link.
De performance van de eerste link zal beter zijn dan die van de
tweede link.
Maar de consequentie hiervan is duidelijk; als de fout van een
link snel naar nul geregeld moet worden, zal het daarvoor
benod1gde koppel ook (momentaan) groot moeten kunnen zijn.

In het ~"~-~~III~_en betekent het vooraf gaande da'l door de keuze
van a-cre-per f ormance van de Ii nks t. o. vel kaar be lnv I oed .. k.an
wo"rdeTI, (4.5-23) geeft aan hoe.

I bpg-emerktwordt nogmaals dat dit aIleen geldig is als y.=~ en bij
-benadering geldig zal zijn als y.=~.

Ais y.=~ worden de adaptieve matrices niet aangepast, en een
eventuele fout ~ zal op basis van (4.5-23) naar Q toegaan.
Ais y.~~ dan voigt u1t (4.5-12) en (4.5-13) dat de adaptieve
matrices aangepast worden.
Behalve de matrix Q zijn ~an vooral eok de matrices F, F', G, M,
M' en N van groot belang om de adaptieve matrices zo bij te
stellen dat de fout ~ snel naar Q toegaat.
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In de praktijk zal er altijd een overgangsgebied zijn tussen
een gebied waar geldt dat ~~~ zodat (4.5-23) (bij benadering)
geldig is, en een gebied waar dit zeker niet het geval is en waar
de adaptieregels (4.5-12) en (4.5-13) erg belangrijk zul len zijn.
Een interessante vraag hierbij, gebaseerd op pUblicatie [L11J, is
de volgende:
15 het misschien zo dat het verloop van de foutvector ~ zodanig
is dat allereerst de deelruimte v=O bereikt wordt, waarna
vervolgens binnen deze deelruimte ~ naar ~ toegaat vol gens
(4.5-23) ?
Een antwoord hierop 15 nog nlet gevonden.

39



4.5.5 Keuze van de matrices: een optimalisatie-probleem

Uit de voorafgaande paragrafen is gebleken dat Q een
belangrijke matrix is.
In het geval dat Q een diagonaal matrix is, is de betekenis ervan
tot op zekere hoogte duidelijk.
Echter over de matrices F, F', G, M, M' en N uit de adaptieregels
is tot nog toe aileen in §4.5.3 wat gezegd.

Allereerst wordt opgemerkt dat de vermenigvuldiging van al Ie
elementen van de matrix Q met een constante equivalent is met de
vermenigvuldiging van de elementen van het integrale en het
proportionele deel van de adaptieregels (4.5-12) en (4.5-13) met
eenzelfde constante.
Want worden de elementen van Q vermenigvuldigd met een zekere
factor, dan worden de elementen van ~ vermenigvuldigd met
dezelfde factor.
Daar het referentiemodel ontkoppeld is kan dit bij een diagonale
matrix Q en diagonale matrices F, F', G, M, M', N eventueel per,
link uitgesplitst worden.
D.w.z. als Q=diag(ql, .. qn,qn+l, .. q2n) en qi, qi+n worden met een
factor vermenigvuldigd, dan zal Vi met dezelfde factor
vermenigvuldigd worden, waardoor vervolgens de adaptieve
parameters van link i (1£ rij van dKv(~,t) en P rij van
dK R (~,t» overeenkomstig deze facktor aangepast zul len worden.
Dit voigt rechtsteeks uit (4.5-6), (4.5-5) en (4.5-1) en de
adaptieregels (4.5-12) en (4.5-13).
Zie eventueel ook (4.5-16) en (4.5-17) waar een gedeelte van de
adaptieregels is uitgeschreven voor n=2 met diagonale matrices.
De adaptieve matrices dK v (~,t) en dK R (~,t) zullen dus bij
gelijkblijvende F, F', G, M, M' en N sterker aangepast worden als
de elementen van Q vergroot worden.
Men zou ook de elementen van de matrices F, F', M en M' kunnen
vergroten en Q gelijk houden, het effect blijft gelijk.

(4.5-13) heeft men dan vervolgens
M, M' en N terbeschikking om het

op het te regelen proces: de

Laten we uitgaan van een zekere diagonale matrix Q.
Hoe Q gekozen moet worden is eigenlijk al een probleem
maar met wat zojuist gezegd is en met §4.5.4 heeft men
enig idee hoe dit zou moeten.
In de adaptieregels (4.5-12) en
nog de matr ices F, F' , G,
adaptiemechanisme af te stemmen
robot.

opzich,
toch al

kan gezegd worden dat als de verhouding
integraal deel in de adaptieregels (4.5-12)
dat dan de fout ~ snel naar nul geregeld

In het algemeen
proportioneel deel en
en (4.5-13) groot is,
zal worden.
Dit komt omdat het proportionele deel direct reageert op een fout
~, terwijl het integrale deel i.h.a. wat trager is.
Echter bij het snel wegregelen van de fout ~ moeten daarvoor ook
de benodigde (momentane) grote koppels geleverd kunnen worden.
Beschouw het extreme geval dat het integrale deel nul is.
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dus kanen

IEchter, de adaptieve matrices zouden dan aileen kunnen bestaan
lals er tout een ~ is, terwijl het nou net de bedoeling is dat met
deze adaptieve matrices de fout ~ weggeregeld wordt.

IDe adaptieve matrices dienen hun waarde te behouden,
het integrale deel niet gemist worden.

IVandaar ook dat de matrices F, G, M en N positief definiet moe ten
, /zi jn.

In het andere extreme geval dat het proportionele deel nul is,
zal de aanpassing van de adaptieve matrices traag zijn.
Duidelijk is dat er ergens een zeker optimum van de verhouding
proportioneel deel en integraal deel zal zijn.
Dit optimum zal afhangen van de te regelen robot, de maximale
koppels die door de motoren geleverd kunnen worden en de
maximaal toelaatbare tout ~.

Op basis hiervan zal ook de structuur van de matrices F, F', G,
M, M'en N gekozen moe ten worden.
~aTl:t:_-!!!.~t_A_a.z..ILJ!I_~!r~ ce s wor d t bepaa I d hoe de tnf 0 rll!a tie vaT! .ge
!J .nk__s (i n de v 0 r m van e j, r len y j. i = 1 , • • n) ge b r u i k t zEd w0 r den
voor het bi t!::~_~)_}_en van de adaptieve pa~ameters in dK v en dK Il •

Het probleem zal nu duidelijk zijn:
Hoe kies je F, F', G, M, M', N maar ook Q opdat het
adaptiemechanisme optimaal afgestemd is op de te regelen robot.
Om hier achter te komen zou men een performance index kunnen
optimaliseren, bijvoorbeeld (zie ook appendix A):

(4.5-24)

Hierin is H een positief definiete matrix.
Een robot is een niet-lineair proces.
Daarom zal de optimalisering van een performance index van de
vorm (4.5-24) m.b.t. het AMFC-systeem een ingewikkeld
mathematisch probleem zijn, waarvan niet eens zeker is of dit wei
op te lossen is.
Bij het oplossen van dit probleem moeten dan eigenlijk ook nog
randvoorwaarden gesteld worden m.b.t de maximaal door de motor en
te leveren koppels.

Misschien dat men zou kunnen beginnen met een lineairisering
van de robotbeschrijving (3-4) rondom een zeker werkpunt en dan
uitgaande hiervan trachten een performance index van de vorm
(4.5-24) te optimaliseren.
Dit optimum zal dan slechts rondom dit werkpunt echt optimaal
z ijn.
Echter gezien het aantal vrijheidsgraden dat men terbeschikking
heeft in de matrices F, F', G, M, M', N en Q (ze hoeven 'aileen
maar' positiet (semi-) definiet te zijn), blijtt de optimalisatie
een ingewikkeld probleem.

Het optimalisatie-probleem zoals hierboven geschetst, is
daarom nog niet opgelost.
De keuze van de matrices F, F', G, M, M', N en Q kan vooralsnog
aileen maar gebeuren op de algemene inzichten zoals
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die in deze paragraaf en in voorafgaande paragrafen ter sprake
zijn gekomen.
M.b.v. simulaties zou dan het een en ander tot op zekere hoogte
geoptimaliseerd en gecontroleerd kunnen worden.
Overigens blijkt uit simulaties (zie HS) dat als voor F, F', G,
M, M', N en Q diagonaal matrices genomen worden redelijk goede
resultaten behaald kunnen worden.
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4.6 IMPLEMENTATIE VAN DE AMFC-REGELING OP

EEN DIGITALE COMPUTER

In het voorafgaande is steeds uitgegaan van een continue
benadering van het proces (de robot), referentiemodel en adaptie
mechanisme.
Voor toepassing in de praktijk is een discretisatie meestal
noodzakelijk omdat de regeling i.h.a. met behulp van een digitale
computer gerealiseerd zal worden.
Maar ook voor de simulaties die met behulp van een digitale
computer gedaan zullen worden is een discretisatie noodzakelijk.
Hierbij wordt dan uitgegaan van de continue benadering en er
wordt een bemonsteringstijd gekozen die zo klein is in verhouding
tot de dynamica van het systeem dat het bemonsterings-proces geen
i nv 1oed heef t.

Het continue referentiemodel moet bij de discretisatie worden
vervangen door een discreet referentiemodel.
Dit gebeurt door de in- en uitgangen van het referentiemodel te
voorzien van sample & holds:

_Jt_--,/ _Jt_(k_'

fig. 4.6-1 Gediscretiseerd referentiemodel

De toestandsvergelijking van dit discrete referentiemodel wordt
gegeven door [L12]:

waarin

0(T) = L-I{(SI-AII)-I}]
t=T

(4.6-1)

(4.6-2)

(4.6-3)

en T is de sampletijd.
Daar het referentiemodel ontkoppeld is kan men zich bij de
berekening van 0(T) en reT) beperken tot een het referentiemodel
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van een enkele link.
De resultaten van deze berekeningen staan in appendix D.

In de adaptieregels
discretisatie de integraal
dan:

k

(4.5-12) en (4.5-13)
vervangen door een som,

wordt bij
we krijgen

de

(4.6-4)
I • I

k

(4.6-5)
I • I

Opgemerkt wordt dat het ook mogelijk is om vanuit een
discrete beschrijving van het AMFC-systeem discrete adaptie
regels at te leiden [L1J.
Hierbij wordt dan weer gebruik gemaakt van de hyperstabiliteits
en positiviteits beginselen, net zoals in het continue geval.
Echter het blijkt dat de atleiding van de discrete adaptieregels
niet geheel parallel verloopt aan de continue afleiding.
We gaan hier niet verder op in.
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5. SIMULATIES AMFC-REGELING VAN EEN ROBOT

5.1 UITGANGSPUNTEN

gemaakt van een bestaande computer
van een robotmodel zoals in H3

op de

computerdigitaleeen

differentiaalvergelijking (3-2)
verwijzen we naar [L4] en [L5].

In dit hoofdstuk zullen simulaties van de AMFC-regeling van
een robot met 2 links besproken worden.
De simulaties worden gedaan m.b.v.
(MicroVax II).
Er wordt hierbij gebruik
implementatie (in Fortran)
besproken.
In deze paragraaf worden de gegevens besproken die nodig zijn om
de specifieke robot-configuratie, zoals hieronder beschreven, te
kunnen simuleren.
Voor de manier waarop
computer wordt opgelost,

Bij de simulaties wordt een 'ideale'
uit 2 links, zie fig. 5.1-1.

robot genomen bestaande

link 2

link 1
r', :
,~ I I
,. I I

I I
I

I Z I

:rr-'YI I
I I

: x :
I I

L.~I ,

: :
I ,

I I:rrz
: YI r

I I
I I
I X I
I I

IL __I

fig. 5.1-1 Robotconfiguratie zoals gebruikt
bij de simulaties

De toestandsvector van deze robot wordt overeenkomstig (3-3)
gegeven door: ~ = [YP1'YP2'YY1'YY2]T=[ql,q2'~1'~2]T.

We beperken ons tot een dergelijke robot met 2 links omdat
hiermee de resultaten van de simulaties eenvoudiger te
interpreteren zijn.
Tevens zijn 2 links voldoende om de essentiele eigenschappen van
een robot, namelijk de koppeling tussen de links, te
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introduceren.

de
de

met
dat

het locale stelsel samenvallen
van de betreffende link, voIgt

elke link een diagonaalmatrix is:

De robot uit fig. 5.1-1 wordt opgebouwd gedacht uit twee
dunne links van elk 5 Kg en 1 m lengte.
De rotatie-assen zijn evenwijdig aan de z-as van het inertiele
assenstelsel en aan de z-assen van de locale assenstelsels van
elke link.
Een locale assenstelsel wordt in het massamiddelpunt van elke
link gekozen en de assen van dit locale stelsel zijn evenwijdig
aan de hoofdtraagheidsassen van elke link [L4l.
Behalve het aantal links, Massa van elke link en de lengte van
elke link, hebben we verder voor het robot-simulatieprogramma
nog de traagheidsmatrix van elke link t.o.v. zijn locale
assenstelsel nodig.
Daar de assen van
hoofdtraagheidsassen
traagheidsmatrix van

i=1,2 (5.1-1)

Het traagheidsmoment van een dunne staat (met lengte I en
Massa m) t.o.v. een as door het midden loodrecht op de staat is
gelijk aan: m1 2 /12.
De links zijn gelijk en dus voigt voor elke link dat j~=O Kgm 2

(want het is een dunne staat) en j;=j;=0.41667 Kgm 2 •

Otwel:

J:= diag(O, 0.41667, 0.41667) i=l,2 (5.1-2)

j~ en j: doen er in teite niet toe omdat de links aileen rondom
een as evenwijdig aan een z-as roteren.

De beginposite (met ~v=Q) wordt overeenkomstig de stabiele
nul I even wi c h t 5 po 5 i tie :u =Q g e k 0 zen, d u 5 ~o =Q.
M.b.v. het robot-simulatieprogramma voIgt dat de inertiematrix
J(~=Q'> (zie (3-2» van de robotconfiguratie zoals in fig. 5.1-1.
geIijk is aan (subroutine SQDRV, matrix B):

13.333
J (~o =Q.) = [

4.167

4.167 ]

1. 667
(5.1-3)

Het referentiemodel wordt voor beide links gelijk genomen,
zodat het gewenste gedrag van elke link gelijk is.
Er wordt steeds uitgegaan van ~1=1.0 (kritisch gedempt) en 0 1 =5.0
rad/s, i=1,2.
De output van het re f erent i emode I xp 1 bere i kt dan b i j een
stapfunctie als input, zijn eindwaarde in ongeveer 1.5 s.
lndien de robot het referentiemodel goed voIgt, betekent dit dat
de gemiddelde rotatiesnelheid van een link dan ongeveer
0.21 rad/s (=38 -Is) zal zijn.

De
m.b.v.

constante matrices
(4.4-2) en (4.4-3):

Kv en KR kunnen nu berekend worden
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[
333.333 104.168 133.333 41.667

]Ky =
104.168 41.667 41.667 16.668

[
333.333 104.168 ,

Kit = J104.168 41.667

(5.1-4)

(5.1-5)

Omdat de tweede link vast 2it aan de eerste link, is het totale
dynamische gedrag van de eerste link trager dan het dynamische
gedrag van de tweede link.
Dit komt tot uiting in de diagonaal elementen van de
inertiematrix J: (J)II)(J)22 (2ie (5.1-3».
Ais gevolg hiervan 2ien we ook dat (KY )I,)(KY )2, en
(Kit ) I , ) (Kit ) 2 , •

De elementen in de eerste rij van Ky en Kit die het lineaire
stuursignaal (samen met ~ en ~ ) van de eerste link bepalen, 2ijn
dus groter dan die van de tweede rij van Kv en Kit die het
lineaire stuursignaal van de tweede link bepalen.

Bij de simulaties wordt steeds een sampletijd van
0.001 s = 1 ms genomen, dit blijkt voldoende klein te 2ijn.
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5.2 SIMULATIES MET HET ONTKOPPELD ADAPTIEMECHANISME

Er wordt uitgegaan van de robot in fig. 5.1-1.
Voor elke link nemen we de ontkoppelde adaptieregels (4.5-14) en
(4.4-15).
Dan voIgt voor de adaptieve feedbackmatrix van het systeem:

(5.2-1)

waarbij dan [dkpi (Vi ,t), dk..,i (Vi ,t)], i=1,2 gegeven wordt door
(4.5-14).
Voor de adaptieve feedforward matrix van het systeem voIgt:

(5.2-2)

i=1,2 gegeven door (4.5-15).
en dK R (0) worden gelijk aan 0 genomen,

Hierin wordt dk R i (Vi' t),
De beginwaarden dK y (0)
zie §4.4.
De toestandsvector van de robot wordt gegeven door
~ = [yp" yp 2, y.." , y.., 2 ] T = [ql , q2 '~I ,~:z ] T •

De input van het referentiemodel is L=[r, ,r2 JT.
De output van het referentiemodel is ~=[XP"XP2,X"'I,X"'2JT.

Verder geldt .£i =1.0, 0, =5.0 rad/5, i=1,2, en de sampletijd
is 1 ms.

de Lyapunoven(4.5-15)
link:
en Q=diag(100.50).

M.b.t. de adaptieregels (4.5-14),
vergelijking (4.5-6) nemen we veor de 1£
t=10. t'=5, G=diag<l,l), m=10, m'=5, n=l
En veor de 2£ I ink wordt genomen:
f=10, t'=5, G=diag(l.l), m=10, m'=5, n=l en Q=diag(50,5).
Deze constanten van het adaptiemechanisme zijn vrij wil lekeur-ig
gekozen, maar ze zijn goed genoeg em aan te tonen dat het
ontkoppelde adaptiemechanisme niet voldeet.

Neem als ingangssignaal voor het referentiemodel van de
11: 1 ink een stapfunctie: rl =1. 0 rad (t~O) en voor de 21: I ink
r2=0.0 rad.
De robotarm zou zich dan als e~n starre link van dubbele lengte
moeten gedragen, want r2=0.0 dus de hoek van de 2£ link, YP2,
mag niet veranderen.
Fig. 5.2-1a laat zien dat de hoek van de 1£ I ink, yp I, de
output van het referentiemodel min of meer voIgt en dat Y~i

convergeert naar de gewenste eindwaarde van 1.0 rad.
In fig. S.2-lb is het verloop van YP2 van de 2£ link weergegeven.
We zien dat als gevolg van de beweging van de l E link en de
traagheid van de 2£ link samen met de zwaartekracht, YP2 negatief
wordt en een maximale afwijking van -0.24 rad heeft.
Verder blijkt dat YP2 slecht, of in het geheel niet, naar de
gewenste eindwaarde van 0.0 rad convergeert.
Het ontkoppelde adaptiemechanisme is bJijkbaar niet instaat om
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II r.f •...sel output "p'
M robot output y ,

(rad)

1. II

L8

L8

L4

L2

LII

11.11 1.5 3.11 4.5 e. II 7.5 51. II TI..JO (5)

_____uf••odel input r
2

II ref, ..odel output "p2

K robot output y 2

(rad)

LlIS

<ontkoppeJd adap.mech.)

L1I8

-L..,

-8.12

-L18

-11.24

LII 1.5 3.11 4.5 e.1I 7.5 51. II TI..JO eli)

fig. 5.2-1b XP2, T2, YP2
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dit te compenseren.

Bekijken we het verloop van de adaptieve parameters van de 2 E

link (2 E rij van dK y ) in fig. 5.2-2, dan blijkt dat
dK y (2,2)=dk p :;l(v.,t) niet of nauwelijks convergeert.
dK y (2,4)=dkl/:;l(v:;l,t) blijkt wei te convergeren.
Verde!' zijn dK y (2,1) en dK y (2,3) inderdaad niet adaptief en gelijk
aan O.

---- dKy (2. 1)
----i!!I!It--- dKy (2. 2)

~ dKy (2.3)

---66--- dKy(2.4)

-15

-3S

-45

-ISS

-75

-liS

S•• 1.5 3.S 4.5 IS.S 7.5 II. S T 1.10 (S)

fig. 5.2-2 Adaptieve parameters van 2 E link

Dat dK y (2,2) niet convergeert kan al5 voigt begrijpelijk worden
gemaakt:

Allereerst is het duidelijk dat er een adaptief stuursignaal
nodig 1s om de 2 E link (en ook P link) in zijn uiteindelijke
pos1tie, die hoort bij L=[1.0, O.OP, te krijgen maar ook om de
2 E link daar te houden.
Het lineaire stuursignaal is namelijk niet voldoende omdat dit
gebaseerd is op de evenwichtsposit1e waar ~(~)=~.

Voor het adaptieve stuursignaal van de 2 E link kunnen we
schr1jven:

(5.2-3)

Omdat r2=0.0 voigt:

(5.2-4)
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Ypz en Yvz zullen uiteindelijk nul moeten worden want rz=O.O.
Omdat een bepaald adaptief stuursignaal noodzakelijk is, voIgt
uit (5.2-4) dat dit stuursignaal bij kleiner wordende ypz en YYZ
aIleen gehandhaafd kan blijven als dK y (2,2) en/of dK y (2,4)
(qua absolute waarde) vergroot worden.
In het limiet geval ypz=Yyz=O zullen dK y (2,2) en/of dK y (2,4) dus
naar • toe moeten.
Dit is ook precies wat we in fig. 5.2-2 zien.
Blijkbaar laat het adaptiemechanisme dKy(2,2) zeer groot worden
om zodoende toch het noodzakelijke adaptieve stuursignaal voor de
2 E 1 ink te genereren.

Ais we rs=O.O en rz=1.0 (stapfunctie) had den genomen treden
dezelfde verschijnselen op bij dK y (l,l).
Echter wordt rs=rz=1.0 genomen, dan blijkt het beschreven effect
niet op te treden.
Beide links volgen nu min of meer het referentiemodel, het
verloop van yps en ypz verschilt niet veel van dat in
fig. 5.2-la.
De adaptieve parameters convergeren nu weI en YPI' Ypz bereiken
hun eindwaarde van 1.0 rad.
Dit kan worden verklaard met (5.2-3) waarin dK R (2,2) nu weI
adaptief zal zijn, en omdat rz=1.0 kan uit de term dK R (2,2)rz het
noodzakelijke adaptieve stuursignaal 'geput' worden, zonder dat
daarvoor adaptieve parameters een zeer grote waarde behoeven aan
te nemen.

Kortom, problemen treden op wanneer ~~n van beide
inputsignalen ra, rz nul is.
Verwacht mag worden dat dit ook het geval zal zijn als een van
beide inputsignalen klein is.
Duidelijk is dat dit probleem principieel niet opgelost kan
worden door andere waarden voor f,f' etc. in het adaptie
mechanisme te kiezen.
Dit probleem kan wei opgelost worden door de kruistermen in dK y
en dK R ook adaptief te laten zijn.
Dan kunnen namelijk het inputsignaal en toestandsgrootheden van
de andere link gebruikt worden om het noadzakelijke adaptieve
stuursignaal voor de betreffende link te genereren.
Trouwens, in het geval dat rl=1.0 en rz=O.O is het adaptieve
stuursignaal voor de tweede link een gevolg van het feit dat
bij de eerste link rs=1.0.
Logisch dat dan daar ook gebruik van gemaakt moet worden in het
adaptiemechanisme, d.w.z. de kruistermen in dK y en dK A maeten
oak adaptief zijn.
Een zelfde verhaal geldt voor het geval dat ra=O.O en rz=1.0.

Ais de invloed van de zwaartekracht nul gesteld wordt, dus
~(~)=~ in (3-4), dan blijkt het ontkoppelde adaptiemechanisme wei
redelijk te voldoen.
Dit komt vermoedelijk ook door de relatief lage snelheid waardoor
de dynamische niet-lineairiteiten klein zijn.
Het zou te ver voeren om hier dieper ap in te gaan.
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Q een onderscheid gemaakt tussen

elementen (Q)II>(Q)22 en
parameters van de Plink
sterker aangepast zullen

5.3 SIMULATIES MET HET GEKOPPELDE ADAPTIEMECHANISME

5.3.1 Algemeen

In §5.3.2 worden een aantal simulaties besproken van een
onbelaste robot zoals in fig. 5.1-1.
In §5.3.3 zal de invloed van een werklast nader bekeken worden.
In beide gevallen wordt uitgegaan van de gekoppelde adaptieregels
(4.5-12) en (4.5-13).
In het geval met diagonaal matrices voor F, F', G, M, M' en N
staat een gedeelte hiervan uitgewerkt in (4.5-16) en (4.5-17).
De kruistermen in dK y en dKR zijn nu dus wei adaptief.
Uit het nu volgende blijkt dat hierdoor de performance van het
regelsysteem verbeterd wordt en waarom dit zo is, werd
beredeneerd in de vorige paragraaf.

Voor het referentiemodel nemen we weer £1=1.0, n l =5.0 rad/s,
1=1,2 en verder is de sampletijd 1 ms.
M.b.t. de adaptieregels (4.5-12), (4.5-13) en de Lyapunov
vergelijking (4.5-6) worden de volgende matrices genomen:

F=diag (10,10)
F'=diag(5,5)
G=diag(l,l,l,l)
M=diag(10,10)
M'=diag(5,5)
N=diag(l,1>
Q=diag(100,50,10,5)

De keuze van deze matrices is voornamelijv. gebaseerd op
ervaring en de algemene inzichten zoals besproken in H4.
We mer ken op dat aileen diagonaal matrices beschouwd worden.
Het blijkt dat hiermee al redelijke resultaten behaald kunnen
worden, maar verder is ook niet bekend welke andere keuze van
matrices tot betere resultaten zou moeten leiden.
Het integrale deel wordt een factor 2 groter genomen dan het
proportionele deel.

Verder wordt m.b.t. matrix
de 1£ en de 2£ I ink.
De adaptieve parameters van de 1£ link (1£ rij van dK y en dK R )

blijken namelijk grotere (absolute) waarden aan te nemen dan die
van de 2£ link (2£ rij van dK y en dK R ).

Dit is geheel overeenkomstig de constante Ky en KR zoals berekend
in §5.1 (zie (5.1-4) en (5.1-5».
Daarom worden in de matrix Q de
(Q)33>(Q)44 genom en zodat de adaptieve
overeenkomstige hun grotere waarden
worden (zie §4.5.5).
Hierdoor zal de performance van beide links globaal het zelfde
z i jn.
Merk op dat als ~=~ (de adaptieve matrices worden dan niet meer
aangepast) de performance van beide links ook gelijk zal zijn
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(zie (4.5-23».
De initial isatie matrices dK" (0)
C4.5-12) en C4.5-13) worden gelijk

en dK Il (0) in de adaptieregels
aan 0 genomen, zie §4.4.

Bij de simulaties wordt vaal' de input 1'\ en 1'2 van het
referentiemodel steeds een positief blokvormig signaal genomen
met een amplitude van 1.0 rad (~ 57°) en een periode van 5.0 s.
Dit signaal zal in het vervolg aangeduid worden met 'blokCt)',
zie fig. 5.3-1.

l'lAD

1.0 +-_...,

0.0 -1-_----L__+-_....l.._....-.4__..L..._-l-_~

11.0 10.0

fig. 5.3-1 Referentiemodel-inputsignaal 'blok(t)'

We beperken ons tot een drietal bewegingen van de robotarm:

1) r\=blok(t), 1'2=0.0
De robotarm zou zich dan moeten gedragen als e~n link van
dubbele lengte.

2) 1'\=0.0, r2=blok(t)
De 1£ link blijft in de vertikale positie naar beneden en de
2£ link beweegt overeenkomstig de blokCt).

3) r\=r2=bloldt)
Beide links maken bloKvormige bewegingen.

De positie
periode van
weergegeven

van de robotarm zoals deze aan het
blok(t) moet zijn, is vaal' elk
in fig. 5.3-2.

eind van een halve
van de bewegingen

(1 ) (2) (3)

,,' I I
1'1

I"
I I
I I
, I
I I

M
I I

: I
I I
I I
I I
: I
~.J

fig. 5.3-2 Positie robotarm aan het eind
van een halve periode
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5.3.2 Simulaties robot zonder werklast

De resultaten zijn weergegeven in fig 5.3-3a tim fig 5.3-3g.
Fig. 5.3-3a en fig. 5.3-3b geven het verloop van YPI resp. YP:Z
weer.
In fig. 5.3-3c zijn ter verduidelijking de positiefouten epi en
ep2 weergegeven.
Duidelijk is te zien dat de eerste periode een soort leer-periode
is.
Tijdens deze eerste beweging zijn de positiefouten maximaal
0.05 rad.
Nadat de robotarm een keer heen en weer is bewogen zijn de
positiefouten maximaal nog maar 0.01 rad.
Ook b Ii jkt dat YP I en Yp:z te I kens naar de gewenste waarde
convergeren, overeenkomstig rl en r:z.

Uit fig. 5.3-3d tim fig. 5.3-3f voigt dat de adaptieve
parameters tijdens de eerste periode sterk aangepast worden.
Daarna blijven de parameters rond een soort gemiddelde waarde
varieren.
Telkens bij een nieuwe halve periode veranderen de adaptieve
parameters sterk.
Uit fig. 5.3-3d voigt dat dK R (1,2) en dK R (2,2) niet adaptief
zijn, dit komt omdat r:z=O.O.
Fig. 5.3-3e en fig. 5.3-3f laten zien dat dK y (1,2), dK y (1,4),
dK y (2,2) en dK y (2,4) nauwelijks veranderen.
Dit is een gevolg van het feit dat het referentiemodel goed
gevolgd wordt, zodat Yp:zzO.O en Yv:zzO.O (r:z=O.O).
Met behulp van (4.5-16) en (4.5-17) is het voorafgaande eenvoudig
in te zien.
De absolute waarde van de adaptieve feedback en feedforward
parameters die wei varieren is ongeveer 15% van de constante
feedback en feedforward parameters (zie (5.1-4) en (5.1-5».

In fig. 5.3-3g zijn de koppels die nodig zijn om de beweging
van de robotarm te realiseren weergegeven.
Het verloop hiervan is geheel in vereenstemming met wat je op
basis van de mechanica mag verwachten.
In het begin van elke halve periode is er een piek en op het eind
van elke halve periode bereiken de koppels een constante
eindwaarde (0.0 in het geval van de evenwichtspositie).
De piek in het begin van elke halve periode is een gevolg van de
grote versnelling die door het referentiemodel telkens opgedrukt
wordt.

Deze piek in het koppel kan als voigt afgeschat worden.
Ga daartoe uit van de evenwichtspositie (begin van elke hele
periode) .
De robotarm beweegt zich nagenoeg als ~~n link van dubbele lengte
want r:z=O.O.
De hoekversnelling van de robotarm is dus gelijk aan de
hoekversnelling van de Plink.
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voigt is de
te leiden uit

het referentiemodel goed
het begin van de beweging af

Ais de robotarm
hoekversnel ling in
(4.2-1>.
Met XP1=0.0 en k~l=O.O voigt dan dat R~1=nirl=25.0 rad/s 2 .
Het benodigde koppel om de robotarm deze versnelling te geven
voigt dan uit (het traagheidsmoment van een dunne staaf t.o.v.
een as loodrecht op het uiteinde wordt gegeven door 1/3mI 2 ):

T=ul=1/3mI2R~1= 1/3(5+5)(1+1)225 = 333.3 Nm.

Op eenzelfde manier kan ook het koppel na een halve per10de
berekend worden, dan voIgt T= -333.3 Nm.
U1t fig. 5.3-3g lezen we 375 Nm resp. -300 Nm af.
Het veschil met 333.3 Nm resp. -333.3 Nm is voornamel1jk te
verklaren uit het feit dat in het begin van een hele per10de de
zwaartekracht tegenwerkt en na een halve per10de de zwaartekracht
meewerkt.
Hierdoor is het benodigde koppel om het referentiemodel te volgen
in het begin van een periode groter en na een halve periode
kleiner.
Het is in feite het adaptiemechanisme dat hiervoor zorgt.

Als deze momentane grote koppels in de praktijk niet
realiseerbaar zijn dan zal de beweging in een aantal kleinere
stappen uitgevoerd moe ten worden, zodat de versnell1ng en dus ook
de koppels beperkt blijven.
Of men moet steile flanken in het inputsignaal rl, i=1,2 zien te
voorkomen.

Van deze simulatie is aileen het verloop van YPI
(fig. 5.3-4a), YPZ (fig. 5.3-4b) en ep (fig. 5.3-4c) weergegeven.
Na een periode blijkt de positiefout ePI resp. ep2 weer sterk
gereduceerd te zijn.
Het verloop van de adaptieve feedback en feedforward parameters
is niet weergegeven.
Die vertonen namelijk een zelfde trend als bij simulatie 1.
Aileen zijn nu dK Il (1,1), dK Il (2,1) niet adaptief en varH!ren
dK y (1,1), dK y (1,3), dK y (2,1) en dK y (2,3) nauwelijks.
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simulatie 3 : rl =blok(t), r2 =blok(t)

Het verloop van YP1, YP2 en ~P is in fig. 5.3-5a tim
fig. 5.3-Sc weergegeven.
Na een periode zijn de positiefouten nog maar maximaal 0.01 rad.
Ook convergeren YPI en YP2 steeds naar de gewenste waarde toe.
De trends in de adaptieve feedback en feedforward parameters
verschillen niet wezenlijk met die van de voorafgaande
simulaties.
Wei is het zo dat aile adaptieve parameters varieren omdat nu r.
en r2 beide ongelijk aan nul zijn.
In fig. S.3-Sd zijn dK y (l,j), j=1, .. ,4 weergegeven.
Omdat rl=r2 en de 1£ link nagenoeg eenzelfde performance heeft
als de 2£ link, vallen de parameters dK y (1,1) en dK y (1,2)
nagenoeg samen.
Het zelfde geldt voor dK y (1,3) en dK y (1,4) (zie eventueel
(4.S-16) en (4.S-17».
De waarde van de adaptieve feedback en feedforward parameters is
steeds ongeveer lS% van de constante feedback en feedforward
parameters.

(de tE

perioden wordt dan nogvolgende

simulaties 1 tim 3 gezegd worden
(4.5-12) en (4.5-13) in staat
een ideale robot met twee links

daaropdein

Samenvattend kan m.b.t. de
dat de gekoppelde adaptieregels
zijn de niet-lineairiteiten van
te compenseren.
In het algemeen kan de eerste beweging van de robot
periode) gezien worden als een soort leer-periode.
De performance van het systeem is dan wat minder.
Tijdens deze eerste periode stellen de adaptieve matrices zich
blijkbaar overeenkomstig de (periodieke) beweging die uitgevoerd
wordt. in.
De performance van het systeem tijdens deze eerste periode kan
verbeterd worden door een andere keuze van matrices F. F'. G, M,
M'. N en Q.
De performance
beter.
Waarschijnlijk kan dit door een andere structuur voor deze
matrices te nemen (niet-diagonaal), zeker kan het door de waarden
van de elementen van de matrices te vergroten.
De adaptieve parameters worden dan sterker (sneller) aangepast.
Echter het een en ander is begrensd, want te grote waarden voor
(F)II, (F' hi etc. blijkt aanleiding te geven tot instabiliteiten
en/of numerieke overflow.

Men zou er aan kunnen denken om de gemiddelde waarde van
de adaptieve feedback en feedforward parameters die bij een
bepaalde beweging behoren op te slaan, zodat ze later eventueel
gebruikt kunnen worden als die bepaalde beweging weer uitgevoerd
gaat worden.
Dit zou vooral van toepassing kunnen zijn bij robots die een
vaste verzameling van bewegingen uit voeren.
Voor elke beweging dienen dan (eenmalig) de daarbij behorende
adaptieve feedback en feedforward matrices bepaald te worden.
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De initialisatie matrices dK y (0) en dKI'I (0) van de adaptieregels
(4.5-12) en (4.5-13) dienen dan niet meer gelijk aan 0, maar
gelijk aan deze gemiddelde waarden genomen te worden.
De performance in de eerste periode zal veel beter zijn en
nagenoeg gelijk aan die van de daarop volgende perioden.
Simulaties bevestigen dit.

Zoals al gezegd gaat het mis wanneer voor de elementen van
de matrices F, F' etc. te grote waarden worden genomen.
Dit blijkt ook te gebeuren wanneer het referentiemodel sneller
gemaakt wordt, d.w.z. als Q, vergroot wordt.
Uitgaande van de hier beschouwde matrices F, F' etc. blijkt er
bij de simulaties numerieke overflow op te treden als Q, groter
dan ongeveer 8.5 rad/s wordt gemaakt.
Worden vervolgens de elementen van Q kleiner gemaakt dan gaat
het weer goed.
De performance van het systeem wordt dan overeenkomstig de
verkleining van (Q)" slechter.
De numerieke overflow kan een gevolg zijn van instabiliteiten die
met de discretisatie te maken hebben (snellere beweging dus de
frequentie-inhoud van de signalen neemt toe, vooral die van ~).

Ook instabiliteiten in het robotmodel mogen niet uitgesloten
worden.
Verder moet men rekening houden met het feit dat de AMFC
theorie is afgeleid voor lineaire processen.
Onder sommige omstandigheden zouden de niet-lineairiteiten in het
robotmodel te groot kunnen worden, waardoor het adaptie
mechanisme het niet meer bij kan werken.
Uit simulaties blijkt in ieder geval dat een grotere snelheid
(grotere Q,) tegen een kleinere nauwkeurigheid (kleinere (Q)II

uitgewisseld kan worden.
Verder onderzoek zal nog nodig zijn om de juiste verklaring
hiervoor te vinden.
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5.3.3 Simulaties robot met werklast

Een veel voorkomende robottaak is dat een werklast wordt
opgepakt en vervolgens ergens anders weer wordt neergezet.
M.b.v. simulaties zal in deze paragraaf worden onderzocht hoe de
AMFC-regeling op deze tijdvariaties reageert.

Het oppakken van een werklast wordt gesimuleerd door op dat
moment de 2 E link te verlengen met 0.4 m, de massa van de 2£
link verandert dan met 0.4*5.0=2.0 Kg.
De totale lengte van de 2 E link bedraagt dan met 'werklast' 1.4 m
en de totale massa is dan 7.0 Kg.
De massatraagheid en het massamiddelpunt van de 2 E link moeten
dan overeenkomstig deze veranderingen aangepast worden.
We beperken ens hier tot simulaties waarbij rl (t)=r2 (t)=blok(t).

simulatie 4

Na een ' leertijd' van S.5 5 wordt de werklast opgepakt.
De robotarm neemt dan de positie in zoals is weergegeven in
fig. 5.3-2 (3).
Vervolgens wordt de robotarm weer terug gebracht naar de
nul/evenwichtspositie waar de werklast wordt los gelaten, dit is
dan op t=9.0 s.
De resultaten zijn in fig. 5.3-Sa tim fig. 5.3-Sg weergegeven.
Fig. 5.3-Sa en fig. 5.3-Sb laten zien dat de robot op t=S.5 5

doorzakt als gevolg van de werklast, en fig. 5.3-Sd laat zien dat
tegelijkertijd de koppels op de links vergroot worden om dit
doorzakken van de robotarm tegen te gaan.
Dit vergroten van de koppels is een reactie van het
adaptiemechanisme.

Nadat de werklast is opgepakt, beweegt de robotarm terug naar
de evenwichtspositie.
In fig. 5.3-Sa en fig 5.3-Sb zien we dat de robotarm even door de
evenwichtspositie heen gaat, maar vervolgens weer terug gaat en
er in tot stilstand komt.
Hier wordt dan de werklast losgelaten op t=9.0 s.
De positiefouten epi en ep2 zijn in fig. 5.3-Sc weergegeven.
De invloed van de werklast is hier duidelijk te zien.
De fout ep2 loopt tijdens het terugbewegen naar de
evenwichtspositie op tot O.OS rad.
In fig. 5.3-Se en fig. 5.3-Sf zijn de adaptieve feedback
parameters weergegeven.
Duidelijk is te zien hoe het adaptiemechanisme de invloed van de
werklast probeert te compenseren.
De relatieve veranderingen in dK v (2,j) zijn groter dan die in
dK v (2,j), j=1, .. ,4.
Dit is logisch omdat de werklast relatief gezien voor de 2£ link
een grotere verandering betekent dan voor de 1£ link.
Het oppakken en weer neerzetten van de werklast blijkt enigzins
door te werken in de daarop volgende bewegingen van de robotarm
(zonder werklast).

SS



M robot output yp'

I I I I I I

rad)

• - ·

I
_r ( r (

·
·

• ~ ·
·..
·

2

\.\ l ~ ·
·
-

2

____ ref.�lOdool input r,

• ref .1lOd00l output xp '

(

J.

L'

L

L

L

L

• I • I J2 JI JI T%.1C CS>

(gekop. adap. mech. + werk 1. )

..

M robot output Yp 2

rad)
I ~l I I T T

-
• - -

.( (- r (
I

·
•

·.. -

2 -
~ \ ~ -

• I-
~ -V

-
2 · I

____ ref.model input '2

• reLlllodel output xp2

L

L

1.

L

L

• I • • J2 JI JI T%.1C CS)

fig. 5.3-6b r;;r, Xp;;r, Yp;;r (gekop. adap.mech + werkl.)

67



---- po•• fout "p,-xp,·Yp'
• poo.fout "p2-xp2-Yp2

(rad)

L_

L ....

L"

L_

--. ....
• II 12 15 II TI.10 cs~

fig. 5.3-6c epl, ep2 (gekop. adap.mech + werkJ.

koppel 1e link
• koppel 2e link

(Nrn)

-
•

--
• • I 12 15 II TI.1C cs~

fig. S.3-6d Koppels Ul, U2 (gekop. adap.mech + werkl.)

68



---- ~"C1. l)
---1......- ..c" Cl. 2)

" ~"Cl••)

- ......-- ~"C1. 4)

•

11

•

-11

-.

• a e II 12 15 II TI.JC CS'

fig.5.3-6e dK y (l,j) (gekop. adap. mech + werk 1. )

---- ~,,(2. l)
- .............- .c" (2. 2)

" ~,,(2••)

- .......-- ~,,(2. 4)

-J2

12

•

•

-J8

..

• I • II 12 15 II
TI.JD (5)

fig. 5.3-6f dK y (2,j) (gekop. adap.mech + werkl.)

69



slmulatle 5

Net als bij simulatie 4 wordt hier de werklast op t=6.5 s
opgepakt.
Echter de werklast wordt nu niet meer losgelaten.
De resultaten van deze simulat1e zijn te z1en in fig. 5.3-7a en
in fig. S.3-7b waar YPI resp. YP2 zijn weergegeven.
Op t=6.5 s zakt de robotarm weer iets door.
In de daarop volgende bewegingen van de robotarm zien we dat het
adapt1emechan1sme moeite heeft om het doorsch1eten van de
rorobotarm (vooral de 2 E link) bij de nul/evenw1chtspos1tle, als
gevolg van de werklast, te voorkomen.
D1t in tegenstel11ng tot de beweging waarb1j de robotarm wordt
u1tgeklapt; daar treedt niet of nauwel1jks overshoot op.
De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het feit dat tijdens de
beweging naar de evenwichtspostie de inputs1gnalen rl en r2 nul
zijn, zodat de adaptieve feedforward is uitgeschakeld.
En verder zijn YPI en YP2 rondom de evenwichtspositie vrij klein.
Blijkbaar te klein om voor een snel Ie aanpassing van de adaptieve
feedback parameters te zorgen zonder dat daarbij de fout ~ te
groot wordt.

Samenvattend kan van simulaties 4 en 5 gezegd worden dat het
het adaptiemechanisme de invloed van de werklast tracht te
compenseren en hier ook behoorlijk in slaagt.
De performance van het systeern is hierbij wat minder rondom de
nul/evenwichtsposit5e.
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het m.b.v. MRAS-techn1eken, die
processen, mogel1jk 1s een (n1et-

MRAS-regel1ng 1s 1n
onderzocht.
bl1jkt echter dat

6. CONCLUSIES

Een eerste stap in de richt1ng van een MRAS-regel1ng voor
1ndustriele robots is gezet.
Het onderzoek toont aan dat
ontw1kkeld z1jn voor 11nea1re
11nea1re> RR-robot te regelen.
In vergel1jk1ng met andere regelmethoden zal b1j een MRAS
regel1ng, gez1en de regelstuctuur en het adapt1emechan1sme, het
rekenwerk beperkt z1jn.

M.b.t. het adapt1emechan1sme van een
eerste 1nstant1e een ontkoppelde adapt1eregel
Als gevolg van de structuur van de robot
koppel1ng 1n de adapt1eregel noodzakel1jk 1s.
S1mulaties laten zien dat het adapt1emechan1sme met de gekoppeJde
adapt1eregel 1n staat 1s om de n1et-11neair1teiten 1n
de robot, maar ook de parametervariat1es ten gevolge van een
variabele werklast goeddeels te compenseren.

Onder de voorwaarde dat men 1nstabil1teiten en/of numer1eke
overflow wil voorkomen, blijken bij de simulat1es snelheid van de
robotarm en nauwkeurighe1d 1n de pos1tie van de robotarm
uitwisselbaar te zijn.

De adaptieregel van de MRAS-regeling bevat een groot aantal
vr1je parameters d1e 1npr1ncipe opt1maal gekozen kunnen worden.
Dit geeft aanleiding tot een optimal1satie-probleem dat nog niet
1s opgelost.
Op dat punt is verder onderzoek nod1g.
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7. AANBEVELINGEN

In het huidige werk zijn nog een aantal punten overgebleven.
In §4.5.2 is in eerste instantie gekozen voor D=B~P, echter
de keuze D=BJP is ook een mogelijkheid en zal nog verder
uitgewerkt moe ten worden.

Ook is het optimalisatie-probleem van de MRAS-regeling m.b.t.
de robot nog niet opgelost.
Aanbevolen wordt dit optimalisatie-probleem op te lossen, of dat
in ieder geval geprobeerd wordt hiervoor een soort vuistregel op
te stellen.
Hierdoor wordt een gemotiveerde en dus betere keuze van de
matrices F, F' etc. mogelijk gemaakt.

Verder is hier een zekere gekoppelde adaptieregel uitgewerkt.
Echter in de literatuur komen nog andere adaptieregels voor.
Een aantal daarvan zijn gebaseerd op de Unit Vector (UV> methode.
Het verdient sterk de aanbeveling om te onderzoeken of deze ook
geschikt, of misschien wei beter geschikt zijn dan de adaptieregel
die we hier besproken hebben.
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APPENDIX A

MODEL REFERENTIE ADAPTIEVE SYSTEMEN (MRAS)

In deze appendix
theorie [L1J, [L2J,

Inhoud:

worden de hoofdpunten van de algemene MRAS
[L3J besproken.

biz.
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Toestandsbeschrijving MRAS
Probleem omschrijving en equivalente
representatie van een MRAS.
Stabiliteit

A.4.1 Algemeen
A.4.2 Positieve dynamische systemen
A.4.3 Hyperstabiliteit

Ontwerp MRAS m.b.v. hyperstabiliteit
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A.1 UITGANGSPUNTEN MRAS-THEORIE

Voor het ontwerpen van
theoretische bewijsvoeringen,
nader omschreven te worden.
We beperKen ons in het vervolg
van het algemene schema dat in

een MRAS, met name ten behoeve van
dienen een aantal uitgangspunten

tot parameteradaptie en gaan uit
fig. A.l-l is gegeven.

~II!

MODI!\...

ADAPTII!
MECHANIIIME

fig. A.l-l Algemene MRAS (parameteradaptie)

In fig. A.l-l is spraKe van een 'aanpasbaar systeem'.
In het geval van een MRAS-regeling zal dit aanpasbare systeem
bestaan uit een regelaar en een proces.
Het referentiemodel specificeert dan het gewenste proces-gedrag.
Ais er sprake is van identificatie m.b.v. een MRAS zal dit
aanpasbare systeem bestaan uit een aanpasbaar model van het te
identificeren proces.
Het proces dat geidentificeerd moet worden staat dan op de plaats
van het referentiemodel.

Het aanpasbare systeem en het referentiemodel moeten aan een
aantal eisen voldoen.

De uitgangspunten zijn:

~ Het referentiemodel 1s een 11nea1r t1jd-1nvar1ant systeem.
2 Het referent1emodel en het aanpasbare systeem z1jn van gel1jKe

orde.
~ Aile parameters van het aanpasbare systeem z1jn voor adapt1e

toeganKel1jK.
4 Gedurende het adapt1eproces hangen de parameters van het

aanpasbare systeem aIleen af van het adapt1emechan1sme.
Dit impliceert dat een te regelen proces t1jd-1nvar1ant is.

~ Behalve de inputvector L werKen er geen andere externe s1gnalen
op het systeem, dus oak geen ruis.

~ Het 1nitiele verschil tussen de parameters van het
referentiemodel en die van het aanpasbare systeem zijn onbekend.

Z De foutvector ~ is meetbaar.
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Nu al kan gezegd worden dat aan deze ultgangspunten In de
praktijk lang nlet altijd voldaan kan worden, bljvoorbeeld:

~ Het referentlemodel en het aanpasbare systeem zljn niet van
gelijke orde.

~ De parameters van het aanpasbare systeem hangen niet aileen af
van het adaptle-mechanlsme maar kunnen ook aan andere
veranderlngen onderhevlg zljn.
Bljvoorbeeld als een te regelen proces tljdvarlant is.

3 Ruls is in de praktljk onvermljdelljk.

Ondanks de verschillen tussen de theoretlsche ultgangspunten en
de realltelt, blljkt dat een MRAS gebaseerd op deze theorle In de
praktljk goed bruikbaar is.
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A.2 TOESTANDSBESCHRIJVING MRAS

Er wordt uitgegaan van het schema zoals in fig. A.l-l is
gegeven.
Het referentiemodel heeft de algemene vorm:

II = A,,!.. + B,,!.. !..(0) =!..o ] (A.2-l>

De vector r ER" is de inputvector en !.. E R" is de toestands
vector.
Verder zijn A" E R"xRN en B" E R"xR" constante matrices die
in het algemeen bij een stabiel en volledig regelbaar
referentiemodel behoren.

Het aanpasbare systeem wordt beschreven door
adaptie):

(parameter-

~ = A. (~. t) ~ + B. (~, t )!.. , ~ ( 0 ) =~o , ( A • 2 - 2 )
A. (O)=A. (~(O),O)=A.o,
B. (O)=B. (~(O),O)=B.o ]

Hierin is ~ E RN de toestandsvector, As (~.t)

(E RNxRN resp. E RNXR" ) zijn tijdvariante
termen tenminste afhangen van de foutvector
regel.
De foutvector ~ wordt gegeven door:

en Bs(~,t)

matrices waarvan de
~ d.m.v. een adaptie-

(A.Z-3)

voorafgaande de toestandsgrootheden van het
aanpasbaar systeem tevens de uitgangs-

waarbij dit niet
gebruikt worden.
verder op in.

Merk op dat in het
referentiemodel en
grootheden zijn.
In die gevallen
schatters/filters
We gaan hier niet

zo is kunnen toestands-

Voor later gebruik is het handig om in de toestands
beschrijving van een MRAS de foutvector ~ te betrekken.
Door (A.2-2) af te trekken van (A.2-1) en gebruik te maken van
(A.2-3) krijgen we

~ = II - ~ = A,,!.. - A. (!.., t )~ + [B.. - B. (!... t) ]!.. (A.2-4)

Door er rechts van het gelijkteken A.. ~ van af te trekken en er
vervolgens weer A,,~ bij op te tellen wordt (A.2-4)
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A.3 PROBLEEM OMSCHRIJVING EN EQUIVALENTE

REPRESENTATIE VAN EEN MRAS

Het eigenlijke probleem dat m.b.t.
worden kan als voIgt worden omschreven:

een MRAS opgelost moet

Gegeven een onbekend verschil op t=to tussen de parameters van
het referentiemodel en die van het aanpasbare systeem
( A" - A. (to), B" - B. (to) ) en een bekende foutvector
~(tD) = ~(to) - ~(to), vind een adaptieregel onafhankelijk van de
begincondities die een perfecte asymptotische adaptie garandeert:

lim [~( t) -~( t) J = lim ~(t> =Q. (A.3-1)
t •• t • •

lim A. (t) = A" (A.3-2)
t • •

lim B. ( t> = B" (A.3-3)
t ••

voor aile continue vectorfuncties
kwadratische Index of Performance,
wordt van de vorm:

L. waarbij eventueel nog een
(IP)R", geminimaliseerd

:-

(IP)R" = Jm{(~_~)TP(1i.-:i..) + Tr(A"-As)TQ(A"-As )]
to

+ Tr(B"-B.)T}HB"-Bs)]}dt (A.3-4)

Het probleem van de asymptotische adaptie
als een stabiliteitsprobleem.
Definieer ~ als nieuwe toestandsvector van
to=O, dan moet, gegeven een ~(O), het systeem
stabiel zijn zodat lim ~(t)=Q..

t • •

kan gezien worden

het systeem en stel
globaal asymptotisch

Verder moet nog gespecificeerd worden onder welke condities
(A.3-2) en (A.3-3) geldig zijn.
Dit laatste blijkt aIleen eisen aan het ingangssignaal LOP te
leggen, nameIijk dat L voidoende informatie moet bevatten, en is
vooral van belang bij identificatie problemen.
Indien er sprake is van AMFC dient in (A.3-4) de term
(~_~)TP(~-:i..) zwaar gewogen te worden en bij identificatie de
andere twee termen in (A.3-4).

Ais eerste wordt getracht adaptieregeis te vinden die giobale
asymptotische stabiliteit garanderen.
Binnen deze verzameling adaptieregels kan dan worden gezocht naar
die adaptieregel die het beste voldoet aan de gestelde Index of
Performance.

In het geval van parameteradaptie dient er dus een adaptieregel
gevonden te worden die de matrices A. (~,t) en B. (~,t) zo bijstelt
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dat ~ naar nul toe gaat voor elke input ~.

In het algemeen zal het adaptie-mechanisme een gehe~genwerking

moe ten hebben zodat goede waarden, die eens voor AI en BI

gevonden zijn, bewaard blijven.
Dit houdt dus in dat de waarden van de aanpasbare parameters op
tijdstip t niet aileen afhangen van ~(t) maar ook van het
verleden: ~(T), OiTit (to=O).
Daarom kan in het algemeen geschreven worden (to=O):

AI (~, t) = F (~, t, T) + AI (0) OiTit (A.3-S)

B I (~,t) = G(~,t,T) + BI (0) O:iTit (A.3-6)

Herschrijven van (A.2-S) uit §A.2 m.b.v. (A.3-S) en (A.3-6)
levert de volgende eguivalente beschrijving van een MRAS:

!t. = A,,~ + [A" -A. (0) -F(~,t,T)]:i.

(A.3-7)

Het schema hiervan is gegeven in fig. A.3-1 en laat zien dat dit
equivalente systeem de vorm heeft van een feedback systeem met
een lineair tijd-invariant feedforward deel en een niet-lineair
tijdvariant feedback deel.

~-- I~_'~j~~l.DS ~
I I
, I

r-~;"'+l{.1. J r-.a.---r__'!-:--------,

I
I.
I
I
I
I
I
I
• I
~----------------- J

+

j---------------------------a~.~~••~r_JUUUl~ar.l.a'_________ ___,
: :L "" 10J -_ :
, I
, I

: ~~~n:
• I
• I

: + :
I
I
I,
I
I
I
I
I
I
I

~------------------------------------------- J

fig. A.3-1 Equivalente MRAS-representatie

Het probleem van de asymptotische adaptie kan nu geformuleerd
worden als:

Bepaal F(~,t,T) en G(~,t,T) zodanig dat het equivalente systeem
gedefinieerd door (A.3-7) globaal asymptotisch stabiel is voor
elke ~(O), A" - A.(O) en B" - B.(O).

De nog te bespreken hyperstabiliteits-theorie zegt dat de
stabi I iteit van een nie-'f~lTn-eafr-fiTdva-rTa-nt-feedbacksysteem dat
gesplitst kan worden in een lineair tijd-invariant feedforward
deel en een niet-Jineair tijdvariant feedback deel, aileen
bepaald wordt door het lineaire tijd-invariante deel als het
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niet-lineaire tijd-variante deel aan bepaalde voorwaarden
vo I doeL
Fig. A.3-1 laat zien dat een dergelijke opsplitsing in een
lineair tijd-invariant feedforward deel en een niet-lineair tijd
variant feedback deel hier mogelijk is.

Omdat A" in feite al gespecificeerd is, is het logisch om aan
y het lineaire deel een z.g.n. compensator toe te voegen.

We definU!ren:

Y.. = D~ (A.3-8)

De matrix D zal uiteindelijk zo gekozen moeten worden dat het
lineaire deel voldoet aan de stabiliteits-voorwaarden die door
de hyperstabiliteits-theorie worden gegeven.
De matrix D is hiermee infeite het eerste onderdeel van het
adaptiemechanisme.

Vergelijking (A.3-5) en (A.3-6) brengen de geheugenwerking van
het adaptiemechanisme tot uitdrukking.
Dit kan nog verder uitgewerkt worden als voigt:

rt
A.(~,t)= Ae(Y..,t)=oJ21(Y..,t,T)dT +22 (Y..,t) +Ae(O) (A.3-9)

(A.3-10)

'De integraaltermen vertegenwoordigen het geheugen van het
adaptiemechanisme.
De andere twee termen 22 en 8 2 zijn transient termen die aileen
van y"(t) afhangen en niet van het verleden.
Deze transient termen zijn nul als Y..=~, ~=~, aileen het integraal
deel is dan nag van belang.
De matrices 21, 22 (E RN XRN) en ai, 8:z (E RN xR") zijn niet-
lineaire tijd-varierende matrices welke samen met (A.3-8) het
adaptiemechanisme beschrijven.

Als we in (A.2-5) A. (~, t) en B. (~, t) vervangen door (A.3-9) en
(A.3-10) en verder gebruik maken van (A.3-8), dan wordt een MRAS
beschreven door het volgende stelsel vergelijkingen:

~ = A" ~ + I ~I

Y.. = D~

~ = -~I = loP, (y",t,T)dT +~2 (y.., t) +A. (0) -A" }~

(A.3-11)

(A.3-12)
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Het schema van deze eguivalente feedback
MRAS is gegeven in fig. A.3-2.

representatie van een

~ DJJL~~lla.~__~ll~~~l.as_________ ___•

~ AaIOI-Aa

I. (~. t. T)

I. (~. t)

8 1 (::!.' t. T)

e. (~. t)

.
-------------------------------------------------------------------------------------,

fig. A.3-2 Equivalente representatie van een MRAS

Het probleem wordt nu:

Bepaal D, ~I' ~z, at en az zodanig dat het equivalente systeem
gegeven door (A.3-11> tim (A.3-13) (fig. A.3-2) globaal
asymptotisch stabiel is voor elke ~(O), AM-A.CO), 8 M-8.(0).
Dit is dus een stabiliteitsprobleem.
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te zijn.
met de

worden,

A.4 STABILITEIT

A.4.1 Algemeen

In het voorafgaande is het probleem van het vinden van adaptie
regels in feite omgevormd tot een stabiliteitsprobleem.
Door dit stabiliteitsprobleem op te lossen kunnen geschikte
adaptieregels gevonden worden.

Een andere manier om adaptieregels te vinden zou de methode
m.b.v. gevoeligheids-analyses kunnen zijn.
Hierbij wordt gewerkt met gevoeligheids-coeficienten <gradienten)
waarmee de richting bepaald wordt waarin de parameters gevarieerd
moe ten worden zodat een bepaald criterium wordt geoptimaliseerd.
Echter de stabiliteit van het aldus gevonden systeem kan niet
gegarandeerd worden en extra stabiliteitsbewijzen zijn
noodzakelijk.

Hier zal echter uitgegaan worden van een algemene stabiliteits
theorie.
Stabiliteits-theorieen geven naast het stabiliteitsbewijs
ook de adaptieregels.
Methoden die in dit kader geschikt zijn voor het bewijzen van de
stabiliteit van niet-lineaire systemen zijn de 2£ methode van
Lyapunov en de hyperstabiliteits-methode.
De hyperstabiliteits-methode blijkt hier beter toepasbaar
Het verschil met de methode van Lyapunov is niet dat
hyperstabiliteits-methode andere adaptieregels gevonden
maar de manier waarop.
Alvorens de hyperstabiliteits-theorie te bespreken is het
noodzakelijk om eerst nader in te gaan op het positief zijn van
een systeem.
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A.4.2 Positieve Dynamische Systemen

Een dynamisch systeem van de vorm

~(t) = f.[~(t), t, !:!.(t)] ~(to) = ~o (A.4-l)

(A.4-2)

~(t) E R", !:!.( t), ~(t) E R", t E [to, G1)

heet positief als de integraal van het inprodukt van ingang !:!. en
u i t ga n g ~ v 0 0 rei ke t I' ~o en!:!. i n de v 0 r m

geschreven kan worden, waarbij
~(~,t)~O voor elke t l ~to, ~ E R",

moet gelden
!:!. E R" [L2J.

dat h(~,!:!.,t);;:O en

Dit begrip is van belang m.b.t. de hyperstabiliteit van een
systeem.

P< Een EE._~-.!.._~_ie! ~y~_t_~e_~_wordt in de 1 iteratuur ook wei een
dissipatief systeem genoemd.

De termen in (A.4-2) hebben fysisch de volgende betekenis:

~T (t)!:!. ( t) : momentaan toegevoerd vermogen

in het tijdsinterval [to, t s ]

toegevoerde energie

momentane toestands-energie

momentaan dissipatief vermogen

in het tijdsinterval [to, t l ]

gedissipeerde energie

Uit (A.4-3) voigt dat de aan het systeem toegevoerde energie op
te splitsen is in een deel dat in de toestandsgrootheden zit en
in een deel dat verbruikt wordt.
Een positief systeem heeft dus geen energiebronnen of beter,
gedraagt zich als of deze niet aanwez1g zijn.
Uit het bovenstaande voigt dat voar een pasitief systeem geldt:
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(A.4-4)

:zodat de door het systeem te leveren energie (minteken ervoor)
nooit groter kan zijn dan de in de begintoestand ~(to) opgeslagen
energie.

Een eenvoudig voorbeeld mag het een en ander verduidelijken.
Beschouw het systeem van fig. A.4-1 bestaande uit een weerstand
en een condensator.

R

~-

fig. A.4-1 Eenvoudig positief systeem

Definieer de stroom i als ingangsgrootheid en de condensator
spanning Vc als toestandsgrootheid van het systeem.
Dan zal altijd gelden dat de door het systeem te leveren energie
Kleiner is dan "lCv~ (0). of we I

(t)i(t>dt (A.4-5)

Vergelijk dit met (A.4-4)
Ook zien we dat op elk moment de totaal toegevoerde energie
opgesplitst kan worden in een deel dat in de condensator zit en
in een deel dat overeenkomt met de dissipatie in de weerstand R.
Analoog aan (A.4-3) kan daarom geschreven worden:

(A.4-6)

Beperken we ons tot een lineair tijd-invariant systeem van de
vorm:

(A.4-7)

(A.4-8)

waarbi j ~(to) =~o. ~ e RN. !:!..:i. e R". dan kan bewezen worden dat
dit systeem positief is d.e.s.d. als de overdrachtsmatrix van dit
systeem:
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H ( s) = D + CO[ s I - A] - 1.B (A.4-9)

een positieve reele overdrachtsmatrix is.
De matrix H(s) is een positieve reele overdrachtsmatrix als geldt:

AIle elementen van H(s) zijn analytisch in het open rechter
halfvlak Re[s])O, dus geen polen in Re[s])O.
Eventuele polen op Re[s]=O zijn enkelvoudig en de residu-matrix
van H(s) is positief semi-definiet.
De matrix H(jw)+HT (-jw) is positief semi-definiet voor aIle
reele w welke geen pool zijn.

In het geval dat D=O kan bewezen worden dat H(s) positief reeel
is, (en dus het systeem van (A.4-7) en (A.4-8) positief) als er een
positief definiete matrix P en een positief semi-definiete matrix
Q' bestaat zodanig dat

ATp + PA = -Q'

BTp = C

(A.4-10)

(A.4-11>

Wordt als eis gesteld dat de elementen van H(s) ook analytisch
moe ten zijn voor Re[s]=O, dus geen polen in Re[s]~O, dan wordt
H(s) een strikt positieve reele overdrachtsmatrix genoemd.
Het systeem gegeven door (A.4-7) en (A.4-8) is dan ook weer
positief.
In het geval D=O kan worden bewezen dat de overdrachtsmatrix
H(s) strikt positief reeel is d.e.s.d. als er een positief
definiete matrix P en een positief definiete matrix Q bestaat
zodanig dat

ATP + PA = -Q

BTp = C

(A.4-12)

(A.4-13)

Deze laatste twee vergelijkingen, evenals een integraal
ongelijkheid van de vorm (A.4-4), zullen later terug te vinden
zijn in de realisering van een asymptotisch stabiele MRAS.
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A.4.3 Hyperstabiliteit

De hyperstabiliteits-theorie doet uitspraken over de
stabiliteit van systemen met de volgende structuur:

LINEAIR
~'- :L

TI.JD-INVARIANT

1(-
,

.v.TEDt

NIn-LINEAIR
.It. TI.JDVARIANT i:L

".V.TEEM

fig. A.4-2 Systeemstructuur m.b.t. hyperstabiliteit
,(I\.

Laat het lineaire tijd~variante feedforward systeem beschreven
worden door:

k = Ali. + Bb!. (A.4-14)

(A.4-15)

b!.. y.. E R"

en het niet-lineaire tijd-variante feedback systeem door de
algemene vorm:

(A.4-16)

~. y.. E R"

in fig. A.4-2 wordt nu (asymptotisch) hyperstabiel
"-~-

genoemd wanneer het globaal (asymptotisch) stabiel is voor aIle
niet-lineaire feedback systemen ~=L(Y..(t).t) die voldoen aan:

c< -H e t 5 Y5 teem

(A.4-17)

Hierin is va een positieve constante.
Deze integraal-ongelijkheid staat bekend als de integraal

~ongelijkheid van Popov.
Voor een positief~eem kan een dergelijke integraal
ongelijkheid altijd opgeschreven worden (zie A4-4).
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Het voorafgaande komt neer op:

~ Het systeem van fig. A.4-2 beschreven door (A.4-14), ·(A.4-1S) en
(A.4-16) is hyperstabiel als geldt dat er een £>0 en een uo>O is
zodanig dat

, t ~ to (A.4-18)

voor aile niet-lineaire tijdvariante feedback systemen
~=L(~(t),t) die voldoen aan (A.4-17).
De toestandsgrootheid ~ van het lineaire tijd-invariante
feedforward systeem is dus begrensd als deze door een nlet
lineair tijdvariant systeem ~=L(~(t),t) dat aan (A.4-17) voldoet
wordt teruggekoppeld.

~ Het systeem van fig. A.4-2 beschreven door (A.4-14), (A.4-1S) en
(A.4-16) is asymptotisch hyperstabiel als geldt:
a) het systeem is hyperstabiel
b) lim ~(t)=~ voor aile niet-lineaire systemen ~=L(~(t),t) die

t • •

aan (A.4-17) voldoen.

M.b.t de asymptotische hyperstabiliteit is de volgende
stelling van belang:

Een nodige en voldoende voorwaarde opdat het systeem beschreven
door (A.4-14), (A.4-1S), (A.4-16) en dat voldoet aan (A.4-17)
asymptotisch hyperstabiel is, is dat de overdrachtsmatrix van het
lineaire tijd-invariante deelsysteem

H(s) = D + C(sI-A)-IB (A.4-19)

een strikt positieve reele overdrachtsmatrix is.
In het geval D=O kunnen (A.4-12) en (A.4-13) gebruikt worden.
Voor het hyperstabiel zijn is het voldoende dat H(s) positief
reeel is.

De asymptotische hyperstabiliteit is van belang voor het ontwerp
van een MRAS want we willen dat lim ~(t)=~.

t ••
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A.5 ONTWERP MRAS m.b.v. HYPERSTABILITEIT

Met behulp van het voorafgaande zijn we nu in staat om de
adaptieregels van een asymptotisch stabiele MRAS af te leiden.
Hiertoe wordt de equivalente representatie van een MRAS uit §A.3
herhaald.

(A.S-l)

(A.S-2)

(A.5-1) en (A.S-2) beschrijven het lineaire tijd-invariante
feedforward deel en (A.S-3) beschrijft het niet-lineaire
tijdvariante feedback dee!. (opmerking: matrix D in (A.S-2) is
een andere matrix dan de matrix D van een algemeen lineaire
systeem zoals in b.v. (A.4-1S) ).

M.b.v. de hyperstabiliteits-theorie voIgt nu :
Zoek ~., §2, e. en 8 2 zodanig dat het niet-lineaire tijdvariante
feedback systeem voldoet aan de Popov integraal ongelijkheid:

t!:o (A.S-4)

Invullen van (A.S-3) hierin geeft dan:

Het probleem van oplossingen vinden voor integraal ongelijkheid
(A.S-S) is in zekere zin vergelijkbaar met het vinden van een
Lyapunov-functie in het geval dat de 2 E methode van Lyapunov
wordt gebrui kt.
Voldoende voorwaarde zodat aan deze ongelijkheid voldaan wordt,
is dat elk van de twee integralen waaruit (A.5-S) bestaat aan
een zelfde ongelijkheid voldoen.
In de literatuur [Ll] staan verschillende oplossingen voor de
matrices ~I' §2, 8 1 en e2 besproken.
Er wordt hier niet verder op ingegaan.
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Nu we weten waaraan de matrices ~I' ~2 etc. moe ten voldoen
en dat daarvoor ook oplossingen zijn, moet nog nagegaan worden
waaraan het lineaire tijd-invariante feedforward systeem moet
voldoen zodat het gehele systeem asymptotisch hyperstabiel is.
De voorwaarde hiervoor is (zie §A.4.3) dat de overdrachtsmatrix
van het lineaire tijd-invariante systeem:

H(s) = D(s!-A)-l (A.S-6)

strikt positief reeel is.
We kunnen nu (A.4-12) en (A.4-13) gebruiken zodat voigt dat H(s)
strikt positief reeel is als geldt:

D = P (A.S-7)

en er een positief definiete matrix Q bestaat zodanig dat:

A~P + PAM = -'1 (A.S-S)

Vergelijking (A.S-S) heeft precies ~~n positief definiete
oplossing P voor elke positief definiete '1, als A" een Hurwitz
matrix is (stabiel referentiemodel).
Dit is meestal het geval.
Ais AM een eigenwaarde 0 heeft dan is H(s) slechts positief reeel
en zal het systeem slechts hyperstabiel zijn.
Dit probleem kan opgelost worden [L1J, we gaan hier niet verder
op in.

Samenvattend ziet een asymptotisch stabiele MRAS er als voigt
uit (A.2-1), (A.2-2), (A.3-S), (A.3-9), (A.3-10) ):

--------------------------------~~~-

&_--------------------------~----------------------r ~6..JVWa_IXJ~, _

:L :L

,-------.-___________ _ ~6eI~

I
I
I
I,
I.
I•I
I
I
I
I
I
I
I,L 4

fig. A.S-1 Asymptotisch stabiel MRAS
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waarbij voldaan moet worden aan (A.S-S), (A.S-7) en (A.,S-8).
Aan lim A. (t)=A M en lim B. (t) = BM kan worden voldaan door

t • •

te eisen dat het ingangssignaal L voldoende informatie bevat.
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APPENDIX B

DE LYAPUNOV VERGELIJKING

De Lyapunov vergelijking wordt gegeven door:

A~P + PA" = -Q (B-1)

Als A" een Hurwitz matrix is en Q een positief definiete matrix,
dan is vergelijking (B-1) eenduidig oplosbaar en P is dan
positief definiet.

Een reele matrix A is positief definiet als geldt dat ~TA~>O voor
aile ~~O en als A symmetrisch is.
Een positief definiete matrix A heeft als eigenschap dat de
diagonaal elementen (A)kk>O.

Hulpstelling

Laat A,B,C diagonaal
elementen (dus A,B
oplossing R van

matrices zijn
en C positief

met posit1eve d1agonaal
defin1et) dan is de unieke

AR + RB = C (B-2)

ook een diagonaal matrix met positieve diagonaal elementen en dus
ook positief definiet.
Want er geldt:

(R)11 =

Dit is eenvoudig te bewijzen door het uit te schrijven.

Stelling

Laat de Hurwitz matrix A" gegeven worden door

o I

A" = [_0 2 I _2 ~O I ]

(B-3)

(B-4)

waarin

en laat

0 2 I = d 1 a g ( 0 1 , • • • • On )
2 ~O I = d i a g ( 2 t 1 0 1 , •••• 2 t n On )
0>0, t>O

(B-5)
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waarin QI.:Z.3 diagonaal
de fin i e tis, d us Qlen Q:z
dan kan bewezen worden
vergelijking te schrijven

matrices zijn zodanig dat Q positief
hebben positieve diagonaal elementen,
dat de oplossing P van de Lyapunov
is als

(B-6)

waarin P I • 2 • 3 diagonaal matrices zijn met positieve diagonaal
elementen en waarbij nog verder geldt dat PI =P I (QI ,Q:a ,Q3)'
P:a=P:a (QI ,Q:a) en P 3 =P 3 (QI)'

Bewijs:

Uitschrijven van de Lyapunov vergelijking m.b.v.
geeft:

(B-4) en (B-5)

of we I :

o

_Q2 I -2~Ql
] = - [ ::

(B-7)

(B-8)

(B-9)

(B-10)

Pas de hulpstel ling toe op (B-8) dan voigt dat P 3 diagonaal is
met positieve diagonaal elementen en dat P 3 =P 3 (QI >.
Maak hiervan gebruik in (B-10) en pas de hulpstelling weer toe,
dan voigt dat P 2 een diagonaal matrix is met positieve diagonaal
elementen en dat P 2 =P 2 (QI ,Q2).
Invullen van deze resultaten in (B-9) geeft dan dat PI ook een
diagonaal matrix is, en dat PI =P 1 (QI ,Q:z ,Q3)'
Oat P t positieve diagonaal elementen heeft, voigt direkt uit het
feit dat P positief definiet moet zijn.
Verder voigt m.b.v. de hulpstelling dat:

(QI ) I •

= (B-11>
2 (Q2 I ) I I 2Qi

(Q:z ) I I + 2 ( P 3 ) I I

2 (2 ~Q I ) I I

=
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(Q:z ) I I + (QI) I I /Qi
(B-12)



(P 1 ) 1 1 = - (Q:s ) 1 1 + ( 2 SO 1 P:s ) 1 1 + (P 2 021)11

= - (Q:s ) 1 1 + (2S01) 11 (P:s ) 1 1 + (P 2 ) 1 1 (02 ) 1 1

SI (QI ) 1 1 (Q2 ) 1 1 + ( QI ) 11 1m
= - (Q:s ) 1 1 + + .01

0 1 4S1
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APPENDIX C

AMFC-REGELING TOEGEPAST OP DE ASEA IRb6

De AMFC-regeling van een robot zoals besproken in dit verslag
is gebaseerd op een robot bestaande uit een open kinematische
keten van n links.
Een schematische voorstelling van een dergelijke robot is
hieronder gegeven in fig. C-l.

fig. C-l Robot bestaande uit een open keten van 3 links

Voor een robot bestaande uit een open keten van n links is het
logisch een ontkoppeld stelsel tweede orde systemen te nemen als
referentiemodel.

Voorbeeld (fig. C-l)
De 2£ link wordt aangedreven en aileen q2 mag (moet) veranderen.
AIle andere hoeken i.e. ql en q3 mogen niet veranderen.
Door het referentiemodel ontkoppeld te kiezen wordt hier
inderdaad voor gezorgd.

Neem nu de ASEA IRb6 van fig. C-2:

fig C-2a ASEA IRb6
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Beschouw aIleen de onderste 3 links en noem de ermee
corresponderende hoeken ql, qz en q3.
Merk op dat de hoek en qz en q3 gedefinieerd zijn t.o.v. een
(fictieve) evenwichtspositie (fig. C-2b) i.e nulpositie = even
wichtspositie (zie §4.3).
Hoe ql gedefinieerd wordt doet er niet toe.
Bij deze ASEA robot is er een koppeling aangebracht tussen de 2£
en 3 E link d.m.v. stang s.
Wordt de 2 E link verdraaid over een hoek .q i.e. qz :=q2+.q, dan
wordt link 3 over een even zo grote hoek gedraaid in negatieve
richting: q3 :=q3-.q.
Link 3 zal een zelfde orientatie t.o.v. de vaste wereld blijven
innemen.
Het voorafgaande is duidelijk gemaakt in fig. C-3.

eunlil s~ etenlil

fig. C-3 Koppel ing tussen de 2£ en 3£ I ink in de ASEA
lRb6 als gevolg stang 5, qz :=qz+€q

Als link 3 wordt aangedreven dan
niet (mogen) veranderen.
De koppeling tussen de 2 E en 3£
weI van link 2 naar link 3.

als gevolg van stang 5

link is ~~n richting opgericht en

Zouden we de ASEA robot gaan regelen met een ontkoppeld
tweede or de referentiemodel, dan zal de koppeling als gevolg van
stang S gezien worden, net als b.v. de corioliskrachten, als
een ongewenste koppelingsterm.
De regeling zal dan de koppeling als gevolg van stang 5 weg
proberen te regelen omdat het referentiemodel dit voorschrijft.

Voorbeeld (fig. C-3)
Link 2 wordt aangestuurd door referentie-input r2 b.v. gelijk aan
1.0 te maken.
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De hoeken van de andere twee links mogen niet veranderen i.e.
rl=O en r:s=O.
Hoek q2 zal gaan veranderen en, via stang 5, q:s ook.
Echter het referentiemodel is ontkoppeld en omdat r:s=O, mag q:s
niet veranderen.
De verandering van q:s als gevolg van stang 5 wordt gezien als een
storing/koppeling die niet gewenst is.
De regeling zal deze verandering van q:s daarom proberen weg te
regelen : stang 5 wordt er uitgeregeld.
De stang zal het voor een regeling met een dergelijk ontkoppeld
referentiemodel waarschijnlijk aileen maar moeilijker maken.
(De rotatie-as van link 1 staat loodrecht op die van link 1 en 3.
Dus link 1 ondervindt in zijn draairichting geen invloed van
de beweging van link 2 en link 3, waardoor ql niet zal veranderen
en link 1 niet bijgeregeld hoeft te worden.)

Echter i.h.a. zal een pad-planner er rekening mee houden dat
de koppeling tussen link 2 en link 3 er is, en zal er van uit
gaan dat als link 2 geroteerd wordt dat dan link 3 automatisch
meedraait.
Het is dus niet de bedoeling dat stang 5 weggeregeld wordt.

Dit heeft tot gevolg dat we in een AMFC-regeling van de
A5EA IRb6 het referentiemodel anders moeten kiezen, en wei (m.b.t
fig. C-3) als voigt:

IE link:
~ I P + 2£10Ik 1P + Oi x I P = !H rl
(XI P = XI P
al P = kiP

2£ link:
R2 P + 2£2 O2 k2 P + O~ X2 P = m r2
(X2 P = X2P
a2 P = k2P

3£ link:
R:s P + 2£:s O:s k:s P + O~ X:s P = mr:s
(x:s P = X:s P - X2 P
be:s P = k:s p - k2P

( C-1)

(C-2)

(C-3)

De vector ~=[~p,~ JT is nu de outputvector en li.=[b,}Lp JT is de
toestandsvector van het referentiemodel.
Het referentiemodel van de 1E en 2 E link is ontkoppeld maar bij
de 3 E link is de starre koppeling (zonder speling en zonder
elasticiteiten) als gevolg van stang 5 aangebracht.
Dit heeft o.a. tot gevolg dat de eindwaarde van de uitgangshoek
«:sp niet meer gelijk is aan referentie-input r:s.
20 geldt b.v. in de beginpositie van fig. C-3 dat r2=n, r:s=1~n

terwijl (X2P=n en (X:sp=~n.

De toestandsbeschrijving van dit referentiemodel is:
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k = A... 2L + B... r..
2L = [2Lp,b JT ,

2Lp = [X1P,X2P,X:sp]T

g, = G... 2L

g, = [~,~pJT

g,p = [g,1 .. , l!.:z .. , g,:s P JT

waarin

[
0

]A... =
_Q2 -2~QI

[
0

]B... =
Q2 I

Q2 I =d i a g (Qi , Q~ , m )
~Q I =d i a g ( ~1 Q 1 , &2 Q 2 , ~:s Q:s )

[~
0 0

I
1 0 0

G... = -1 1
1 0 0

0 0 1 0
0 -1 1

(C-4)

(C-S)

(C-6)

(C-7)

(C-8)

Het verschil met het referentiemodel dat tot nog toe in de AMFC
regeling van de robot is gebruikt, is dat hier de output
vergelijking (C-S) er bij gekomen is.
De matrix G... is inverteerbaar en daarom kan het voorafgaande nog
wat anders geschreven worden.
Uit (C-S) voIgt:

(C-9)

Dit invullen
geeft:

in (C-4) en vervolgens met G... vermenigvuldigen

(C-10)

Het referentiemodel kan ook nu weer beschreven worden door
een enkele toestandsvergelijking van de vorm (C-10).
Dit betekent dat de AMFC-regeling van de robot zoals in dit
verslag besproken, toegepast kan worden op de ASEA robot.
AIleen moet men voor het referentiemodel toestandsvergelijking
(C-10) nemen.
Verder wordt opgemerkt dat de structuur van A~ en B~ in (C-10)
anders is dan die van A... en B....

Uitschrijven van A~ en B~ levert:
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zal niet
zal kunnen
(3.2).

0 0 0 1 0 0

I
0 0 0 0 1 0

AI: = 0 0 0 0 0 1 (C-ll)
-m 0 0 -2~1 0 1 0 0

0 -O~ 0 0 -2tz Oz 0
0 m -O~ -O~ 0 2~z Oz -2t:s O:s -2t:s O:s

[
0 0 0

]
0 0 0

B~ = 0 0 0 (C-12)
Of 0 0
0 m 0
0 -m m

Ais gevolg van Gft bevatten A~ en B~ nu kruistermen en zijn
daarom niet meer ontkoppeld.
Er zal hiermee rekening gehouden moeten worden omdat in dit
verslag aileen een ontkoppelde matrix Aft is beschouwd.
We merken op dat als tz=t:s en Oz=O:s dat dan A~ ontkoppeld is,
B~ echter niet.
Ais in dit geval het referentiemodel aan zichzelf overgelaten
wordt (L=Q.) , gedraagt het zich als of het ontkoppeld is.

We hebben aileen de onderste 3 links van de ASEA IRb6
beschouwd.
Een analoog verhaal geldt ook voor de bovenste 2 links, want ook
daar is een soortgelijke koppeling aanwezig.

De algemene beschrijving van een robot zoals in hoofdstuk 3
is besproken, blijft geldig voor de ASEA robot.
De structuur van de matrices Ap en Bp in (3.4)
veranderen daar de ASEA robot ook weer gemodelleerd
worden door een differentiaal vergelijking van de vorm

Samengevat betekent het voorafgaande dat de AMFC-regeling
ook toegepast zou moeten kunnen worden op de ASEA robot.
Het referentiemodel moet echter aangepast worden volgens (C-l0).
Dit heeft tot gevolg dat de beschouwingen eerder in dit verslag
die gebaseerd zijn op een ontkoppeld referentiemodel, i.h.a. niet
meer geldig zullen zijn.
Deze zullen daarom aangepast moeten worden aan het nieuwe
gekoppelde referentiemodel.
De principes van de AMFC-regeling van een robot blijven wei
gelijk.
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APPENPIX D

GEDISCRETISEERD REFERENTIEMODEL

Het continue referentiemodel moet bij de discretisatie worden
vervangen door een discreet referentiemodel.
Dit gebeurt door de in- en uitgangen van het referentiemodel te
voorzien van sample ~ holds, zie fig. 4.6-1.
Oe toe5tand5vergelijking van dit discrete referentiemodel wordt
gegeven door:

waarin

~[(k+l)] = 0(T)~(k) + r(T)~(k)

l2J ( T) = L - 1 { ( s I - A" ) - 1 }]

t=T

(0-1)

(0-2)

(0-3)

en T i5 de sampletijd.
Oaar het referentiemodel ontkoppeld is beperken we ons tot de
berekening van 0(T) en r(T) m.b.t het referentiemodel van een
enkele link.
Oan voIgt:

-- [052( s I - A" )

Oe inverse hiervan 1s:

-1

s+2£0 ]
(0-4)

1
( s I - A" ) - 1 =

52 + 2£Os + 0 2
[

s+2£0

_02

(0-5)

Hiermee kan nu 0(T) bepaald worden vol gens (0-2).
Daarbij moet onder5cheidt gemaakt worden tUS5en 3 gevallen:

1) £=1, kriti5ch gedempt (twee samenvallende polen)
2) ~<1, onderkritisch gedempt (twee complexe polen)
3) ~>1, boven kritisch gedempt (twee reele polen)

Voor de simulaties is aIleen het geval met ~=1 interes5ant, het
resultaat van de berekeningen is:
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r e- a T + QTe- IIT Te- IIT ,
0<T) = L J_Q2 Te- a T e - II T - QT e - II T

[
-QTe- aT - e- aT +1

]reT) =
Q2 Te- a T

Opmerk1ng:

(D-6)

(D-7)

In de praktijk zou ook ~>1 1nteressant kunnen zijn.
Wordt ~ dan niet al te veel groter genomen dan 1 dan is er sprake
van een klein beetje overshoot, maar de eindwaarde wordt dan wei
sneller bereikt.
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